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Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

TÜRKİYE’nin ilk Başbakanı, Atatürk’ten
sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnö-
nü ölümünün 43. yılında Konak’ta doğ-
duğu evde düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar, okul müdürleri, Türkiye Sat-
ranç Federasyonu temsilcileri, Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) il ve ilçe yö-
neticileri ile dereceye giren öğrencilerle
vatandaşlar katıldı. ∂ 5’te

KADINLARIN spor yapabileceği alanların
azlığından yola çıkılarak açılan spor mer-
kezlerinin sayısı Gültepe Mehmet Akif
Mahallesi’nde hizmete giren Toros Spor
Merkezi’nin eklenmesiyle birlikte 10’a
ulaştı. Uzman eğitmenler gözetiminde eg-
zersiz yaparak kilo veren kadınlar, aynı
zamanda bir araya gelerek de sosyalleşiyor.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın
göreve gelmesinin ardından mahallelerde
peş peşe açılan spor merkezleri dolup taş-
maya başladı. Pekdaş döneminde kurulan
Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet
veren spor merkezlerine kayıt yaptıran-
ların sayısı bin 500’ü geçti. ∂ 8’de

ismet inönü 
özlemle anıldı

BAŞKAN Pekdaş, bedenleri ısıtırken yüz-
leri gülümseten bu güzel hizmetin daha
çok kişiye ulaşması için hayırseverlerden
destek beklediklerini duyurdu. Pekdaş,
soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği
bugünlerde vatandaşlardan yoğun talep
aldıklarını söyledi. Vatandaşların kazaktan
kabana, bottan eldivene kadar her türlü
giysiyi ücretsiz temin edebildiğini dile ge-
tiren Başkan Pekdaş, “Maddi durumu iyi
olmayan vatandaşlarımızın kıyafet ihti-
yacını ücretsiz karşılıyoruz. Yeni kıyafet
alamayan vatandaşlarımız bu soğuk gün-
lerde üşümesin, gelip Bizim Mağaza’dan
ihtiyacı olan giysiyi alsın” dedi. ∂ 2’de

bizim Mağaza 

Konaklı kadınlar
‘harekete’ geçti

Kendisi KüçüK
sevinci büYüK 

İZMİR Çağdaş Romanlar
Derneği ile Konak Belediyesi
işbirliğinde yürütülen proje
sayesinde Roman kadınların
diktiği birbirinden renkli
oyun örtüleri Konaklı
miniklere arma-
ğan edildi. He-
diye alan ço-
cuklar ka-
dar ilk işle-
rini başa-
rıyla ta-
mamlayan
Roman ka-
dınların mut-
luluğu da görül-

meye değerdi.  İzmir’in mer-
kez ilçesi Konak’ta yaşayan
50 Roman kadın İzmir Çağ-
daş Romanlar Derneği’nin
yürüttüğü proje kapsamında

dikiş kursu aldı. Gür-
çeşme semtindeki

merkezde veri-
len kursu ba-

şarıyla ta-
mamlayarak
meslek kaza-
nan Roman

kadınlar ilk si-
parişlerini Ko-

nak Belediye-
si’nden aldı. ∂ 6’da

“Evimize hoş
geldin Başkan”

Pekdaş çat kaPı ev ziyaretlerine devam ediyor

FEN İşleri Müdürlüğü  moloz
toplama ekibi  geçtiğimiz yıl
yaklaşık 38 bin ton moloz top-
layarak, önemli bir başarıya
imza attı. ∂ 5’te

38 bin ton moloz 
KONAK Belediyesi’nin iki yıldır
başarıyla sürdürdüğü, ‘Bizim Ço-
cuklar’ projesine katılan anne
ve çocuklar yeni yılı düzenlenen
eğlenceli etkinlikle kutladı. ∂ 3’te

DÖRTkez yapım ihalesine çıkılan
ancak ihalesi çeşitli gerekçelerle
iptal edilen Zeytinlik Mahallesi
1170 Sokak’taki çöken yol Konak
Belediyesi’nin olanaklarıyla yeni
baştan yapılıyor. ∂ 5’te

Bir ünite kan 
bir hafta 

yaşam demektir
(0232) 347 6 347

Bu mutluluk her şeye değer

OKULLARARASI voleybol şampiyo-
nasında ikincilik kupasını kazanarak
Konak’ın gururu olan Gültepe Ortaokulu
öğrencilerine Konak Belediyesi tarafın-
dan spor malzemesi yardımı yapıldı. Yeni
formalarına kavuşan  minik sporcuların
mutluluğu görülmeye değerdi. ∂ 8’de

İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen hain
saldırıyı önlemek için canını feda
eden Şehit Polis Fethi Sekin'in ismi,
Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerine
kurulan Park İzmir'e verildi. ∂ 3’te

GEÇTİĞİMİZ yıl başlattığı çat
kapı ev ziyaretlerini yeni yılda
da sürdüren Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş,  mahallelerde
vatandaşlarla buluştu. Başkan
Pekdaş’ı evlerinde konuk et-
mekten büyük bir mutluluk duy-
duklarını belirten vatandaşlar
sorunlarını ve sıkıntılarını iletme

fırsatı buldu.  Başkan Pekdaş da
merak edilen konulara tek tek
açıklık getirdi. Pekdaş, yapılan
ve planlanan projeler hakkında
bilgi verdi, detaylarıyla anlattı.
Başkan Pekdaş’ı can kulağı ile
dinleyen mahalle sakinleri ‘Çat
kapı’ uygulamasından memnun
olduklarını dile getirdi. ∂ 7’de

KONAK Belediyesi Tepecik semtinde Ro-
man Kültür Merkezi yapmak üzere tescilli
bina satın aldı. Ayrıca Anafartalar Caddesi
üzerindeki tarihi Kıllıoğlu Hamamı da sosyal
ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere res-
torasyon karşılığı 17 yıllığına kiralandı. ∂ 4’te

Yeni 
Yılda 

Yeni 
proje

Anısı yAşAyAcAk

Çocuklar eğlendi İlk etap tamam

NAZIM'A ÖZEL ANMA
DÜNYACA ünlü şair Nazım Hikmet’in

doğumunun 115’nci yıldönümü etkin-
likleri kapsamında Dostlar Tiyatro-
su’nun ‘Güneşin Sofrasında Brecht-
Nazım’ adlı oyunu Konak Belediyesi'nin
evsahipliğinde Sabancı Kültür Mer-
kezi’nde İzmirlilerle buluştu. ∂ 3’te

KONAK Belediyesi, Zeytinlik Mahalle-
si'ndeki beş katlı boş binayı kadın ve ço-
cuklara hizmet veren bir merkeze dönüş-
türmek için kiraladı. Üç yıllığına kiralanan
485 metrekarelik bina yapılacak ufak çaplı
tadilatın ardından hizmete açılacak. ∂ 5’te

GÜÇLÜ KONAK
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KIZILAY’ın 'Kan acil değil, sürekli ihti-
yaçtır' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya
her dönem katkı koyan Konak Belediyesi
çalışanları soğuk hava yüzünden kan
stoklarında yaşanan azalmayı önlemek
için kan bağışında bulundu. Kan değerleri,
tansiyon, nabız ve vücut sıcaklığı ölçülen
bağışçılardan kan vermesi uygun görü-
lenlerden uzman ekip eşliğinde kan alımı
yapıldı. İşçi, memur ve müdürlerin yanı
sıra meclis üyeleri de bağışta bulundu. 

bağış için telefon (0232) 347 6 347 
Konak Belediyesi personelinin kan ba-

ğışına destek vererek örnek olduğunu
belirten Kızılay yetkilileri, 18-60 yaş ara-
sında sağlıklı olan her vatandaşın kan
bağışında bulunabileceğini kaydetti. Bir
ünite kanın 480 mililitre geldiğini ve lösemi
hastası bir kişi için bunun anlamının bir
hafta hayat olduğunu dile getiren yetkililer
duyarlı vatandaşları kan ve trombosit ba-
ğışında bulunmaya davet etti. Kızılay Kan
Bağış Merkezleri, Kan Alma Birimleri ve
gezici kan alma ekiplerine başvurarak
bağışçı olabileceklerini belirtilirken, “Bir
ünite kan bir hafta yaşam demektir” de-
nilerek vatandaşlar kan bağışında bulun-
maya davet edildi. 

Hayat 
paylaştıkça güzel

ZİYA Zişan Saadet Aytulun Kardeşler
İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne üye
olan 55 yaş ve üzeri yaklaşık 500 kursiyer
için ücretsiz sağlık kontrolü hizmeti baş-
latıldı. Halil Rıfat Paşa semtinde faaliyet
gösteren merkezde onlarca kursa ve ak-
tiviteye katılan kursiyerlerin genel sağlık
durumlarını tespit etmek için Konak Be-
lediyesi Sağlık Müdürlüğü’nde görevli dok-
tor ve sağlık personelince gerçekleştirilen
kontrollerde tüm üyelerin nabız ve tansiyon
ölçümü yapıldı. Şeker, kolesterol, karaciğer
ile böbrek fonksiyonlarının testi ve tam
kan sayımı için de kan alındı.  Sağlık tara-
ması kapsamında kursiyerlere elektro-
kardiyografi (EKG) de yapıldı.

Tahlillerini sıra beklemeden ve yorul-
madan gerçekleştirmenin kolaylığını ya-
şayan kursiyerler, Konak Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü’nce yapılan düzenli sağlık
kontrollerinden duydukları memnuniyeti
dile getirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü yetki-
lileri de başlatılan uygulamanın düzenli
olarak Konak Belediyesi'nin semt mer-
kezlerinde devam edeceğini söyledi. Ayrıca
her hafta salı ve çarşamba günleri meme,
rahim ağzı ve kolon kanseri taraması için
de randevu alan vatandaşların KETEM’e
de götürüldüğü dile getirildi.  

Sağlıkları 
emin ellerde 

Alzheimerin 
ilacı mutluluk

Bizim Mağaza 
Kıyafet ihtiyacını ücretsiz Karşılayan 
mağaza eşrefpaşa’da hizmet vereceK

Hafta içi sabah saat 09.30-12.00, öğleden sonra ise 13.30-16.00 saatlerin-
de hizmet veriliyor. Pazartesi ve salı günleri kadın ve çocuklar; perşembe
ve cuma günleri ise erkekler yararlanıyor.

BAŞKAN Pekdaş, bedenleri ısıtırken
yüzleri gülümseten bu güzel hiz-
metin daha çok kişiye ulaşması

için hayırseverlerden destek beklediklerini
duyurdu.  Bizim Mağaza’nın yeni binasının
resmi açılışının henüz yapılmadığını be-
lirten  Pekdaş, soğukların kendini iyiden
iyiye hissettirdiği bugünlerde vatandaş-
lardan yoğun talep aldıklarını söyledi.
Mağazaya gelen vatandaşların kazaktan
kabana, bottan eldivene kadar her türlü
giysiyi ücretsiz temin edebildiğini dile ge-
tiren Başkan Pekdaş, “Konak Belediyesi
olarak maddi durumu iyi olmayan vatan-
daşlarımızın kıyafet ihtiyacını ücretsiz

karşılıyoruz. Yeni kıyafet alamayan va-
tandaşlarımız bu soğuk günlerde üşü-
mesin, gelip Bizim Mağaza’dan ihtiyacı
olan giysiyi alsın” dedi. Kıyafet problemini
ortadan kaldıran hizmetin yapılan bağış-
larla daha çok kişiye ulaştığını belirten
Pekdaş, “Talep çok, bağışlar ise ne yazık
ki beklenenden az. Giysi bağışlarına ihtiyaç
duyuyoruz. Bu nedenle duyarlı vatandaş-
ları bağış yapmaya çağırıyoruz” diye ko-
nuştu.

ayakkabıdan kabana kadar Her
türlü giysiyi bulmak mümkün

Eşrefpaşa semtinde Cici Park’ın yanında

yer alan üç katlı bi-
nada faaliyet gös-
termeye başlayan
Bizim Mağaza’da
karışıklığı önlemek
ve daha kaliteli hiz-
met verebilmek için
vatandaş kabulleri
günlere göre yapılıyor.
Hafta içi sabah saat
09.30-12.00, öğleden sonra
ise 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet
veren mağazada pazartesi ve salı günleri
kadın ve çocuklar; perşembe ve cuma
günleri ise sadece erkekler alışveriş ya-

pabiliyor. Bizim Mağaza’ya gelen
her vatandaş ihtiyacına göre
ayakkabıdan kabana, gömlek-
ten kazağa kadar pek çok ürün
içinden en fazla beş parça ala-
biliyor. Mağazada yardımse-

verlerin bağışladığı temiz ve
kullanılabilir durumdaki ikinci

el kıyafetlerin yanı sıra hayırsever
vatandaşların yaptığı bağışlarla satın

alınan yeni ürünler  yer alıyor. Bağışlarda
tek kriterin verilen giysilerin temiz olması
gerektiğini belirten yetkililer, kıyafet ima-
latçısı firmaların da bağış yapabileceğini
dile getirdi. 

İZMİR Büyükşehir Be-
lediyesi, hazırladığı
“1/25000 Ölçekli Na-

zım İmar Planı” ile kentin
15–20 yıllık gelişimine ışık
tutacak. 3 bölgede 13 ilçe
ve 428 kırsal yerleşmeyi
içine alan yeni nazım pla-
nı, ülke ve bölge plan ka-
rarlarına uygun olarak
konut, sanayi, tarım, tu-
rizm ve ulaşım gibi yer-
leşme ve arazi kullanım
kararlarını belirleyecek.
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu
danışmanlığında belediye
bürokratları ve bilim in-
sanlarından oluşan ekibin
işbirliğiyle ortaya konulan
“1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planı”, ilçe belediye
başkanları ve mecliste
görüşülmeden önce
meslek odaları, sivil top-
lum kuruluşları ve aka-
demisyenlerin görüşle-
rine sunuldu. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Mec-
lis Salonu'ndaki toplan-
tıda, öngörülen planın detayları masaya
yatırıldı ve kentin geleceğine yön ve-
recek plan konusunda alanlarında uz-
man kişilerin görüşleri alındı. Yaklaşık
2 senedir yürütülen çalışmalar sonu-
cunda oluşturulan vizyonda, kentin
özgün kültürel ve doğal değerlerini

koruyarak gelişen, tarımda sürdürü-
lebilir gelişmeyi öngörerek sektörün
itibarını artıran, yerel ürün markalaş-
masıyla öne çıkan, turizm çeşitliliğinde
önder, korumacı ve ulaşılabilir bir “İzmir
Modeli” ortaya konuyor.1/25000 Ölçekli
Nazım İmar Planı’nın stratejisini ise

yaşamsal öneme sahip alanlar (su
havzaları, tarım ve orman alanları) ile
özellikli ekosistemlerin, biyolojik çe-
şitliliğin, yeraltı ve yerüstü doğal kay-
nakların, su, toprak ve hava kalitesinin
korunması ve sürdürülebilir bir gele-
ceğin öngörülmesi oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön verecek “1/25000
Ölçekli Nazım İmar Planı” çalışmalarını meslek odaları, sivil
toplum kuruluşları ve akademisyenlerle paylaştı. 

TÜRKİYE Alzheimer Derneği İzmir Şubesi
eski başkanlarından Uzman Dr. Aysel Gür-
soy, kişilerin yaşam tarzlarında yapacakları
olumlu değişikliklerle elde edecekleri mut-
luluğun Alzheimer’dan korunmada en büyük
ilaç olduğunu söyledi. 

Konak Belediyesi ile Türkiye Alzheimer
Derneği İzmir Şubesi’nin ortaklaşa düzen-
lediği ‘Alzheimer Hastalığı ile Yaşam’ konulu
eğitim ve dayanışma etkinliği Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Uzman Dr. Aysel Gürsoy’un konuşmacı ola-
rak katıldığı seminerde Alzheimer’in nasıl
bir hastalık olduğu, hangi yaş gruplarında
görüldüğü, belirtilerinin neler olduğu ve
hastalığı önleme yöntemleri anlatıldı.

65 yaş üzeri kişiler risk taşıyor
Dünyada 30 milyon, Türkiye’de ise 300 bin

civarında Alzheimer hastası olduğunu dile
getiren Gürsoy, bu hastalar arasından 6-7
bin kişinin İzmir’de yaşadığını söyledi. Gürsoy,
65 yaş üzeri kişilerin en büyük risk grubu
olduğuna dikkat çekti. Gürsoy şunları söyledi:
“Belirtilerin arasında hafıza kaybının yanı
sıra alışıldık işleri yapma güçlüğü, lisan prob-
lemleri, zaman ve oryantasyon bozuklukları,
karar verme yetisinde bozulma, soyut dü-
şünememe, eşyaları olması gerekenden
farklı yere koyma ve kişilik değişimleri gibi
durumlar var. Tetikleyen nedenlerin başında
yalnızlık, stres ve uykusuzluk geliyor. Erken
tanı ile kontrol altına almak mümkün. Stres-
ten uzak duralım, yeterince uyuyalım ve
Akdeniz tipi beslenelim.”
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Plan çalışmalarında, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi'ne 2014 yı-
lında bağlanan alanın bütünü
batı, doğu ve kuzey olarak 3 bö-
lüm halinde ele alındı. Bu prog-
ram alanlarının her biri için ne-
lerin yapılması gerektiği; hangi
sektörlerin gelişeceği, nüfus ha-
reketleri, yapılaşma, tarım alan-

ları, su havzaları, korunması ge-
reken doğal, arkeolojik, tarihi
sit alanları ve diğer koruma alan-
ları, sanayi bölgeleri, turizm böl-
geleri, yeşil kuşak alanları be-
lirlendi. Bu kapsamda, planlama
bölgelerinin karakterlerine ve
ilçelerin yapısal özelliklerine
bağlı olarak değelendirilecek.

Hedefler sıralandı
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MORDOĞAN ve Karaburun kıyılarında
topladığı deniz taşlarından yaptığı tabloları
sanatseverlerle buluşturan ressam Fikret
Doğan’ın ‘Ege’nin Barış Taşları’ adlı sergisi
açıldı.Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi
Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa
Başkan Pekdaş, Karabağlar Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra çok sayıda
sanatsever katıldı.Tuval üstüne karışık tek-
nikle yapılan barış ve doğa temalı tabloları
sanatseverlerin beğenisine sunan  Doğan,
çalışmalarını Mordoğan ve Karaburun’dan
topladığı deniz taşlarıyla yaptığını söyledi.
Doğan, “Çalışmalarda ‘Barış ve Özgürlük’
temasını işlemeye çalıştım. Günümüzde
belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey
barış ve sevgi” dedi.  

Ege’nin taşları
barışta buluştu

İZMİR’de doğup, büyümüş ancak müba-
dele döneminde Yunanistan’a göç etmiş
Rumların fotoğraf ve eşyalarından oluşan
‘İzmir… Güzel Şehir, Güzel İnsanlar… Mazide
ve Bugün’ adlı sergi Konak Belediyesi’nin
evsahipliğinde açıldı. Mübadele yıllarında
Türkiye’den Yunanistan’a yerleşmiş Rum-
ların kurduğu Egaleo Küçük Asyalılar Derneği
tarafından hazırlanan sergi  Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde ziyaretçileriyle
buluştu. Serginin açılışına Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Yunanistan’ın İzmir
Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Met-
ropoliti Bartolomeos Samaras ile Egaleo Be-
lediye Başkanı Dimitris Birbas’ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 

Birleştirici sergi

İZMİR Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (İFOD)
23’üncü Geleneksel Fotoğraf Sergisi Konak
Belediyesi’nin evsahipliğinde Alsancak Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Ge-
leneksel Sergi anlayışını ülkemizde ilk kez
gerçekleştiren İFOD üyelerinin yapıtlarından
oluşan sergide dernek üyesi 33 fotoğrafçının
‘Ayna’ konulu renkli, dijital ve kavramsal
tarzdaki 45 adet fotoğrafı yer alıyor. Fotoğ-
rafların seçiciliğini Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan
Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay, Yrd.
Doç. Dr. Ragıp Taranç, Tayfun Kocaman ve
Berna Kızıltan’ın yaptığı İFOD’un “Ayna”
konulu Geleneksel Sergisi İzmir’de açıldıktan
sonra bir yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli il-
lerinde fotoğraf meraklılarıyla buluşacak. 

İFOD’dan 23. yıla 
Ayna’lı sergi

DÜNYACA ünlü şair Nazım Hikmet’in
yazdığı ‘Kuvayi Milliye Destanı’ndan uyar-
lanan ‘Onlar ki’ adlı oyun Konak Belediyesi
Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet
Sahnesi’nde tiyatroseverler ile buluştu. İs-
tanbul Nazım Oyuncuları’nca sahnelenen,
düzenlemesini Metin Çoşkun, yönetmen-
liğini ise Orhan Aydın’ın yaptığı oyun büyük
ilgi gördü. Oyunu izlemeye gelenler arasında
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da
vardı. Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı’nı
ve halkın kahramanca mücadelesini anlatan
Kuvayi Milliye Destanı’ndan uyarlanan ve
türkülerle beslenen oyun,  Nazım Oyun-
cuları’nın etkileyici performanslarıyla İzmirli
sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. 

Kurtuluş Destanı
Konak’ta sahnelendi

Konak'ta 2017 tiyatro
dolu bir yıl olacak

2016'da olduğu gibi 2017 yılında da birbi-
rinden güzel tiyatro oyununu İzmirlilerle bu-
luşturacak olan Konak Belediyesi'nin yeni
yıl programı usta tiyatrocu Füsun Demirel'in
güzel oyunu Seyyar Sahne ile devam edecek.
Ücretsiz izlenecek oyunlar kapsamında An-
kara Sanat Tiyatrosu ve Kemal Kocatürk
Konak'a konuk olacak. Müjdat Gezen Tiyat-
rosu'nun 'Sevgi Müzikali' adlı oyunu da Açık-
hava Tiyatrosu'nda İzmirlilerle buluşacak.
Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali
de bu yıl görkemli geçecek. Haziran ayında
düzenlenecek ve 7 gün sürecek festival sa-
yesinde yerli ve yabancı onlarca tiyatro top-
luluğu Konak sokaklarında perde açacak.
Festivalde bu yıl Fransa, Almanya, Irak, Yu-
nanistan ve İspanya'dan tiyatro ekipleri ko-
nuk olacak. Festival duayen sanatçı Timur
Selçuk'un seslendireceği tiyatro şarkıları ile
kapanacak. 

izmir TiyaTrosu kuruluyor
Konak Belediyesi yeni yılda önemli bir ti-

yatro oluşumuna da imza atacak. İzmir'deki
12 tiyatro topluluğunun destek vereceği pro-
jede farklı meslek ve kültürden insanlar ti-
yatro yapmak için bir araya gelecek. 'İzmir
Tiyatrosu' adıyla yaşama geçirilecek çalış-
mada Konak Belediyesi'nde görevli temizlik
personelinden Ege Mahallesi'nde yaşayan
Romanlara, Konak Belediyesi Kadın Futbol
Takımı oyucularından Agora semtinde ya-
şayan çocuklara kadar farklı meslek ve kül-
türden kişiler yer alacak. 'İzmir Tiyatrosu'
çalışmalarını tamamladığında 6 oyun sah-
neleyecek. 

Adı yAşAyAcAk
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İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen hain sal-
dırıyı önlemek için canını feda eden
Şehit Polis Fethi Sekin'in ismi, Bayrak-

lı’da 40 dönüm alan üzerine kurulan Park
İzmir'e verildi. 5 Ocak 2016 günü İzmir
Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen
teröristlerin C Kapısı ile hakim ve savcı
araçlarına ayrılan otoparka girme teşeb-
büsünü önlemek için canını ortaya koyan
ve teröristlerle çatışmaya girerek olası bir

katliamı önleyen Şehit Polis Fethi Sekin,
düştüğü yerde ölümsüzleşecek. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, daha önce açılacağını
duyurduğu, ancak yaşanan elim olay ne-
deniyle ertelediği kentin en nitelikli yeşil
alan düzenlemesini içeren Park İzmir'e
şehidin adını verdi. 

o park adliye binasına da yakın
Başkan  Kocaoğlu, "Bizi bölemeyecekler.

Bizi yıkamayacaklar. Ülkesi
ve milleti uğruna canını hiçe
sayan Fethi Sekinler var olduğu
müddetçe birlik ve beraberliğimizi boza-
mayacaklar. İzmirliler olarak ona olan
borcumuzu ödeyemeyiz ama anısını ya-
şatmayı da kutsal bir görev olarak biliyoruz.
Bu nedenle şu an açılışa hazır haldeki,
sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en
güzel yeşil alan düzenlemelerinden biri

olan Park İzmir'e onun
adını vermeyi uygun bulduk.

Yaklaşık 40 dönümlük park alanı,
kahraman polisimizin şehit düştüğü Adliye
binasına çok yakın. Kahraman polis Şehit
Fethi Sekin için ulusal düzeyde bir anıt
heykel yarışması düzenleniyor. Sekin’in
heykeli, şehit düştüğü İzmir Adliyesi önüne
dikilecek. Buraya şehidimizin motosikletli
bir heykelini dikeceğiz” diye konuştu.

Nazım'a özel anma

DÜNYACAünlü şair Nazım Hik-
met’in doğumunun 115’nci yıl
dönümü etkinlikleri kapsa-

mında Dostlar Tiyatrosu’nun ‘Güneşin
Sofrasında Brecht-Nazım’ adlı oyunu
İzmirlilerle buluştu. Konak Belediye-
si'nin ev sahipliğinde Sabancı Kültür
Merkezi’nde sahnelenen oyuna ti-
yatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyu-
nu izleyenler arasında Pekdaş da vardı. 

Toplumsal sorunlara 
edebi yaklaşım
Usta oyuncu Genco Erkal’ın Nazım
Hikmet ve Bertolt Brecht’in eserle-
rinden tiyatroya uyarlayıp, yönettiği
oyunda sanatçı Tülay Günal da hem
sesi hem de oyunculuğuyla katkı
koydu. 20’nci yüzyıl edebiyatının iki
önemli ismi Nazım Hikmet ve Bertolt

Brecht’in eserlerinden kurgulanan
müzikal oyunda, oyuncular Nazım ve
Brecht’in dilinden savaşı, barışı, bas-
kıyı, zorbalığı, hapisliği, vatan özlemini
ve adaleti tartışıp daha adil bir dünya
düzenine duyulan özlemi dile getirdi.
Başarılı metni ve oyunculuk perfor-
mansları ile İzmirli sanatseverlerin
büyük beğenisini kazanan oyun
ayakta alkışlandı. 

KONAK Belediyesi’nin iki yıldır başarıyla
sürdürdüğü, ‘Bizim Çocuklar’ projesine
katılan anne ve çocuklar yeni yılı dü-
zenlenen eğlenceli etkinlikle kutladı.
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu
eğlencesine Mersinli, Gültepe, Agora, İs-
metpaşa ve Ballıkuyu semt merkezle-

rinde yürütülen Bizim Çocuklar projesine
katılan çocuklar ve anneleri katıldı.
2017’ye eğlenerek giren miniklerin mut-
luluğuna Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş da ortak oldu.  2014 yılının Kasım
ayında başlayan projenin başarıyla yü-
rütüldüğünü ve şuana kadar bin 400
çocuk ve anneye ulaştıklarını söyleyen

Başkan Pekdaş, “Biz her şeyi birlikte
öğreniyoruz. Hayat hep öğrenme ile ge-
çiyor ve biz sizleri mutlu ediyorsak ne
mutlu bize. Biz sizin çok mutlu, çok ba-
şarılı ve sevgi dolu çocuklar olmanızı
istiyoruz. Güzel ve çocukların mutlu ya-
şadığı bir Türkiye dileğiyle hepinizin yeni
yılını kutluyorum” diye konuştu. 

‘Bizim Çocuklar’ eğlendi

Kahraman polis Şehit Fethi Sekin için ulusal düzeyde bir anıt heykel yarışması
düzenleniyor. Sekin’in heykeli, şehit düştüğü İzmir Adliyesi önüne dikilecek.
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KAHRAMANLARotoparkı Büyükşehir
Belediyesi tarafından dış cephesi 
renklendirilerek estetik bir görünüme ka-
vuşturuluyor. Ayrıca binanın cephesine
büyük bir led ekran da yerleştirilecek.
Çalışma sonunda otopark çağdaş görü-
nüme kavuşacak. Otoparkın çevre yoluna
bakan kısmı rengarenk ferforje malze-
meyle kaplanarak dekoratif bir hale ge-
tiriliyor. Bin 200 araç kapasiteli, 589 üyeli
Kahramanlar Otoparkı’nda yapılacak ren-
kli ferforje kaplamayla yapı görünümü
daha estetik bir hale kavuşurken, hem
cephe bütünlüğü hem de hava sirkülas-
yonu sağlanmış olacak. 

Kahramanlar katlı 
otoparkı renklendi 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, geçmişi 8 bin
500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca
medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak
altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çı-
karabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki
çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor.
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile önümüzdeki günlerde protokol imzala-
narak Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Baş-
kanlığı'na 1 milyon 260 bin TL, Phokai (Foça)
Kazı Başkanlığı'na 1 milyon 80 bin TL, Erythrai
(Çeşme- Ildırı) Kazı Başkanlığı'na 300 bin
TL, eski Smyrna (Bayraklı) Kazı Başkanlığı'na
360 bin TL, Yeşilova Höyüğü (Bornova) Kazı
Başkanlığı'na 480 bin TL, Teos (Seferihisar)
Antik kenti Kazı Başkanlığı'na 360 bin TL ve
Klaros (Menderes) Kazı Başkanlığı'na 240
bin TL destek verilecek.  

Tarihe omuz verdi

‘AVRUPA Birliği Belediye Başkanları
Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) taraf
olan ve 2020 yılına kadar kentteki kar-
bondioksit salınımını yüzde 20 oranında
azaltmayı taahhüt eden İzmir Büyükşehir
Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Hava kirliliğini azaltmak için kömür
satış yerleri ve merkezi sistem kömürlü
apartmanlarda denetim yapan ve buradaki
kalorifer ateşçilerine eğitim veren Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı, şimdi de İzmir’de
kömürlü kalorifer kullanan okullarda ça-
lışma başlattı.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 30 ilçedeki
yaklaşık 500 kalorifer ateşçisine farkın-
dalık eğitimi vermeye başladı. 

İZMİRBüyükşehir Belediyesi, 2030 yılına
kadar kent içi ulaşımı şekillendirecek “Ula-
şım Ana Planı” hazırlıkları çerçevesinde
40 bin hanede 120 bin kişiyle anket yaptı;
200 kurum ve kuruluşla toplantılar dü-
zenledi.  İşte İzmir’in toplu ulaşım notları:
Kentte yaşayanlar günde 5.9 milyon adet
yolculuk yapıyor. 2 milyon 289 bin kişi
toplu taşımadan yararlanıyor. Kişi başına
toplu taşıma yolculuk oranı İstanbul ve
Ankara’nın üzerinde. Ortalama yolculuk
süresi 33.7 dakika. İzmirlilerin yüzde 32’si
aktarma yapıyor. Halkın yüzde 79’u toplu
ulaşımdan memnun.  Toplu taşıma kulla-
nıcılarının yüzde 85.6’sı raylı sistemin,
yüzde 12’si deniz ulaşımının, yüzde 9.5’i
bisiklet yollarının, yüzde 7.2’si yaya yol-
larının yaygınlaşmasını talep etti. Vapur
ve raylı sistem kullanan vatandaşların
yüzde 75’i gece seferleri yapılmasını istedi. 

Ateşçilere 
‘kritik’ görev

Ulaşımın röntgeni

YENI YILDA 
YENI PROJE

KONAK Belediyesi’nin
yeni yıldaki ilk mec-
lis toplantısından iki
önemli proje için se-

vindirici karar çıktı. Konak Be-
lediyesi’nin Tepecik semtinde
Roman Kültür Merkezi yap-
mak üzere satın aldığı tescilli

binanın restorasyonunun İzmir
Valiliği Katkı Payı Fon Hesa-
bı’ndan karşılanması ve Ana-
fartalar Caddesi üzerinde bu-
lunan tarihi Kıllıoğlu Hama-
mı’nın sosyal ve kültürel
amaçlı kullanılmak üzere res-
torasyon karşılığı 17 yıllığına

kiralanmasıyla ilgili önergeler
meclis üyelerinin oybirliğiyle
kabul edildi. Tepecik’teki tarihi
bina Roman Kültür Merkezi,
Anafartalar Caddesi’ndeki ha-
mam ise sosyal ve kültürel
amaçlı kullanılmak üzere res-
tore edilecek. 

YENİ otopark projeleri için kolları
sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Hatay'da 429 araçlık bölgesel oto-
parkın yapımına başladı. Hatay sem-
tinin otopark ihtiyacını gidermek için
“Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı”nı
yaşama geçiren İzmir Büyükşehir

Belediyesi, aynı bölgede projelendirilen
ikinci katlı otoparkı ise Hatay 100 So-
kak’ta yapıyor. 429 araç kapasiteli
otopark, aralarında kot farkı bulunan
143 Sokak ile 141 Sokak'tan iki ayrı
girişe sahip olacak. Otopark içerisinde
yer alan asansörler sayesinde çevre

halkı ve engelli vatandaşlar için iki
sokak arasında ulaşım imkanı da
sağlanacak. Otoparkın çatısında ise
çevre halkının seyir terası, oturma
alanları, havuzu, gölge elemanları ile
birlikte kullanabileceği bir kamusal
alan yaratılacak. 

MİTHATPAŞA En-
düstri Meslek Lisesi
ve Hamidiye Cami
önünde İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin
oluşturacağı yeni
kent meydanına yer-
leştirilecek anıt hey-
kel belirlendi. 8 proje
arasından seçilen
eser, törpülenmiş ça-
kıl taşlarının ayağa
kalkarak birlikte bir
bütün olmasını anla-
tıyor. Omuz omuza
duran halkı çağrıştı-
ran anıt heykel, aynı
zamanda İzmirlilerin
demokrasiye olan
inancını vurgulayacak. Teknik Ko-
misyon 8 proje arasından sanatçı
Günnur Özsoy’un projesini seçti. Su
havuzuna yerleştirilecek 60 santim
genişliğinde, 120 santim uzunluğun-

daki 23 heykel, aynı zamanda tek-
nelerin yelkenlerini ve kuş kanatlarını
hatırlatarak özgürlük enerjisi de ya-
yıyor. Anıt heykel, heykeli yansıtacak
su havuzu üzerinde yer alacak ve

havuzun kenarı su perdesi ile çevri-
lecek. 241 demokrasi şehidinin adının
yazılacağı anıt heykel çevresinde
yaya yolu, anıt alanında ise bir anma
bölümü de olacak. 

Hatay’a ikinci
büyük otopark

Camın dünyasını tanıdılar
Öğrenciler önce kendilerine cam şişelerde

ikram edilen meyve sularını içti, ardından
ellerinde kalan boş cam şişeleri aktivite ala-
nındaki cam kumbarasına attı. Atık cam şi-
şeleri geri dönüşüm kumbarasına atan öğ-
rencilere, camın geri dönüşüm süreci gör-
sellerle anlatıldı. Konaklı minikler cam şi-
şelerin yeniden nasıl kullanıma sunulduğunu
ve ekonomiye kazandırıldığını gözlemleyerek
öğrendi. 

Her atık çöp değildir
Camın geri dönüşüm yoluyla bir dizi iş-

lemden geçirilerek tekrar kullanıma kazan-
dırılmasını kurulan eğlenceli düzenek sa-
yesinde görerek öğrenen öğrenciler eğitim-
lerden büyük keyif aldı. Projeyle geri dönü-
şümün önemi kavrayan öğrencilere evlerden
çıkan atıkları geri dönüşüme vermeden önce
nasıl ayrıştırmaları gerektiği de Konak Be-
lediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
yetkilileri tarafından anlatıldı. 

Eğlenerek
öğrendiler
TÜRKİYE’nin önemli cam şişe üreticilerin-

den Şişecam ile Konak Belediyesi birlikte ço-
cuklara geri dönüşümün önemini anlatan
eğlenceli bir etkinlik düzenledi.  ‘Cam Yeniden
Cam’ projesi kapsamında hazırlanan ‘Cam’ın
Dünyası’ adlı gösteri Eşrefpaşa Selahattin
Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe Konak’ta eğitim gören ve yaşları 5
ila 15 arasında değişen çok sayıda öğrenci
katıldı. 

İkİ proje de sosyal amaçlı kullanılacak
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Demokrasi şehitleri anısına
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Sema Pekdaş

ORTODOKS Hıristiyanların kutladıkları
Ta Fota Yortusu (Hazreti İsa'nın Vaftiz
töreni) için Yunanistan'dan İzmir'e gelen
Atina'nın Egaleo Belediye Başkanı Dimtiris
Birbas, büyükannesinin doğum yeri olan
Konak’ı ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ta-
rafından ağırlanan konuk Başkan, 1922'de
anne ve babasını kaybeden büyükannesi
ve onun 1 yaşındaki kardeşine Türk kom-
şularının sahip çıktığını ve yetimhaneye
yerleştirilinceye kadar kendilerine her gün
süt ve yiyecek götürdüklerini anlattı. 

Yunanistan’ın başkenti Atina'nın Egaleo
Belediye Başkanı Dimtiris Birbas, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında
ziyaret etti. Belediye Meclis Başkanı, meclis
üyeleri ve Egaleo Küçük Asyalılar Derneği
Başkanı İoannis Koutoulias’in eşlik ettiği
buluşmada iki yakanın halkları arasındaki
dostluk bağlarını güçlendirecek çalışmalar
konuşuldu. Pekdaş, Ege'nin iki yakasının
insanları arasındaki bağların çok güçlü ol-
duğunu, aynı rüzgarın getirdiği toprakta,
aynı ağacın tohumunu ektiklerini anlattı.
Bu kardeşliğin en fazla hissedildiği yerlerin
başında İzmir’in geldiğini söyleyen Başkan
Pekdaş, Konak Belediyesi olarak barış ve
kardeşliği güçlendirecek her türlü çalışmaya
destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. 

Yunan Başkan 
duygulandı

38 bin ton moloz toplandı

GÜÇLÜ KONAK

ZEYTİNLİK sakinlerine hizmet
verecek binayı gezerek in-
celemelerde bulunan Konak

Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
belediye hizmetlerinin daha çok
kişiye ulaşması için yeni kamusal
alanlara ihtiyaç duyulduğunu, bu-
nun için bir taraftan kamulaştır-
malar yaptıklarını bir taraftan da

kiralama yöntemine başvurduk-
larını söyledi. 2016 yılında kamu-
laştırma ve kiralamalar için büt-
çeden yaklaşık 25 milyon TL har-
candığını dile getiren Pekdaş, "Ko-
nak’ta boş kamusal alan bulmak
zordu. Bu nedenle yeni kamulaş-
tırmalar yapmamız gerekti. Göreve
gelir gelmez bunun çalışmasını

başlattık. Kısa zamanda kamusal
alanlarımızı çoğaltmaya başladık.
Bunun yanında yeni spor ve semt
merkezleri açmak için de bina ki-
ralamaları yapıyoruz. Son olarak
Zeytinlik Mahallesi’nde beş katlı
bir binayı kiraladık. Kısa zamanda
burasını kadın ve çocuklara hizmet
veren bir merkeze dönüştüreceğiz.
Yakında Hatay Pazaryeri civarında
bir bina kiralamayı planlıyoruz. Bu-
rasını da hemşehrilerimizin hem
sosyalleştiği hem de spor yaptığı
bir merkeze dönüştüreceğiz. Aynı
zamanda çocuklarımızın sanatla
ve bilimle buluştuğu bir alan olacak.
Yeni yılda da hemşehrilerimizin
mutluluğu ve esenliği için çalışmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kemeraltı Çar-
şısı’nda yer alan Çınaraltı Parkı’nda meydan
düzenlemesine gidecek. Var olan eskimiş
beton yüzey kaldırılarak bazalt ve granit
taşlarıyla döşenecek. Restoran ve kah-
vehane gibi bölümlerde, alanın mimari
karakteri ve ticari faaliyetleri ile uyumlu,
çağdaş mimari diline sahip bir konsept
oluşturulacak. 

847/1 Sokak ile park alanını ayıran bölüme
ve parkın ortasında bulunan çınar ağacının
etrafına oturma gruplarıyla masalar yer-
leştirilecek. Engelli ulaşımı için rampa alanları
yapılacak. Parkta, var olan bütün ağaçlar
korunacak, 3 adet yeni ağaç dikilecek. 
Kentlilerin hoşça vakit geçireceği bu alan,
aynı zamanda restoranların servis verdiği
bir bölüm olarak hizmete devam  edecek. 

Çöken yol onarıldı

SOKAKLARA gelişigüzel
atılarak çevre ve görün-
tü kirliliğine neden olan

inşaat atıkları Konak Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün
moloz toplama ekibinin yoğun
çabaları sayesinde kısa za-
manda temizleniyor. 113 ma-
halleye hizmet veren ekipler
geçtiğimiz yıl yaklaşık 38 bin
ton moloz toplayarak, önemli
bir başarıya imza attı.

43 biN 436 torba moloz
Duyarlı vatandaşların yap-

tığı başvurular üzerine ev ve
işyerlerine giden ekipler 2016
yılında 43 bin 736 torba moloz ve inşaat
atığını sokağa atılmadan kaldırdı. Va-
tandaşlardan gelen talep veya ihbarlar
üzerine belirtilen adreslerden alınan
bin 750 ton moloz ve inşaat atığı İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin belirlemiş

olduğu moloz döküm sahalarına nak-
ledildi. 

kaçak dÖküme iziN yok
Ekipler geçtiğimiz yıl ilçenin farklı

noktalarına dökülmüş 36 bin 500 ton

moloz ve inşaat atığını
bertaraf etti. 2016 yılında
toplamda 38 bin ton mo-
loz ve inşaat atığını te-
mizleyen ekipler önemli
bir başarıya imza attı.
Başkan Pekdaş, ev ve
işyerlerinde tadilat ya-
pan vatandaşların çıkan
molozları gelişigüzel so-
kağa atmamaları konu-
sunda daha duyarlı ol-
maya çağırdı. Pekdaş, 
“Hemşehrilerimiz evle-
rinde veya işyerlerinde
yaptıkları tadilatlarda çı-
kan moloz ya da inşaat

atıklarını belediyemize başvurarak bil-
dirsinler. Ekiplerimiz vakit kaybetme-
den verilen adrese giderek molozu kal-
dıracaktır. Eğer bu duyarlılığı gösterirsek
çevreye daha az zarar vermiş olur, il-
çemizi el birliğiyle temiz tutarız” dedi.

DÖRT kez yapım ihalesine çıkılan
ancak her defasında ihalesi çeşitli
gerekçelerle iptal edilen Zeytinlik

Mahallesi 1170 Sokak’taki çöken yol
Konak Belediyesi’nin olanaklarıyla yeni
baştan yapılıyor. Fen İşleri ekipleri yı-
kılan istinat duvarının ilk etabını kısa
sürede tamamladı. Yoğun yağışlar ne-
deniyle çöken 40 yıllık istinat duvarının
sebep olduğu kaymadan ötürü bir sü-
redir kullanılamayan Zeytinlik Mahallesi
1170 Sokak’taki yolun yapım çalışmaları
tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri ve iş makinelerinin katılımıyla baş-
latılan yapım çalışmalarında ilk olarak
çöken istinat duvarı güçlendirilerek ye-
niden örüldü. Vatandaşların mağdur
edilmemesi ve can güvenliklerinin teh-
likeye atılmaması için güvenli ve hızlı
bir şekilde sürdürülen çalışmaların ilk
bölümü kısa sürede bitirildi. 40 metre
uzunluğunda ve kot farkı nedeniyle 3
ila 7 metre yüksekliğinde değişen istinat
duvarı eskisinden daha dayanıklı ve
güvenli hale getirildi. 

eskisiNdeN daha iyi oldu
Konak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş, istinat duvarı yıkıldığı için kayma
meydana gelen yolla ilgili gerekli her

türlü tedbirin olaydan hemen sonra
alındığını ancak ihale sürecinin bir türlü
gerçekleşmemesi nedeniyle yolun bir
süre sürüncemede kaldığını hatırlattı.
Vatandaşın mal ve can güvenliğini ko-
rumak için her türlü çabayı gösterdik-
lerini, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin
zorlu hava şartlarına rağmen çalışmayı

çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü söy-
leyen Pekdaş, “Görevli arkadaşlarımız
duvarın tamamlanması için yoğun çaba
sarf ediyor. En kısa zamanda duvar ve
yol tamamlanacak, eskisinden daha
güvenli hale getirilecek. Vatandaşlarımız
bu yolu gönül rahatlığıyla kullanabile-
cekler” dedi.

Kemeraltı’nda
Çınaraltı Parkı’na
özel koruma

Kısa zamanda  Kadın ve çocuKlara hizmet 
veren bir merKeze dönüştürüleceK 

Konak Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'ndeki beş katlı boş binayı kadın ve çocukla-
ra hizmet veren bir merkeze dönüştürmek için kiraladı. Üç yıllığına kiralanan
485 metrekarelik bina yapılacak ufak çaplı tadilatın ardından hizmete açılacak. 

Kiralama atağı 
¥ Konak Belediye-
si daha önce de To-
ros, Mehmet Ali
Akman ve 1. Kadri-
ye mahallelerinde
kiralama yönte-
miyle yeni belediye
hizmet birimleri
açtı. Kiralanan bu
yerler kadınlar ve
çocuklara yönelik
kursların ve eği-
timlerin verildiği
merkezlere dönüş-
türüldü. Karataş
semtindeki tarihi
bir bina da yine ki-
ralama yöntemiyle
Dario Moreno Sa-
nat Merkezi adıyla
hizmete açıldı.

Pekdaş, “Çöken yolun ilk etabı kısa sürede tamamlandı, yol eskisinden daha gü-
venli hale getirilecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kullanabilecekler” dedi.

TÜRKİYE’nin ilk Başbakanı, Atatürk’ten
sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
ölümünün 43. yılında Konak’ta doğduğu
evde düzenlenen törenle anıldı. Anma tö-
renine Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar,
okul müdürleri, Türkiye Satranç Federas-
yonu temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) il ve ilçe yöneticileri ile dereceye
giren öğrencilerle vatandaşlar katıldı. 

Ne yaparsaN yap eN iyisiNi yap
Pekdaş, Atatürk’ün en yakın silah ar-

kadaşı olan İnönü’yü ölümünün 43’üncü
yılında saygıyla ve özlemle andıklarını
söyledi. İnönü’nün sanata değer veren,
çağdaş bir kişi olduğunu da dile getiren
Pekdaş,“Bizim Cumhuriyet’in kurucu kad-
rosundan öğrenmemiz gereken çok şey
var. Çok çalışmalı, başarılı olmalı, bir işi
kurallarına göre yapmalı ve tek yönlü bir
insan olmamalıyız. Sanatla, sporla, müzikle
ilgili olmalı ve hayatın her alanında bilgi
sahibi olmalıyız. İsmet İnönü’yü anısına
bir satranç turnuvası düzenleyerek analım
istedik. Bu projeye destek veren Türkiye
Satranç Federasyonu’na ve turnuvaya ka-
tılan okullarımıza, öğrencilerimize çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

Ödüller verildi
Törende Türkiye Satranç Federasyonu

katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen, ‘İs-
met İnönü Okullar Arası Satranç Turnu-
vası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri
de verildi. Küçükler kategorisinde Mustafa
Kemal İlköğretim Okulu birinci olurken,
Yıldızlar kategorisinde Güzelyalı Ortaokulu
ve Gençler kategorisinde ise İzmir Kız
Lisesi kupayı kazandı.  

İsmet İnönü 
özlemle anıldı
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İZMİR’in ilk hayvan mezarlığı gömüye
açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sey-
rek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan
mezarlığının, hayvanseverlerin önemli bir
sorununu ortadan kaldıracağı bildirildi.
Kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini
gömmek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir
Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Seyrek
Geçici Köpek Bakımevi'ne başvurabilecek.
Başvuru sırasında hayvanseverlerin gömü
ücreti olan 50 TL'yi yatırdığını gösterir
makbuz ya da dekont ile kedi ve köpeğin
sahipli olduğunu gösterir belediye kaydını
sunmaları gerekiyor.  

İzmir’in ilk hayvan 
mezarlığı gömüye hazır

2017 yılında 25 bin ağaç ve 6 milyondan
fazla bitkiyi toprakla buluşturmayı he-
defleyen  Büyükşehir Belediyesi, kente 13
yılda 1.6 milyon ağaç, 54 milyon da bitki
dikti. Kentte bakımı yapılan yeşil alan
miktarı 15 milyon metrekareyi aştı. Bü-
yükşehir, bu yıl Menemen ve Aliağa’da
750 bin metrekarelik alanda 3 yeni kent
ormanı daha oluşturacak. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, sadece Kadifekale, Yeşildere
Portakal Vadisi, Adatepe, Emek Mahallesi,
Evka 1, Asarlık, Erzene Mahallesi, Balatçık,
Ayrancılar, Egekent, Seyrek, Ulukent, Ba-
demler, Yelki, Uzundere, Sasalı, Aliağa Ka-
labak, Bornova Karaçam, Kırıklar ve Ga-
ziemir Evka-7’de 5 milyon metrekareden
fazla alanda oluşturulan kent ormanlarıyla
hafriyat depolama sahalarına 275 bin adet
ağaç ve çalı bitkisi dikti.  

“Yeşil seferberlik”

AHMET Piriştina Kent Arşivi'nde (APİ-
KAM) öğrencilere yönelik kent kültürü ve
tarihi eğitimleri başladı. İlkokul 4. ve 5.
sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazır-
lanan program kapsamında, öncelikle gör-
sel olarak öykü sunumu yapılıyor. Öğren-
ciler daha sonra atölye çalışmasıyla inte-
raktif olarak kent tarihi canlandırması
yapma şansı buluyor. Haftada iki gün üc-
retsiz olarak sunulan eğitim programı
kapsamında, İzmir'in tarih içindeki değişimi
ve gelişimi, Kemeraltı ve mekanları, Ka-
difekale ve kültürel zenginlikleri, Atatürk
ve İzmir gibi temalar işleniyor. 

APİKAM’dan
miniklere özel

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar İzmir Şube Müdürlüğü (DKMP) ile
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme
Birliği (İZKUŞ) işbirliğinde düzenlenen ‘Kuşlar
ve Memeliler’ konulu ulusal foto safari ya-
rışması ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Değerlendirme sonucunda ‘Karabatak ve
Pelikan’ fotoğrafıyla Selma Kılıçarslan birinci,
‘Flamingo’ fotoğrafıyla Oğuz Altun ikinci,
‘Maskeli Ötleğen’ fotoğrafıyla da Turgut Ege
üçüncü oldu. Çağlar Güngör, Kumral Kepkep,
Osman Can Altan, Cahit Ağcal, Ertan Daş,
Özkan Özmen ve Uğur Yavuz mansiyon
ödülü almaya hak kazandı.

Foto Safari’de 
ödül zamanı

Hem doktor hem karikatürist

Kendisi KüçüK
sevinci büyüK 

İZMİR Çağdaş Romanlar Derneği
ile Konak Belediyesi işbirliğinde
yürütülen proje sayesinde Ro-

man kadınların diktiği birbirin-
den renkli oyun örtüleri Konaklı
miniklere armağan edildi. Hediye
alan çocuklar kadar ilk işlerini
başarıyla tamamlayan Roman
kadınların mutluluğu da görül-
meye değerdi.  İzmir’in merkez il-
çesi Konak’ta yaşayan 50 Roman

kadın İzmir Çağdaş Romanlar
Derneği’nin yürüttüğü projesi

kapsamında dikiş kursu
aldı. Gürçeşme semtindeki
merkezde verilen kursu
başarıyla tamamlayarak
meslek kazanan Roman
kadınlar ilk siparişlerini

Konak Belediyesi’nden aldı.
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş’ın talebi üzerine

kursiyer kadınlar kreş öğrencileri için oyun
örtüleri tasarlayıp dikti. İlk etapta sipariş
edilen 100 oyun örtüsü Konak 50. Yıl Lisesi
içinde hizmet veren kreşte eğitim gören
miniklere armağan edildi. 

İlk İşlerİnİ başarıyla 
tamamladılar
Roman kadınların el emeğiyle ürettiği bir-
birinden renkli oyun örtüleri Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş tarafından minik öğ-

rencilere dağıtıldı. İzmir Çağdaş Romanlar
Derneği Başkanı Halit Keser’in yanı sıra ör-
tüleri diken Roman kadınlar da dağıtım tö-
renine katıldı. Başkan Sema Pekdaş, “Ev-
lerinizde arkadaşlarınızla birlikte bu örtü-
lerde çok eğlenceli oyunlar oynayacaksınız,
sonra da uykunuz gelince üzerinize örte-
ceksiniz” diyerek miniklere hediyelerini
verdi.  Pekdaş, kursu bitirip aldıkları ilk işi
başarıyla tamamlayan Roman kadınlara
emekleri için de teşekkür etti. 

TİYATRONUN, Yuhanna’nın öğ-
rencisi olarak tanınan İzmirli 
St. Polikarp’ın orada öldürüldü-

ğüne inanan Hıristiyan dünyası için
büyük bir çekim merkezi olacağı dü-
şünülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi,
bölgedeki Antik Roma Tiyatrosu’nun
gün yüzüne çıkarılması amacıyla baş-
lattığı kamulaştırmalarda bugüne ka-
dar 11 milyon 889 bin TL’lik bedel ödedi.

Kadifekale’de gecekondular arasına
sıkışıp kalan tiyatronun çıkarılması
için yaklaşık 12 bin 974 metrekarelik
alan üzerinde bulunan 164 adet parsel
için kamulaştırma kararı alındı. 

16 bin kişi kapasiteli olduğu düşünülen
tiyatronun kalıntılarının Roma dönemi
özellikleri taşıdığı biliniyor. Eski kay-
naklarda, Erken Hıristiyanlık yani Roma
İmparatorluğu’nun paganizm döne-

minde İzmirli St. Polikarp’ın bu tiyatroda
öldürüldüğü ve tiyatronun tarihin trajik
sahnelerine şahitlik ettiği öne sürülüyor.
St. Polikarp, İsa’nın öğrencilerinden
birisi olan Yuhanna’nın öğrencisi olarak
tanınıyor ve Havari San Jean’ın yakını
olduğu, Roma İmparatoru Trajan dö-
neminde Piskopos olarak görev yaptığı
biliniyor. Tarihte Polikarp, bilgeliği ve
yardımseverliği ile öne çıkıyor.
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Roman kadınlaR ilk sipaRişleRini konak Belediyesi’nden aldı

Bu toprağın altında...
Kadifekale’de 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu’nun gün yüzüne çıkarılması 
maksadıyla Büyükşehir tarafından yaklaşık 12 milyon liralık kamulaştırma yapıldı.

DOKUZ Eylül Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Nö-
roloji Anabilim Dalı Öğ-

retim Üyesi ve karikatürist
Prof. Dr. Barış Baklan’ın ‘De-
kartga 2’ adını verdiği kişisel
sergisi Konak Belediyesi Neşe
ve Karikatür Müzesi’nde açıl-
dı. Doktorluğun yanı sıra iyi
bir karikatürist de olan Prof.
Dr. Baklan’ın sergisinde siyasi,
sağlık, adalet, güç ve savaş
karşıtlığına vurgu yaptığı ka-
rikatürler yer alıyor. Sanat-
severler serginin  açılışına
yoğun ilgi gösterdiği. 40 yıla
yakın bir süredir karikatür
çizen Baklan, 'Gaga' isimli e-
mizah dergisi de çıkarıyor.
Ayrıca karikatürleri Cumhu-
riyet Gazetesi’nin Ege ekinde
yayınlandı.

AYDA BİR sinema

15 Şubat 2017 Çarşamba/
Saat 19.00

2016, ABD, 113’
Yönetmen: Jim Jarmusch
Senarist: Jim Jarmusch
Oyuncular: Adam Driver,

Golshifteh Farahani, Rizwan
Manji 

PATERSON

1 Şubat 2017, Çarşamba/
Saat 19.00

Türkiye, Almanya, 2016,
94´

Yönetmen: Ümit Köreken
Senaristler: Ümit Köreken,

Nursen Çetin Köreken
Oyuncular: Selim

Kaya, Bahriye Arın, Fatih
Koca, Eray Kılınçarslan, Katya
Shenkova

MAVİ BİSİKLET

Adını yaşadığı kasabadan alan Paterson
otobüs şoförüdür. Çılgın sevgilisi ve köpeğiyle
sıradan ama mutlu bir hayat yaşayan, şiirler
yazan, sakin bir adamdır. 

Jim Jarmusch sevdiğim yönetmenler lis-
tesinden ‘Kahve ve Sigara’ filmiyle en sev-
diğim yönetmenler listesine yükselmişti.
Yani bir anlamda bağımsız filmlerinin ba-
ğımlısı olmuştum. Bu filminin konusu ol-
dukça basit gibi görünebilir ama zaten mut-
luluk dediğin de basitlikte… 

Konak Belediyesi, her ay olduğu gibi bu
ay da sinemaseverleri Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde ödüllü filmlerle buluşturmaya
devam ediyor. ‘Hezarfen Film Galeri’ işbir-
liğiyle düzenlenen ve ücretsiz olan göste-
rimlerde ülkemizden ve dünya sinemasından
filmleri izleme ve filmin yönetmenleriyle
söyleşme imkanı buluyoruz. İyi seyirler…

‘Dünya Festivallerinden Filmler’ 
kuşağında bu ay izleyeceğimiz film:

‘Bağımsız Türkiye Sineması 
İzmir Buluşmaları’ kuşağında 

bu ay izleyeceğimiz film:

Film dört ana hikayeden oluşmuş: Ali’nin
bisikleti almaya çalışması, faili meçhul bir
ölüm, başkanlık hikayesi ve çocukların
bu duruma verdikleri tepki…

‘Bir çocuk yetişkin dünyasında adalet-
sizlikle karşılaştığında kendi çocuk dün-
yasında buna nasıl bir çözüm bulabilir?’
sorusunun cevabını arayan film altı yıl
gibi oldukça uzun bir sürede çekilmiş. Mavi
Bisiklet 2009 yılında aslında bir tiyatro
oyunu olarak yazılmış ama sergileneme-
den filme çekilmiş. Ümit Köreken ve Nursen
Çetin Köreken filmi birlikte yönetmişler.
Daha önce izleme imkanı bulduğum filmi
bir kez daha ama bu sefer yönetmeniyle
birlikte izlemek keyifli olacak gibi…

Ayşe Teoman
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MAHALLELERİ gezerek, evlere konuk olan
Başkan Pekdaş Gültepe Semti’nde yaşayan
Melahat Gürses’in de evini ziyaret etti. “Bu
ziyaretlerimizle sorunları dost sohbetlerinde
öğrenelim, birlikte çözüm üretelim istedik”
diyen Pekdaş, Gültepe’de inşa edecekleri
kapalı pazaryeri ve spor kompleksinin temelini
yeni yılda atacaklarını söyledi. Son derece
sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen zi-
yarette Gültepeli kadınlar, Başkan Pekdaş’ı
bağırlarına bastı. Belediye başkanlarının kadın
olmasından duydukları mutluluğu dile getiren
mahalleli kadınlar, Başkan Pekdaş’a başarılı
çalışmalarından ve sunulan iyi hizmetlerinden
ötürü teşekkür etti. Tüm misafirperverliği
ile evinde Pekdaş’ı ve komşularını ağırlayan
evsahibi Melahat Gürses de yapılan ziyaretten
ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çat kapı ziyaret
Vatandaşlar ihtiyaçlarını doğrudan Başkan
Pekdaş’a iletme şansı Buluyor

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yoğun çalışma programına karşın yaptığı çat
kapı ziyaretlerle Konaklıların evlerine misafir oluyor. Çayların içildiği, böreklerin ye-
nildiği ziyaretlerde mahalleli kadınlar soruyor, Başkan Pekdaş içtenlikle yanıtlıyor.
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TALEPLERİN ve sorunların dile getirildiği buluş-
malarda kentsel dönüşümden yeni imar planlarına,
yapılacak yatırımlardan altyapı çalışmalarına

kadar pek çok konu ele alınıyor. Pekdaş’ın başlattığı ev
ziyaretlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe
Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın
kolları yöneticileri de eşlik ediyor. Çat kapı ziyaretlere
mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, muhtarlar da
buluşmalara katılıyor.

insan insana iYi gelir
Aynı zamanda sorunların çözümü için bir diyalog

mekanizması işlevi de gören ev ziyaretleri sayesinde
mahalle sakinleri ihtiyaçlarını doğrudan Başkan Pekdaş’a
iletme şansı buluyor. Her bölgenin ayrı ayrı sorunları
olduğu fikrinden yola çıkılarak başlatılan ev gezileri ile
bölge bölge vatandaşlarla bir araya gelinerek, sorunlar
yerinde dinleniyor. Ev ge-
zilerinin amacını ‘İnsan in-
sana iyi gelir’ sözüyle kısaca
anlatan Pekdaş, “Birlikte
yaşama kültürüne en güzel
örnek misafir ağırlamaktır.
Bu insani duyguyu hatırla-
mak, hemşehrilerimizin
dertlerini yerinde dinlemek
için evlerine konuk olalım

istedik. Tarih boyunca barış içinde bir arada yaşamış,
birçok farklı kültürlere evsahipliği yapmış güzel şehrimiz
İzmir’de bizler ne kadar çok bir araya gelirsek, o kadar
çok şey başaracağımıza inanıyorum” dedi. 

son sözü konaklılar söYlüYor
Konak’ın bir anlamıyla da minyatür bir Türkiye ol-

duğunu belirten Başkan Pekdaş, “Türkiye'de neyi ya-
şıyorsak Konak'ta da onu yaşıyoruz. Ülkemizde ne
kadar sosyal doku, siyasal yapı varsa hepsi Konak'ta
da var. Bu nedenle biz çalışmalarımızı bu zenginliği
dikkate alarak yapıyoruz.  İnsan odaklı, sosyal beledi-
yecilik hizmetlerini ön planda tutuyor, göz boyayıcı,
uçuk kaçık, çılgın projeler yerine; adil, dürüst ve katılımcı
bir yerel yönetim anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Konak’ta
‘Ben yaptım oldu, olur, olacak’ yerine ‘Son sözü yine
Konaklılar söyleyecek’ diyoruz. Bunu sağlamak için de
mahalle forumları düzenledik. Vatandaşlarımızın kendi
yaşam alanlarıyla ilgili söz sahibi olmalarını sağladık”
diye konuştu. 

derdi olanın derdini dinliYor
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli

çalışmaları vakit kaybetmeden gerçekleştirdiklerini
ifade eden Pekdaş, “Konak’ın geçmişten günümüze
kadar gelen sorunlarının çözümü için çalışmaya devam
ediyoruz. Çözüm merkezinin sadece belediye binası

içinde sınırlı olmadığını bilerek hareket ediyor ve ma-
hallelere giderek hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Derdi
olanın derdini yerinde tespit edeceğiz. Sadece hizmet-
lerimizi anlatmak için değil aynı zamanda hemşerile-
rimizin sesi, gözü ve kulağı olmak için de bu ziyaretle-
rimizi yapıyoruz” dedi. 

sorunlar Yerinde  belirleniYor
Pekdaş, “Konak her bölgesiyle farklı özellikler taşıyor.

Bu nedenle hizmetlerimizi uygularken kesin bir öncelik
sırası belirleme gibi bir durum söz konusu olamaz. Gül-
tepe’de farklı Güzelyalı’da farklı çalışmalarımız var. Te-
mizlik, altyapı, sosyal hizmetler ve kültür-sanat çalış-
malarımızı ihtiyaç duyulan bölgesine göre öncelik olarak
belirliyoruz” şeklinde konuştu.

Müzeler atölye oldu

KARİKATÜRCÜLER Derneği'nin bu yıl 36’ncısını
düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Kari-
katür Yarışması'na gönderilen karikatürlerden
derlenen sergi Konak Belediyesi Neşe ve Kari-
katür Müzesi’nde açıldı. Sergide ödül alanlar ve
çok beğenilenler arasından seçilen karikatürler
yer alıyor. Sergi 12 Şubat’a kadar ziyarete açık
olacak. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi
Mehmet Aslan Çin’den Polanya’ya, Azerbay-
can’dan Makedonya’ya, İtalya’dan Almanya’ya
kadar dünyanın pek çok ülkesinden karikatü-
ristin eserlerinin yer aldığı serginin uluslararası
saygınlıkta bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ödüllü karikatürler 

KONAK Belediyesi Neşe- Karikatür, İzmir Mask,
Radyo ve Demokrasi ile Ümran Baradan Oyun ve
Oyuncak müzelerinde farklı yaş gruplarından ço-
cuklar için birbirinden eğlenceli ve eğitici atölye
çalışmaları düzenleniyor. Karikatürden mask ta-
sarımına, radyo tiyatrosundan Hacivat-Karagöz
tasvir yapım atölyesine kadar   birçok farklı etkinliğe
evsahipliği yapan müzeler çocuklarla dolup taşıyor. 

keYifli müze gezisi
Şehit Fethi Bey Ortaokulu anaokulu kısmında

eğitim gören minikler, Basmane semindeki Radyo
ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen plak ka-
pağı tasarım atölyesine katıldı. Etkinlik öncesi
müzeyi gezen çocuklar bir dönemin müzik dinleme
araçlarından biri olan ancak günümüzde kullanıl-
mayan plakları yakından görme fırsatı buldu.

Plak kaPağı tasarladılar
Müze yetkililerinin anlatımlarını dikkatle dinleyen

çocuklar, sergilenen eski radyoları da meraklı göz-
lerle inceledi. Gezi sonrası düzenlenen atölye ça-
lışması ise oldukça renkli geçti. Minikler hayal güç-
lerini kullanarak birbirinden renkli plak kapağı ta-
sarladı. Etkinlik sayesinde minikler hem müzeyi
tanımış oldu hem de keyifli zaman geçirerek eğ-
lenceli anlar yaşadı.

GÖREVE geldikten hemen sonra mahalle top-
lantıları yapan, bölge bölge muhtarlarla bir araya
gelerek mahalleleri mercek altına alan Başkan
Pekdaş, yeni yılda da benzeri buluşmaları ger-
çekleştireceklerini söyledi. Başkan Pekdaş, “Tür-
kiye'nin en dar alanda en fazla mahalleye sahip
ilçesi Konak. 24 kilometrekarelik bir alanda ça-
lışıyoruz. Bu alanda 113 mahallemiz var. Her böl-
gemiz ayrı ayrı sorunlar taşıyan, farklılıklar gös-
teren bölgeler. Dolayısıyla bölge bölge muhtar-
larımızla toplantılar yaptık. Hem ihtiyaçları tespit
ettik hem karşılıklı tanıştık. Sorunların çözümü
için diyalog mekanizmalarını oluşturduk. Ma-
hallelilerimizle toplantılar yaptık.” dedi.

113 mahalleye özel çalışma

KONAK Belediye
Başkanı Sema Pek-
daş, Ballıkuyu sem-
tindeki Mehmetçik
İlkokulu öğrencile-
rinin karne sevinci-
ne ortak oldu. 2016-
2017 eğitim ve öğ-
retim yılının ilk ya-
rısının son gününde düzenlenen törene katılan
Pekdaş, ilk olarak 4. sınıf öğrencileri arasından
sınıflarında ilk üçe girenlere karne ve hediyelerini
verdi. Pekdaş, velilerin de katıldığı törende öğ-
rencilere başarılar diledi.

Bu yıl ilk kez karne alan 1. sınıf öğrencilerinin
karnelerini de veren Pekdaş, tatilde bol bol oku-
sunlar diye masal kitapları armağan etti. Pekdaş,
“Sizler bu yıl ilk kez okula geldiniz ve okuma yazma
öğrendiniz. Biz de size tatilde okumanız için masal
kitapları hediye edelim istedik. Tatilde bol bol
eğlenin, dinlenin ve bu kitapları okuyun. Hepinize
iyi tatiller diliyorum” dedi. Karne sevinci yaşayan
minikler de hediye edilen kitapları büyük bir
sevinçle aldı. Öte yandan Konak Belediyesi geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da karne alarak tatile giren
öğrenciler için eğlenceli Karne Şenliği düzenledi.
Yarıyıl tatili süresince Konak Belediyesi Güzelyalı
ve Eşrefpaşa Kültür Merkezi ile Gültepe Semt Mer-
kezi’nde eğlenceli kutlamalar gerçekleştirildi.

Okusunlar diye 
kitap armağan etti

Karneleri
Pekdaş
verdi  

Evlerini değil
gönül kapılarını 
açıyorlar

BÜYÜK küçük,  genç yaşlı herkesin severek
izlediği geleneksel halkoyunlarını öğrenmek
artık zor değil. Konak Belediyesi’nin açtığı üc-
retsiz halkoyunları kursları sayesinde 7’den
70’e her yaştan vatandaş Anadolu’nun farklı
yörelerinin oyunlarını kolaylıkla öğrenebiliyor.
Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü çatısı altında
verilen halkoyunu kursları her yıl olduğu gibi
bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 12 ayrı grupta ça-
lışmaların sürdüğü kursa yaşları 4 ila 77 ara-
sında değişen yaklaşık 400 kursiyer katılıyor. 

Yeteneklerini sergileYecekler
Uzman eğitmenler eşliğinde Çiftetelli, Zey-

bek, Kafkas, Oryantal, Bitlis, Üsküp ve Bodrum
gibi Anadolu’nun farklı yörelerinin halko-
yunlarını öğrenen kursiyerler hem bedenen
hem de ruhen kendilerini iyi hissediyor. Her
hafta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde
verilen eğitimlere katılanlar arasında yer alan
50 yaş üstü kadınlar master grubu çalışma-
larıyla öne çıkıyor. Provalarını aksatmadan
sürdüren kursiyer kadınlar yeni figürler öğ-
renmenin yanı sıra bir araya gelmenin keyfini
de yaşıyor.  12 yıldır Halk Oyunları Eğitmenliği
yapan Seray Ekinci de Mayıs veya Haziran
ayında İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda
düzenlenecek yılsonu gösterilerine yoğun
şekilde hazırlandıklarını söyledi. 

Hem ruha 
hem bedene
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KonaKlı Kadınlar
‘hareKete’ geçti

Mahallelerde açılan spor Merkezlerine üye olan kadınların sayısı bin 500’ü aştı. 

Kadınların spor yapabileceği alanların azlığından yola çıkılarak açılan spor merkezlerinin sayısı Gültepe
Mehmet Akif Mahallesi’nde hizmete giren Toros Spor Merkezi’nin eklenmesiyle birlikte 10’a ulaştı.

ÇAĞIMIZIN en büyük sorun-
larından biri olan obezitenin
en önemli sebepleri arasında

gösterilen hareketsizliğe karşı
sporla çözüm bulan Konaklı ka-
dınlar, her gün belediyeye ait spor
merkezlerine gelerek aerobik, pi-
lates ve step kurslarına katılıyor.
Toplam 10 spor merkezinde uzman
eğitmenler gözetiminde egzersiz
yaparak kilo veren kadınlar, aynı
zamanda bir araya gelerek de sos-

yalleşiyor. Konak’ın seçilmiş ilk ka-
dın Belediye Başkanı olan Sema
Pekdaş’ın göreve gelmesinin ar-
dından mahallelerde peş peşe açı-
lan spor merkezleri dolup taşmaya
başladı. Başkan Pekdaş döneminde
kurulan Spor İşleri Müdürlüğü bün-
yesinde hizmet veren spor mer-
kezlerine kayıt yaptıranların sayısı
bin 500’ü geçerken, açılan yeni
spor merkezleriyle bu sayı her ge-
çen gün artıyor. 

Sporla gelen mutluluk 

Kupa 
sevincini 
Başkan 
Pekdaş’la 
paylaştılar

İZMİR genelinde düzenlenen okul-
lararası voleybol şampiyonasında
küçük erkekler kategorisinde ikin-
cilik kupasını kazanan Gültepe Or-
taokulu voleybol takımı oyuncuları
Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ı makamında ziyaret etti. Okul
Müdürü Tuncay Demirel, Beden Eği-
timi Öğretmenleri Mete Taş ve Sev-
can Örkün’ün de eşlik ettiği ziyarette

öğrenciler, şampiyona boyunca ken-
dilerine otobüs tahsis ederek ulaşım
ihtiyaçlarını karşılayan Konak Be-
lediyesi’ne ve desteğini esirgemeyen
Başkan Pekdaş’a teşekkürlerini
sundu. Öğrencileri ve öğretmenleri
başarıları nedeniyle kutlayan Pek-
daş, “ Eksiklerinizi gidermeye çalı-
şacağız. Bu yıl ikinciliği elde ettiniz
umarım gelecek yıl şampiyon olur-

sunuz” dedi. Başkan Pekdaş, öğ-
rencilere Gültepe’de yakın zamanda
inşaatına başlayacakları Gültepe
Spor Kompleksi hakkında bilgi de
verdi. Öğrencilere spor kompleksinin
hizmete girdiğinde antrenmanlarını
burada yapabilecekleri müjdesini
veren Pekdaş, tesisin en geç gelecek
yılsonunda tamamlanacağını dile
getirdi.

KONAK Belediyesi’nin kısa süre
önce hizmete açtığı Toros Spor Mer-
kezi kısa zamanda mahalleli kadın-
ların ilgi odağı oldu. Üye sayısının
300’ü geçtiği merkezde verilen üc-
retsiz aerobik, step ve pilates kursları
sayesinde kilolarından kurtulan ka-
dınlar formda kalmanın mutluluğunu

yaşıyor.Toros Spor Merkezi’nde uz-
man eğitmenler eşliğinde verilen
kurslara katılan kadınların sayısı
300’ü geçerken, merkeze kilo ver-
mek isteyen ev kadınlarının yanı
sıra formda kalmak isteyen genç
kızlar da geliyor. Çarşamba günü
hariç hafta içi dört günü, dört grup

halinde spor yapan kadınlar aynı za-
manda bir araya gelerek sosyalleşi-
yor. Gösterilen egzersiz hareketlerini
eksiksiz yapmaya çalışan kadınlar,
Konak Belediyesi’nin kendilerine
sunduğu bu hizmetten duydukları
memnuniyeti dile getirerek, herkesi
spor yapmaya davet de ediyor.

∂ YARIYIL tatiline giren öğrencilere Konak
Belediyesi karne hediyesi olarak Manisa
Spil Dağı Milli Park gezisi armağan etti.
Dönem boyunca hem derslerine çalışıp
hem de spor okullarındaki ücretsiz kurs-
larda ter döken minikler, organize edilen
günübirlik Spil gezisi sayesinde yarıyıl ta-
tilinde gönüllerince kar keyfi yaşadı. 10
gün boyunca devam eden gezilere Konak
Belediyesi spor okullarında eğitim gören
bin 320 çocuk katıldı. Gezilerde dileyen
veliler de çocuklarına eşlik etti. Tüm ço-
cuklara karda ayaklarının ıslanmaması
için çizme armağan edildi. 

Konaklı çocuklara
karne hediyesi

∂ İZMİR  Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı,
geçen yıl veda ettiği Süper Lig’e yeniden
dönmek için kolları sıvarken, ilk yarıda
oynadığı 6 maçta da kalesini rakip for-
vetlere kapatmayı başardı. Sakarya En-
gelliler’i 1-0, Gaziantep Engelliler’i 12-0,
Adana Engelliler’i 6-0 ve Yaşamboyu En-
gelliler’i 19-0 yenen Büyükşehir Belediyesi,
Ayyıldız ve Denizli Engelliler ile golsüz be-
rabere kaldı. Ampute Takımı, 6 maçta 38
gol atarken, maç eksiği ve namağlup un-
vanıyla 2. sırada yer aldı. 

Ampute takımın
başarısı

Kadınların spor yapabile-
ceği alanların azlığından
yola çıkılarak açılan spor
merkezlerinin sayısı son
olarak Gültepe semtine
bağlı Mehmet Akif Mahal-
lesi’nde hizmete giren To-
ros Spor Merkezi’nin eklen-
mesiyle birlikte 10’a ulaştı.
Konak Belediyesi çatısı al-
tında kadınlara spor hiz-
meti verilen diğer yerler
arasında Ziya-Zişan Saadet

Aytulun Kardeşler İleri Yaş
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin
yanı sıra Mehmet Ali Ak-
man, Hatay, Halilrıfat, Meli-
ha Doğan Akad, Güneşli, 1.
Kadriye,  Levent, İsmetpa-
şa Spor Merkezi bulunuyor.
Bu 10 merkezde toplam bin
500 kadın spor yapma im-
kanı buluyor. Tüm merkez-
lerde kadınlara hafta içi her
gün aerobik, plates ve step
kursları veriliyor. 

Bu mutluluk
her şeye değer

OKULLARARASI voleybol şampiyona-
sında ikincilik kupasını kazanarak Konak’ın
gururu olan Gültepe Ortaokulu öğrencilerine
Konak Belediyesi tarafından spor malze-
mesi yardımı yapıldı. Yeni formalarına ka-
vuşan  minik sporcuların mutluluğu gö-
rülmeye değerdi. Oyuncular geçtiğimiz
haftalarda Başkan Pekdaş’ı makamında
ziyaret etmiş, görüşmede voleybol takımı
oyuncuları yeni forma ve spor malzemesi
taleplerini dile getirmişti. Turnuva boyunca
okul takımının tüm ulaşım ihtiyaçlarını
ücretsiz karşılayan, takımı maçlara kolay
gidip gelmesi için otobüs tahsis eden Konak
Belediyesi gelen bu talebi de geri çevirmedi. 

Tüm eksikler giderildi
Başkan Pekdaş okulun futbol, hentbol

ve basketbol takımlarının da tüm malzeme
ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Öğren-
cilerin top, forma, spor ayakkabı ve eşof-
mandan oluşan malzemeleri Pekdaş ta-
rafından bizzat elden teslim edildi. Okul
Müdürü Tuncay Demirel ve öğrenciler ta-
rafından karşılanan Başkan Pekdaş, “Siz
yeter ki başarılı olun. Biz her zaman arka-
nızdayız” diyerek destek sözünü yineledi. 

Kilo verip sosyalleşiyorlar
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