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∂ BÜYÜKşEHİR Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun
muhtarlarla gerçekleştir-
diği toplantıların 7’ncisi Ko-
nak'ta yapıldı. Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pek-
daş'ın ev sahipliğinde 113
muhtarla buluşan Kocaoğ-
lu, İzmir'in kentsel dönü-
şüm açısından zor bir kent
olduğunu söyledi. ∂ 6’da

KONAK Belediyesi bünyesinde yer alan Konak
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (KON-SEV)
ile Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Derneği'nin birlikte yürüttüğü ‘Gelecek Eğitimde,
Eğitim Konak’ta’ adlı Avrupa Birliği (AB) projesine katılan
kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.  “Bir ülkenin
kadınları güçlü değilse, o ülke güçlü değildir” diyen CHP
İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye’de kadınlara
verilen hakların Avrupa’dan çok geride olduğunu söyledi. 

KADINLAR İLE ÜLKE GÜÇLÜ

PEKDAş ‘Gelecek Eğitimde Eğitim Konak’ta’ pro-
jesinin yarattığı dönüşüme vurgu yaptığı ko-
nuşmasında projenin tamamlandığı ancak mer-

kezdeki çalışmaların kalıcı hale geldiğini dile getirdi.
Pekdaş, “Her şey yürekte yatıyor. Yüreğin samimiyetini
ve sıcaklığını aktardığınız zaman halledemeyeceğiniz
şey yok. Biz de bu yüreklerin samimiyetini ve sıcaklığını
ortaya çıkartmak ve birlikte yüreklerimizin atması
için çalışıyoruz. Biz bu sıcak duygularla çocuklarımızı
ve birbirimizi sarıp sarmalarsak Türkiye yaşanabilir
bir Türkiye olur” dedi. ∂ 4’te

HER ŞEY YÜREKTE YATIYOR

Proje sayesinde iş bulma hayalleri gerçeğe dönüşen kadınların,  hayata bakışı da değişti.
Edindikleri mesleki eğitimle geleceğe daha özgüvenli bakan kadınların, umutları da yeşerdi

Kılıçdaroğlu’ndan
projeye tam not

Toros Mezarlığı’nın hemen kar-
şısında yer alan 5 bin 86 met-
rekarelik alanda inşa edilecek

modern ve çok yönlü mimariye sa-

hip kompleksin projesini inceleyen
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölgeye yeni
bir soluk getirecek tesise tam not
verdi. ∂ 8’de

BAşKAN Pekdaş
TÜRGÖK hizmetleri-
ni anlatmak ama-
cıyla kampanyaya
destek veren bağış-
çılar ile buluştu; daha
çok bağışçı bularak
kitaplıktaki kabart-
ma kitap sayısını ar-
tırmak için başlattığı
'Bir Kitapla Bin Yaşa'
kampanyasına des-
tek veren bağışçıları
bilgilendirdi. ∂ 2’de

Bir kitapla bin yaşa

HER yıl açılan ücretsiz kültür-sanat
kurslarına bu sezon rekor sayıda baş-
vuru yapıldı, eğitimlerin 15 Ekim’de
başladığı kurslara 4 bin 678 kişi kayıt

yaptırdı. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, kurslara ilginin her ge-
çen yıl daha da artmasının kendilerini
mutlu ettiğini dile getirdi. ∂ 4’te

Kurslara reKor başvuru
BAşKAN Pekdaş’ı ziyaret
eden muhtarlar Anaya-
sa’da haklarının ve iş ta-
nımlarının daha derli toplu
yer almasını isteyerek,
“Görev var yetki yok. Yet-
kisiz yetkiliyiz” diye dert
yandı. Konak Kent Kon-
seyi Muhtarlar Meclisi
Başkanı Reşit Gezginci ve
beraberindeki muhtar he-
yeti 19 Ekim Muhtarlar

Günü nedeniyle Başkan
Pekdaş’ı makamında zi-
yaret etti ve sorunlarını
anlattı. Muhtarlar, Ana-
yasa’da muhtarlarla ve
görevleriyle ilgili yer alan
bölümlerin günümüz ko-
şullarına göre yenilenmesi
gerektiğini, kanun ve tü-
züklerle görevlerinin ta-
nımlanmasını bekledik-
lerini söyledi. ∂ 6’da

muHtarlar Başkan
Pekdaş’a dert yandı:

“Yetkisiz, 
YetkiliYiz”

Parklar Cumhuriyet
coşkusuyla doldu

Parklar Cumhuriyet
coşkusuyla doldu

Parklar Cumhuriyet
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Parklar Cumhuriyet
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Parklar Cumhuriyet
coşkusuyla doldu

3’te

Kocaoğlu 
Konaklı muhtarları

dinledi

Hayaldi gerçek oldu
PeKdAş: Her şey yürekte yatıyor, yüreğin samimiyetini 
ve sıcaklığını aktardığınız zaman Halledemeyeceğiniz şey yok 

İzmir’in kalbi Konak’ta 
hayata geçirilen AB projesi
ile çoğunluğu Roman olan

170 kadın artık geleceğe
daha umutlu bakıyor. 

¥ İKİ yıldır başarıyla sürdürülen ‘Çocuklara Cu-
martesi Oyunları’nın yeni sezonu başladı. Her
hafta bir çocuk oyununu minik izleyicileriyle bu-
luşturan etkinlik sayesinde bu yıl da binlerce ço-
cuk tiyatro ile tanışacak. Yeni sezonun ilk oyunu
olan ‘İnsan Doğayla Yaşar’ çocuklara öğretici bil-
giler vermenin yanı sıra müzikli akışıyla da onları
eğlendirmeyi başarıyor. ∂ 3’te

Minikler keyifli 

¥ KENT kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla
Konak Belediyesi tarafından düzenlenen tarih
gezilerinin yeni dönem turları başladı. Gelen
yoğun talep üzerine salı ve çarşamba olmak
üzere haftada iki güne çıkarılan geziler sayesinde
kent sakinleri Konak’ın Kadifekale ve Basmane
Bölgesi’ndeki önemli dini ve sivil mimari örnek-
lerini yeniden keşfediyor. ∂ 5‘te

Konak’ı yeniden
keşfettiler

¥ KÜLTÜRPARK İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde
düzenlenen gecede kültür ve sanat sezonunun
ilk konseri Sesler (Voices) ile gerçekleştirildi.
Türk, Orta Doğu ve Yunan ezgilerinin aynı sah-
neden yankılandığı gecede İspanya’dan Efren
Lopez, Yunanistan’dan Stelios Petrakis, Fransa’dan
İran asıllı Bijan Cheminari, İngiltere’den Irak asıllı
Hussein Zahawy, İsrail’den Gilad Weiss, Türki-
ye’den ise Ertan Tekin ile Konak Belediyesi’nin
koro şefi Ozan Ünal sahne aldı. ∂ 5’te

Sesler büyüledi

¥ YUNANİSTAN’ın Nea Smyrni (Yeni İzmir) ken-
tinin Belediye Başkanı Stravros Tzoulakis, Başkan
Pekdaş’ı ziyaret etti. Yunanistan’ın İzmir Baş-
konsolos’u Argyro Papoulia’nın eşlik ettiği bu-
luşmada konuk Başkan Tzoulakis, iki yakanın
aynı ada sahip iki şehri arasında işbirliğini artırmak
istediklerini söyledi. ∂ 7’de

‘Kardeş İzmir’den 
Konak’a işbirliği
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Pekdaş, TÜRGÖK kitaplığını zenginleştirerek, daha çok kitabın görme en-
gellilerle buluşmasını sağlayan projenin büyük destek gördüğünü söyledi

SOSYAL sorumluluk projelerinin yaşam bulmasını
sağlayan Konak Belediye Başkan Sema Pekdaş,
TÜRGÖK hizmetlerini anlatmak amacıyla kam-

panyaya destek veren bağışçılar ile Kültürpark Tenis
Kulüp’te buluştu. Pekdaş daha çok bağışçı bularak ki-
taplıktaki kabartma kitap sayısını artırmak için başlattığı
'Bir Kitapla Bin Yaşa' kampanyasına destek veren ba-
ğışçıları bilgilendirdi.

TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, Alsancak Koruma
ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay ile Gü-
zelyalı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sabri Özazar’ın
yanı sıra çok sayıda davetli projenin daha da büyümesi
için bir araya geldi. Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti
Ayşe Mayda, İzmir’i Sevenler Derneği Başkanı Sancar
Maruflu, eski Bakan Işılay Saygın’ın da aralarında yer
aldığı 100’e yakın bağışçının destek verdiği sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında 200’e yakın kabartma
kitap bastırıldı. Bağışta bulunarak görme engellileri
kitapla kavuşturanlara teşekkür belgesi verildi. 

BU ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR
Başkan Pekdaş, TÜRGÖK kitaplığını daha da zen-

ginleştirerek, daha çok kitabın görme engellilerle bu-
luşmasını sağlamak amacıyla yola
çıkan projenin kısa zaman-
da büyük destek gör-
düğünü söyledi. Ki-
taplığa bağışta bu-
lunanlara teşek-
kür eden Pek-
daş, “O, hem ha-
yallerinin peşin-
de koşan hem
kendini gelişti-
rerek görme en-
gellilerin de kendi
önlerine hedefler ko-
yabileceğini göstermiş bir

kutup yıldızıydı. Bugün bizlere düşen görev onun bu
çabasını daha değerli kılarak ve daha
çok kişi tarafından bilinmesini
sağlamaktır. TÜRGÖK kitap-
lığını zenginleştirmek için
yola çıktık. İzmir’in gü-
cünü gösterdik ve gör-
me engellilerin haya-
tında ışık olduk. Hayal
kurmalarını sağladık.
Ama bu çabamızı bü-
yütmemiz gerekiyor.
O kadar çok görme en-
gelli var ki, onların da dün-
yalarını çoğaltmak, hayal
kurmalarını sağlamak için çaba
göstermemiz lazım. Bunun için de
imkanı olan herkesi 'Bir kitapla bin yaşa'
kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum. İzmir’in
ruhunu hep birlikte geliştirdiğimiz için sizlere, Gültekin
Yazgan’ın ardından yeni kutup yıldızlarına, Türkiye’nin
bu enerjiye ihtiyacı var” dedi. 

KİTAP OKUYAN BİREY OLUR
Konuşmasında geçtiğimiz aylarda

yaşamını yitiren yazar Muzaf-
fer İzgü’nün ‘Kitap oku-

yan düş kurar, düş
kuran insan dü-

şünür, düşünen
insan birey olur’
sözüne atıfta
bulunan Pek-

daş, “Okuyarak
düş kurmak, dü-

şünmek ve birey ol-
mak için biz bir taraftan

TÜRGÖK kitaplığını zenginleştir-

meye çalışıyor, bir taraftan da parklarımızda hemşeh-
rilerimiz okusun diye kitaplıklar açıyoruz.

Önce Behçet Uz Parkı’nda çocuk ki-
taplığı açtık. Bu kitaplık çok büyük

bir ilgi gördü. Sonra Adile Naşit
Parkı içinde restore ettiğimiz

Yanık Kilise’yi de kitaplığa
dönüştürdük. Burayı da ya-
kında açacağız. Ayrıca Göz-
tepe’de Kadınlar Birliği Par-
kı içindeki eski zabıta ka-

rakolunu da kent kitaplığı
haline getirdik. Kısa süre için-

de açılışını yapacağız. Kitaba
ulaşmasını istediğimiz herkesin

bu olanaklara sahip olması için ça-
lışıyoruz. Semt merkezlerimizde de ki-

taplıklar kuruyoruz” diye konuştu. TÜRGÖK Baş-
kan Yardımcısı Önder Kütahyalı da proje hakkında kısa
bir bilgi verdi. Kendisi de görme engelli olan Kütahyalı,
“Ben hem yöneticiyim, hem de iyi bir kitap okuyucu-
suyum. Ben ilk kabartma kitabımı yurtdışından ge-
tirterek okumuştum. Sonrasında o kadar çok kitap

okudum ki… TÜRGÖK’ün bu
konuda faydası sonsuz.

Görme özürlülerin
kitap okuması,

onlara dünya-
ları sunmak
demektir.
Ne kadar
çok kitap
olursa o ka-

dar çok gö-
rürler” dedi.

Konuşmaların
ardından kam-

panyaya bağışta bu-

lunarak, görme engellilerin kitapla buluşmasını sağlayan
bağışçılara teşekkür belgeleri Başkan Pekdaş, TÜRGÖK
Başkanı Tülay Yazgan, dernek başkanları Dilek Olcay
ve Sabri Özazar tarafından verildi.

Ahmet Ümit, Buket uzuner, YektA kopAn, ercAn kesAl ve Ahmet BÜke destek verdi

Bir kitapla bin yaşa

∂ Bağışlarla görme engelliler kitaplığını zen-
ginleştirmek için yeni bağışçıların bulunmasına
aracılık eden kampanyaya Ahmet Ümit, Buket
Uzuner, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Ahmet Büke
gibi yazarlar da kitapları ile destek veriyor.
Yazarlar bazı kitaplarını TÜRGÖK tarafından ka-
bartma kitaba dönüştürülmesi için verirken,
geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden yazar Mu-
zaffer İzgü’nün 20 çocuk kitabı da kabartma
kitaba dönüştürülecek. TÜRGÖK’ün kabartma
kitapları yurtiçi ve yurtdışında yaşayan görme
engelli üyelere gönderiliyor. Kampanya ile kargo
ücretlerine, baskı masraflarına ve başka kitapların
basılmasına destek olmak isteyenler www.tur-
gok.org adresinden ve TÜRGÖK'ün (0232) 2242627
nolu telefonundan ulaşarak bilgi alabilirler. Kam-
panya kapsamında bir kabartma kitap için yak-
laşık 500 lira bağış gerekiyor. 

BAĞIŞLARLA BÜYÜYOR
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi bünyesinde resim eğitimi
alan ve daha önce katıldıkları pek çok yarışmada
ödüller kazanan engelli öğrenciler şaşırtmaya
devam ediyor. Resim öğretmenleri Tolga Sakarya
ve Ömür Öcal Asri ile birlikte çalışarak birbirinden
güzel eserler üreten 60 engelli öğrenci, İzmir Sa-
nat’ta sergi açtı. Akrilik boya çalışmalarının yer
aldığı ve geri dönüşüm temasının öne çıktığı
“Engel Tanımayan Renkler” isimli sergide, fırça
tutamayan öğrencilerin kağıt havlu ile yaptıkları
renkli ve dikkat çekici baskılar da yer alıyor.

Sanat engel 
tanıMadı

İKİ yıldır başarıyla sürdürülen ‘Çocuklara Cu-
martesi Oyunları’nın yeni sezonu başladı. Her
hafta bir çocuk oyununu minik izleyicileriyle bu-
luşturan etkinlik sayesinde bu yıl da binlerce
çocuk tiyatro ile tanışacak. Yeni sezonun ilk oyunu
olan ‘İnsan Doğayla Yaşar’ çocuklara öğretici
bilgiler vermenin yanı sıra müzikli akışıyla da
onları eğlendirmeyi başarıyor. Eğlenceli oyunda
kirletilen ve artık yaşanmaz hale gelen dünyadan

başka bir gezegene göç et-
meye başlayan insan-

ların ardından dün-
yada kalan eşek,

tavşan, kedi, kö-
pek ve Pan
adında bir insa-
nın hikayesi
anlatılıyor. Ti-
yatro Kibele
b ü n y e s i n d e

sahnelenen, Ha-
kan Atalay’ın

yazdığı, Habib Tu-
ran’ın yönettiği oyu-

nun oyuncu kadrosun-
da Mehmet Turan, Seda

Taş, Burcu Yazıcı, Mustafa Çevik ve Ferhat Lüleci
yer alıyor. 5 yaş ve üzeri çocukların ücretsiz da-
vetiye ile girebildiği oyuna minik izleyiciler gösteriyi
daha rahat izlesin diye anne ve babalar alınma-
yacak. Bu yıl da tiyatro gösterimi sonunda davetli
çocuklara Konak Belediyesi tarafından kek ve
süt ikramı yapılacak. Tiyatrolar hakkında bilgi
almak ve programı öğrenmek isteyenler 0232
422 68 07 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

Miniklere tiyatro 
keyfi başladı

Sudan’dan Tayvan’a, FiliSTin’den Hollanda’ya Farklı külTürler buluşTu

‘Bi Dünya Ses’ 
Tarih boyunca birçok kültüre kucak açan İzmir’in kalbi Konak’ta dün-
yanın farklı ülkelerinden müzik sevdalıları aynı sahnede bir araya geldi

İZMİR’in kalbi Konak’ta dünyanın
farklı ülkelerinden müzik sev-
dalıları aynı sahnede buluştu.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliği
yaptığı ‘Konak’ta Bi Dünya Ses’ kon-
serinde yolu bir şekilde İzmir’e düş-
müş farklı ülkelere mensup müzik
meraklıları aynı sahneyi paylaştı.
Sudan’dan Tayvan’a, Filistin’den
Hollanda’ya kadar farklı coğrafya
ve kültürden insanı buluşturan gece
yoğun ilgi gördü.

BÜYÜK İLGİ
Konak Belediyesi ile İzmir Devlet

Türk Dünyası Dans ve Müzik Top-
luluğu’nun birlikte hazırladığı proje
kapsamında düzenlenen ‘Konak’ta
Bi Dünya Ses’ konseri Kültürpark
Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.
İzmir’de yaşayan yabancıların aynı
sahneyi paylaştığı ücretsiz konser
büyük ilgi gördü. Konak Belediyesi
Sosyal Politikalar ve Projeler Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen
geceye İzmir Devlet Türk Dünyası
Dans ve Müzik Topluluğu, Afrikalılar
Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, İzmir Çerkes Kültür Der-
neği, İzmir Flamenko Dans ve Müzik
Akademisi de destek verdi. 

MuharreM 
ayında 

nefesler 
dinletisi

KÜLTÜR-sanat etkinliklerine hız veren Ko-
nak Belediyesi’nin bolluk, bereket, ikram
ve ihsan ayı olan Muharrem ayı dolayısıyla

düzenlediği konserde Türk Halk Müziği Sanatçıları
Özlem ve Murat Sincer sahne aldı. Selahattin Ak-
çiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’nde ger-
çekleştirilen müzik dinletisine İzmirliler yoğun
ilgi gösterdi. ‘Ozanların Dilinden, Ustaların Telinden,
Pirlerin Nefesinden Deyişler’ temalı konserde
karı-koca sanatçılar Özlem ve Murat Sincer, Pir
Sultan Abdal'dan Nesimi'ye, Şah Hatayi'den Mah-
zuni Şerif'e birçok değerli ozanın eserlerini ses-
lendirdi. Gecede Alevi-Bektaşi kültürünün izlerini
taşıyan nefesler ve deyişler söylendi. Gönül Dostları
Grubu Orkestrası eşliğindeki konserde semah
gösterisi de yapıldı. 

‘HALİKARNAS Balıkçısı’ adıyla bilinen Türk Ede-
biyatı’nın yapı taşlarından, roman, öykü ve de-
neme yazarı, gazeteci, tarihçi ve rehber Cevat

Şakir Kabaağaçlı ölümünün 44. yılında Konak Belediyesi
tarafından düzenlenen törenle anıldı. Kabaağaçlı’nın Bod-
rum’dan sonra ömrünün 15 yılını geçirdiği Hatay sem-
tindeki Merhaba Apartmanı’nın bulunduğu 232 Sokak’ta
günboyu süren anma etkinliğine Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, Halikarnas Balıkçısı’nın kızı İsmet Kaba-

ağaçlı Noonan, Türkiye’nin ilk ortodontisti Ayşe Mayda,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Konak eski
Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, yazarlar ile çok sayıda
davetli katıldı. İsmet Kabaağaçlı Noonan, babası Cevat
Şakir Kabaağaçlı’nın ölüm yıldönümünde kendilerini
yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş da Türkiye’nin yetiştirdiği büyük
değerlerden biri olan Halikarnas Balıkçısı’nı 44. ölüm yıl-
dönümünde saygı ve özlemle andıklarını söyledi. 

Halikarnas Balıkçısı’na anmaHalikarnas Balıkçısı’na anma

KONAK Belediyesi Cumhuri-
yet’in 94’üncü yıldönümü
kutlamaları kapsamında il-

çenin farklı mahallerindeki parklarda
‘Cumhuriyet Şenlikleri’ adı altında
etkinlikler düzenledi. Şenlikler hafta
boyu devam etti. İlki Agora Parkı’nda
gerçekleştirilen kutlamalarda şenlik
alanına dönüştürülen parkta ço-
cuklar hem Cumhuriyet’e ve Ata-
türk’e olan sevgilerini gösterdi hem
de eğlenceli aktivitelerle coşku dolu
bir gün geçirdi.  Şenlik programı kap-
samında; Şenel Aksu Parkı, Fuat
Göztepe ve Kılıçreis İhsan Alyanak
Parkı miniklere ev sahipliği yaptı.

Parklar Cumhuriyet coşkusuyla doldu
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İzmir’in kalbi Konak’ta hayata geçiri-
len AB projesi ile çoğunluğu Roman
olan 170 kadın artık geleceğe daha
umutlu bakıyor. ‘Gelecek Eğitimde,

Eğitim Konak’ta’ adlı projeye katılarak
hasta-yaşlı refakatçiliği ve düz dikiş
makineciliği üzerine eğitimler alan

kursiyerler mezun oldu. Proje saye-
sinde iş bulma hayalleri gerçeğe dö-

nüşen kadınların,  hayata bakışı da
değişti. Edindikleri mesleki eğitimle
geleceğe daha özgüvenle bakan ka-

dınların umutları da yeşerdi

HAYALLER
gerçek oldu

KONAK Belediyesi bünyesinde yer alan Konak
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (KON-SEV)
ile Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Derneği'nin birlikte yürüttüğü ‘Gelecek Eği-
timde, Eğitim Konak’ta’ adlı Avrupa Birliği (AB) projesinde
eğitim alan kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir
Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İŞKUR İzmir İl Müdürü Cemil Altun, Konak
Halk Eğitim Müdür Vekili Alper Demir ile belediye
meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve aileleri katıldı. 

HER ŞEY YÜREKTE YATIYOR
Pekdaş ‘Gelecek Eğitimde Eğitim Konak’ta’ projesinin

yarattığı dönüşüme vurgu yaptığı konuşmasında pro-
jenin tamamlandığını ancak merkezdeki çalışmaların
kalıcı hale geldiğini dile getirdi. Pekdaş, “Her şey yürekte
yatıyor. Yüreğin samimiyetini ve sıcaklığını aktardığınız
zaman halledemeyeceğiniz şey yok. Biz de bu yüreklerin
samimiyetini sıcaklığını ortaya çıkartmak ve birlikte
yüreklerimizin atması için çalışıyoruz. Biz bu sıcak
duygularla çocuklarımızı ve birbirimizi sarıp sarma-
larsak, Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olur” dedi. 

KADINLAR GÜÇLÜ OLURSA ÜLKE GÜÇLÜ OLUR
“Bir ülkenin kadınları güçlü değilse, o ülke güçlü de-

ğildir” diyerek sözlerine başlayan CHP İzmir Milletvekili
Özcan Purçu da, Türkiye’de kadınlara verilen hakların
Avrupa’dan çok geride olduğunu söyledi. Kadınların
üretime katılımının önemine vurgu yapan Purçu, “Tür-
kiye olarak giderek tüketen bir toplum olduk. Son 15-
20 yılda üretmiyor, tüketiyoruz. Konak Belediyesi’nin
bu projesi kadınların üretime katıldığı bir proje ve çok
güzel çalışmalar yapılmış. Konak Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş başta olmak üzere projeye emek verenleri
yürekten kutluyorum” diye konuştu.   

Kurslara reKor başvuru 
HER yıl açılan ücretsiz kültür-

sanat kurslarına bu sezon rekor
sayıda başvuru yapıldı, eğitim-

lerin 15 Ekim’de başladığı kurslara 4
bin 678 kişi kayıt yaptırdı. Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, kurslara
ilginin her geçen yıl daha da artmasının
kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. 

Bağlamadan tiyatroya, satrançtan
seramiğe kadar toplam 20 branşta açı-
lan kurslara bu yıl kayıt yaptıranların
sayısı rekor seviyeye ulaştı. Alsancak
Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin
Akçiçek ve Güzelyalı Kültür Merkez-
leri’nde verilen kurslara bu dönem 4
bin 678 kişi kayıt yaptırdı. Ön kayıt
yaptıranların sayısının çokluğunun
kendilerini mutlu ettiğini dile getiren
Pekdaş; “Konaklı hemşehrilerimiz boş
vakitlerini değerlendirmek, yetenek-
lerini geliştirmek veya ertelediği ho-
bilerine zaman ayırmak için kursla-
rımıza geliyor. Kimi kursiyerimiz hiç
farkında olmadığı bir yeteneğini keş-
fediyor, kimisi de var olan yeteneğini
parlatıyor. Aynı zamanda bu kurslar
bizlerin bir araya gelmesini de sağlıyor.
İnsan insana iyi gelir diyoruz ve birlikte
daha çok fazla güzel işler yapıyoruz.
Hemşehrilik kültürünü birlikte ço-
ğaltıyoruz” dedi.
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ÇOCUKLARA tiyatro sevgisini erken
yaşta aşılamak amacıyla Konak
Belediyesi tarafından başlatılan

‘Okulda Oyun Var’ etkinliği yeni eğitim-

öğretim yılında da öğrencilere tiyatro
salonuna gitmeden, okullarında tiyatro
izleme imkanı sunuyor. Her çarşamba
Konak’ın farklı bir okuluna konuk olan

tiyatro ekipleri öğrenciler için birbirinden
güzel çocuk oyunları sahneliyor. Tiyatro
sahnesi bulunan okullarda gösteriler bu
salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan
okullarda da sınıflar, koridorlar tiyatro
sahnesine dönüştürülüyor.

ARILARIN DOSTLUĞU EĞLENDİRDİ
Yeni dönemin ilk oyunu Ege Mahallesi

Sakarya İlkokulu’nda sahnelendi. Tiyatro
sahnesi bulunmayan okulda birinci ve
ikinci sınıf öğrencileri Konak Belediyesi
Tiyatro Atölyesi’nin sahnelediği ‘Arıcığın
Macerası’ isimli oyunu tiyatro sahnesine
dönüştürülen sınıfta izledi. Medine Çam’ın
yazıp, yönettiği 45 dakikalık oyun minik
öğrencileri kahkahaya boğdu. Hayatında
ilk kez tiyatro oyunu izleyen çocuklar
‘Arıcığın Macerası’ ile tiyatro sanatıyla
tanışmış oldu. Arıların dünyasındaki düş-

manlığın dostluğa dönüşmesini
anlatan müzikli ve danslı

oyunun sonunda öğ-
rencilere kek ve

meyve suyu ik-
ramı yapıldı. Ko-

nak Belediye-
si’nin ‘Okulda
Oyun Var’ et-
kinliği yıl için-
de ilçenin çe-

şitli okullarında
öğrencilerle bu-

luşmaya devam
edecek.
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İZMİR’in kalbi Konak’ta kültür-sanat etkinlikleri
hız kesmeden devam ediyor. Konak Beledi-
yesi’nin destekleriyle düzenlenen sergilerin

sonuncusu doğaya yönelik duyarlılığı ile bilinen
öğretmen Mesut Çelebi’nin ‘Doğama Dokunma’
adlı ağaç işleri sergisi oldu. Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye
İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergide
Çelebi’nin orman arazilerinde yangın ve diğer
afetleri önleme amacıyla yapılan yol yapım ça-
lışmaları sırasında ortaya çıkan ağaç kökleri ve
dallarından yaptığı hayvan ve insan figürleri yer
alıyor. Ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan
sergide ayrıca Çelebi’nin taştan yaptığı hayvan,
insan ve ağaç figürleri de bulunuyor.

‘Doğama 
DoKunma’ 

YAŞADIĞI dönemde şiir çevrelerince bilinen,
kendi şiir yolculuğunu kurabilmiş bir yazar
olarak varlık sürdüren usta şair Ergin Günçe,

Konak Belediyesi’nce düzenlenen panelle anıldı.
1983 yılında meydana gelen uçak kazasında ha-
yatını kaybeden Günçe’nin anısına düzenlenen
“Ergin Günçe’nin Türkiye’si” konulu panele yazarlar
İsmail Mert Başat, Ali Özgür Özkarcı ile Ergin
Günçe’nin oğlu Dadal Günçe konuşmacı olarak
yer aldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal
Nevzat Salonu’nda gerçekleşen panelde Günçe’nin
sanatçı, politik, akademik ve insani yönleri ko-
nuşuldu. Usta şairin hayatına, şiirlerine ve ya-
zarlığına dair düşüncelerin dile getirildiği etkinliğe
İzmirli edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ergin Günçe
Konak’ta anıldı

KONAK Belediyesi’nin açtığı İzmir'in ilk ve
tek Yazar Evi olan Karataş'taki Tarık Dur-
sun K. Yazar Evi’nin bu ayki konuğu öykü

yazarı Nursem Banu Özyürek oldu. ‘Bir Günü Bi-
tirme Sanatı’ isimli kitabı ile büyük ses getiren
yazar Özyürek, yazım çalışmalarına İzmir’de de-
vam edecek. Genç yazar, ayrıca Konak Beledi-
yesi’nin düzenlediği ‘Öykünün Dertleri’ paneline
de katıldı. Konak Belediyesi’nin davetlisi olarak
İzmir’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu be-
lirten Özyürek, “İzmir’e ilk kez 20 yıl önce üni-
versite eğitimi için gelmiştim. Şimdi tekrar bu
güzel kentte olmak, Tarık Dursun K. gibi bir
ustanın adını taşıyan Yazar Evi’nde olmak, kafa
dinlemek, çalışmak çok güzel” dedi.

Genç yazar 20 yıl 
sonra İzmir’de

Okulda tiyatro 
keyfi başladı

‘Okulda Oyun Var’ etkinliği diğer Okullarda
öğrencilerle buluşmaya deVam edecek

Konak’ı yeniden keşfettiler

KENT kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla Konak
Belediyesi tarafından düzenlenen tarih gezilerinin
yeni dönem turları başladı. Gelen yoğun talep üzerine

geziler salı ve çarşamba olmak üzere haftada iki güne
çıkarıldı. Bu sayede kent sakinleri Konak’ın Kadifekale ve
Basmane Bölgesi’ndeki önemli mimari örnekleri yeniden
keşfediyor. Konak Belediyesi tarih gezilerinin yanı sıra her
perşembe günü, Konak'taki Erken Cumhuriyet Dönemi

mimari yapılarını tanıtan geziler düzenliyor. Kent Tarihi
Birimi tarafından organize edilen ücretsiz kent turlarına
katılan vatandaşlar kadim şehrin izlerinde keyifli bir yolculuğa
çıkıyor. Tarih turları sayesinde İzmirliler hem yaşadığı kentin
tarihi semtlerini yakından tanıyor hem de sosyalleşme
fırsatı buluyor. Yaşadıkları kentin daha önce hiç görmedikleri
yerlerine gidenler geçmişin biriktirdiği zenginlikleri keşfetme
şansını bulmanın mutluluğunu da yaşıyor.

TÜRKİYE’deki belediyelerin eşitlik politika-
larının güçlendirilmesi projesi kapsamında
Konak Belediyesi çalışanları için düzenlenen

eğitim semineri Gümüldür’de gerçekleştirildi. Üç
gün süren eğitimin ilk gününde, Nilüfer Belediyesi
Eşitlik Birimi Sorumlusu Ali Sevilen ile Beşiktaş
Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak, beledi-
yelerin eşitlik çalışmalarına yönelik uygulamalar
ve kapsayıcı yerel yönetim örnekleri üzerine su-
num yaptılar.

Eğitimin ikinci gününde Karabağlar Kent Konseyi
Başkanı Nazik Işık, ‘Yerel Yönetimler ve Toplumsal
Cinsiyet’ başlığı altında ulusal ve uluslararası
mevzuata ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ar-
dından Prof. Dr. Melek Göregenli ise sunumunda
genel olarak ayrımcılık ideolojisinin nasıl oluş-
tuğunu ve cinsel yönelim ile cinsiyet kimliğine
yönelik ayrımcılık ve nefret konularını ele aldı.

Eğitimin son günü oturum Şişli Belediyesi Eşitlik
Birimi’nden Zelal Yalçın’ın sunumuyla başladı. Ar-
dından Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Erdem
Gürsu’nun LGBTİ Kavramlar ve Doğru Bilinen Yan-
lışlar sunumu ile devam etti. Av. Sena Yazıbağlı
Gül ise LGBTİ’lerin sorunlarına ilişkin çözüm ara-
yışları hakkında bir sunum yaptı. Eğitimin son
oturumunda ise Konak Kent Konseyi Eşitlik Meclisi
Başkanı Demet Yanardağ’ın kolaylaştırıcılığında
belediyeler olarak neler yapılabileceği tartışıldı.

Türkiye’de
eşitlik 

konuşuldu

SeSler büyüledi
KÜLTÜR ve sanat sezonunun ilk konseri Sesler

(Voices) ile gerçekleştirildi. Kültürpark İsmet
İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede

Türk, Orta Doğu ve Yunan ezgileri aynı sahneden yan-
kılandı. Girişlerin ücretsiz olduğu konsere İzmirli mü-
zikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler
arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile Yu-

nanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da
vardı. Türk, Orta Doğu ve Yunan ezgilerinin aynı sahneden
yankılandığı gecede İspanya’dan Efren Lopez, Yuna-
nistan’dan Stelios Petrakis, Fransa’dan İran asıllı Bijan
Cheminari, İngiltere’den Irak asıllı Hussein Zahawy, İs-
rail’den Gilad Weiss, Türkiye’den ise Ertan Tekin ile
Konak Belediyesi’nin koro şefi Ozan Ünal sahne aldı. 
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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun
muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıların 7’ncisi Ko-
nak'ta yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş'ın ev sahipliğinde 113 muhtarla buluşan Başkan
Kocaoğlu, İzmir'in kentsel dönüşüm açısından zor bir
kent olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Kalkınıp ekonomi
büyüdükçe bu iş de hızlanacak. Biz şu anda 35 bin ko-
nutluk kentsel dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de
ilk defa yüzde yüz anlaşmayla kentsel dönüşümü biz
yapıyoruz. Bunun çığ gibi ilerleyeceğine inanıyorum.
İzmir, önümüzdeki 4-5 yıl içinde kentsel dönüşüm
problemini çok hızlı adımlarla çözmeye başlayacaktır.
Çark dönmeye başladı" dedi. 

Kentteki muhtarların sorunlarını ve taleplerini yüz
yüze dinlemek üzere seri toplantılar başlatan Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; Karabağlar, Buca, Ga-
ziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe'nin ardından
Konak ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.  Toplantıya
ilçedeki 113 muhtarın yanı sıra Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak
Belediyesi bürokratları katıldı. 

KıRsAL çÖKMüşTü, MERKEZİ 
MEcbUREn ÖTELEDİK

Toplantının açılış bölümünde konuşan Başkan Aziz
Kocaoğlu, kentteki 1294 muhtarın tamamıyla buluşup
sorunlarını dinlemek istediklerini belirterek, "2004 yı-
lında 8 ilçe 300 muhtarla yola çıktık. Bir ay sonra 10
ilçe bağlandı. Sonra 9 ilçe daha bağlandı. Sorumlulu-
ğumuz 30 ilçeye çıktı, sınırlarımız 12 kat büyüdü. Bu
süre içinde kent merkezindeki büyük projeleri sürdü-
rürken, ağırlığımızı sonradan bağlanan 19 ilçeye vermek
zorunda kaldık. Çünkü o ilçelerde hiçbir şey yoktu.
Kırsal çökmüştü. Elinden tutup kalkındırmak gereki-
yordu. Artık belli bir aşamaya geldik. Şimdi merkezdeki
ötelenmiş sorunları ele alacağız" diye konuştu. 

sAMsUn cADDEsİ DEDİğİMİZ YER, 
ZAMAnınDA DEREYDİ

Kentteki gecekondulaşma döneminde yaşanan çarpık
yapılaşmanın sıkıntılarını aşmaya çalıştıklarını da kay-
deden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı,"Örneğin
Samsun Caddesi dediğimiz yer, zamanında dere yata-
ğıydı. Şimdi biz yağmur suyu kanalı yatırımıyla 70 sene
evvelki dereyi yeniden yolun altına yaptık" diye ko-
nuştu.

VARsA bİR DELİKAnLı, çıKsın GELsİn
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,

muhtarlar buluşmasında önemli mesajlar verdi: "Kül-
türpark'ta bir karış toprak satılmayacak. Orada inşaatı
azaltıp yeşili çoğaltmak istiyoruz. Bizim tıynetimizde
kenti bozmak yok, kentliye kente hizmet var. Hala
'Basmane Çukuru'nu konuşanlar var. Türkiye Cum-
huriyeti’nde sözleşmesi bitmiş, anlaşması yapılmış bir
konuda, masa başına oturup da yerel yönetimin hakkını
1.5 kat artıran başka bir delikanlı bulursanız, getirin
benim karşıma, konuşun" dedi.

"KüLTüRpARK VE bAsMAnE çUKURU İLE 
İLGİLİ RAnT İDDİALARı" HAKKınDA ÖnEMLİ

AçıKLAMALAR YApTı
Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ben 6 ay değil, 3 yıl değil,

tam 13.5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Nasıl
durduğum, nasıl yürüdüğüm belli. Kültürpark'ın bir
karış toprak satılamaz. Evet fuar eskidi, yıprandı. Kül-
türpark’ta artık Enternasyonal Fuar dışında fuar ya-
pılmıyor. O yüzden yeşili çoğaltarak inşaatı azaltmak
istiyoruz. Yıkılacak alan 35 bin metrekare; karşılığında
sadece 11 bin metrekarelik bir alana hem İzmir Enter-
nasyonal Fuarı’nın ihtiyacını görecek hem de Kültürpark’ı
Kültürpark yapacak kültür-sanat faaliyetlerinin olacağı
bir yer yapalım dedik. Bizim tıynetimizde kenti bozmak
yok, kentliye kente hizmet var" şeklinde konuştu.

üsTüMüZE çULLAnDıLAR 
AMA çİZİK bİLE bULAMADıLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sadece yasaların
uygulandığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu,"2011’in Mayıs
ayında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar hakimi, polisi,
savcısı, vergi memuru ne varsa üstümüze çullandı. 6
sene dava sürdü, bir çizik bile bulamadılar ve beraat
ettik. Bu adama bu söylenir mi ya! Bu kadar mı siyaset,
mevki, makam bürüyor bu adamların gözünü ya! Bu
fitne fücurun başında kimler var, kim kiminle dans
ediyor, kim kimin başına fes giydiriyor, hepsini biliyorum.
Ben burada kavga etmek için yokum, ben kente yararlı
olmaya çalışıyorum. Benim ne mevki, ne makamla
işim olmadı. Ama kendinden menkul adamlar da 3
sene önce 'beyaz' dediklerine 3 sene sonra çıkıp 'kara'
demeyecekler. İzzetinefis olacak adamda; adamına
göre konuşmayacak” dedi.

YAZıKTıR, GünAHTıR!
Halk arasında "Basmane Çukuru" olarak bilinen araziyle

ilgili de konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı,

sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hala Basmane Çukuru'nu konuşanlar var. O araziyi

ben vermedim, oradaki adamları ben iflas ettirmedim.
Sadece cenazeyi kucağımda buldum. Orada Belediye'nin
hissesi yüzde 12’ydi; yüzde 88’i başkasına aitti. Ben yoğun
çaba harcayıp Belediye hissesini yüzde 30’a çıkardım.
Türkiye Cumhuriyeti’nde sözleşmesi bitmiş, anlaşması
yapılmış bir konuda, masa başına oturup da yerel yö-
netimin hakkını 1.5 kat artıran başka bir belediye başkanı

bulursanız, getirin benim karşıma, konuşun. Yazıktır
günahtır! 12 bin metrekare inşaat hakkımız vardı, 30 bin
metrekareye çıkarttım. Daha önce burada kamunun
hakkı; belediyenin, İzmirlinin hakkı yenilmiş diye çıkarttım.
Türkiye Cumhuriyeti’nde bunu yapacak başka bir delikanlı
varsa, çıksın gelsin. Adam gitti, TMSF’den 80 milyon
dolara ihaleyle araziyi aldı. Benim hakkım da baki.
Belediye payını yüzde 12’den yüzde 30’a çıkartırken
TMSF’de her yere kaydettirdim. Benim işim sağlam."

35 bin yeni konut 
Başkan kocaoğlu, Büyükşehir'in kentsel dönüşüm hedefi

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, sınırların 12 kat büyüdüğünü belirte-
rek 1294 muhtarın tamamıyla buluşup sorunlarını dinlemek istediğini söyledi

KonaK Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi
Başkanı Reşit Gezginci ve beraberindeki
muhtar heyeti 19 Ekim Muhtarlar Günü

dolayısıyla Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı
makamında ziyaret etti. Basmane’de hizmet bi-
nasında gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş
ve belediye personeline teşekkür eden muhtarlar,
birlikte çalışmaktan duydukları mutluluğu dile
getirdi. Ziyarette sorunlarını da anlatan muhtarlar,
Başkan Pekdaş’a dert yandı. anayasa’da haklarının
ve iş tanımlarının daha derli toplu yer almasını
isteyen ve “Görev var yetki yok. Yetkisiz yetkiliyiz”
şeklinde kendilerini tanımlayan muhtarlar, ana-
yasa’da muhtarlarla ve görevleriyle ilgili yer alan
bölümlerin günümüz koşullarına göre yenilenmesi
gerektiğini, kanun ve tüzüklerle görevlerinin ta-
nımlanmasını beklediklerini söyledi. 

MEVZUAT GEREKLİ
Muhtarlara hak veren Başkan Pekdaş da önceki

gün kadın muhtarlarla bir araya gelen Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun bu konunun altını çizdiğini ifade ederek,
“Muhtarlarla ilgili maalesef anayasa’da derli toplu
bir mevzuat yok, yönetmelik yok. Muhtarların
görevleri tanımlı değil. İş hakları ve sorumluluk-
larının bölük pörçük olmasından kaynaklanan
sıkıntılar var. Bunu tek mevzuat halinde toplamak
lazım. Muhtarlar kendi haklarının derli toplu ol-
masını, bir kanunda toplanmasını istemek du-
rumundalar” dedi. 

KÖYLER MAHALLE OLDU
Bütünşehir yasasıyla birlikte köylerin mahalle

olduğunu da hatırlatan Başkan Pekdaş, “Mahalle
demekle mahalle olmuyor. Tüzel kişiliğinin yok
edilmesi köyler açısından sorun oluyor. Tüzel
kişilik verilmediği sürece sorumluluk veremez-
siniz” diye konuştu. Güzellikleri hep birlikte el ele
çoğaltmanın görevleri olduğunu belirten Pekdaş,
“Eksikliklerimiz elbette olacaktır. Hayat mükem-
mellik üzerine kurulu değil. Eksikleri elbirliği ile
gidermeye çalışarak kentin mutluluğu için el ele
çalışacağız. Birlikte çalışmaktan mutluyum” dedi.

MUHTARLAR DERT YANDI:

“Yetkisiz 
YetkiliYiz”

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ı ziyaret eden muhtar-
lar Anayasa’da haklarının ve
iş tanımlarının daha derli top-
lu yer almasını isteyerek, “Gö-
rev var yetki yok. Yetkisiz yet-
kiliyiz” diye dert yandı
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KENT içi trafiği rahatlatmak için yeni projeler
geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İz-
mir'in en uzun karayolu tüneli için ilk kaz-

mayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz
yıllarda hizmete açarak kente kazandırdığı Ho-
meros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde
olan, İzmir Otogarı’na kadar uzanarak kesintisiz
ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel-viya-
dük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan pro-
jenin yapım çalışmaları başladı. 

NERELERDEN gEÇEcEK 
35 metre genişliğinde ve (3 gidiş- 3 geliş) toplam

altı şeritli olarak hizmet verecek yeni yolla; Çamlık,
Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet
Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer,
Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve
Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Ke-
malpaşa Caddesi’nden otogara bağlantı sağla-
nacak. 7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak
tünel ile 2 viyadük-2 adet alt geçit-1 adet üst
geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon
TL’yi aşacak. 

EN uZuN TüNEL 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Ma-

hallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya
başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı
zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en
uzun karayolu tüneli” olma özelliği taşıyor. İz-
mirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1
Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı
2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.

HAYVANLARI Koruma Günü nedeniyle dü-
zenlenen seminere katılan minik öğren-
ciler sevgilerini, evlerinden getirdikleri

peluş hayvan oyuncaklara sarılarak gösterdi.
Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

‘Hayvanları Koruma Günü’nde ilköğretim öğ-
rencilerine yönelik bir bilgilendirme semineri
düzenledi. İzmir Türk Koleji (İTK) Sosyal So-
rumluluk ve Çevre Kulübü öğrencilerinin organize
ettiği etkinlikte evcil ve sokak hayvanlarının
bakımı, sağlığı üzerine bir sunum yapıldı.

SOKAĞA TERKETMEYİN
Can dostlarımız hayvanların aşılanmasından

beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına
kadar merak edilen pek çok konunun barko-
vizyon eşliğinde anlatıldığı seminerde 4. sınıf
öğrencileri Veteriner Ömer Şimşek’in sunumunu
büyük bir ilgiyle dinledi. Sokak hayvanlarının
sahiplendirilmesinin çok önemli olduğunun
altını çizen Şimşek; “Hayvan sahiplenmenin so-
rumluluğu büyüktür. Bakımını yapamayacak-
sanız, aşılarını yaptıramayacaksanız hayvan
sahiplenmeyin. Çünkü evde yaşamaya alışan
hayvanlar sokakta yaşayamazlar. Sahiplendi-
ğiniz hayvanları sokaklara bırakmayın, hayat-
larını tehlikeye atmayın. Hayvan sahiplenmek
uzun yıllar sorumluluk ister” diye konuştu. 

Sokak hayvanlarına yönelik her türlü sağlık
işlemi için Konak Belediyesi’nin 0232 45940 11
ve 4592410 numaralı telefon numaralarından
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabilecek-
lerini söyleyen Şimşek, evcil hayvanların bele-
diyelerin veterinerlik müdürlüklerine mutlaka
kayıtlarının yaptırılması gerektiğini de sözlerine
ekledi. 

Oyuncağını
bile seviyorlar

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, çevreye duyarlı,
sürdürülebilir ulaşım türlerinin benim-
senmesi ile yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin

oluşturulması hedefiyle düzenlenen Avrupa Ha-
reketlilik Haftası’nda “Otomobilsiz Kent Günü”
düzenledi. Plevne Bulvarı, bir günlüğüne motorlu
taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azal-
tılması ve insan sağlığı konularına dikkat çekil-
mesi amacıyla otomobillerden arındırılan cadde,
bisiklet turları, pantomim, canlı heykel,  dans,
kukla gösterileri ve bisiklet defilesi ile şenlendi,
motor ve korna sesleri yerine bandonun ezgileri
yükseldi. Sanat atölyeleri ile sokak sergilerinin
de düzenlendiği etkinliklerde çocuklar da keyifli
bir gün geçirdi. Günün en renkli anları ise 2-5
yaş arası çocukların gerçekleştirdiği “tay tay bi-
siklet yarışı” oldu. 

Motor ve korna
yerine müzik

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

Cumhuriyet’in 
öncü kadınları 
Konak’ta anıldı

KONAK Belediyesi 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nı Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluş ve kurtulu-

şunda rol almış 19 öncü ve önder kadını
düzenlenen görkemli bir gece ile andı.
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Bir-
liği’nin destek verdiği ‘Cumhuriyet’in Ka-
dınları’ adlı etkinlikte Atatürk’ün eşi Latife
Hanım’dan annesi Zübeyde Hanım’a, Tür-

kiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis’ten
Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısı
ve şampiyonu Semiye Morkaya’ya kadar
Cumhuriyet’in önder ve öncü kadınları
dönem kıyafetleri eşliğinde sahneye ta-
şındı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen defileye Cum-
huriyet sevdalısı İzmirliler büyük ilgi gös-
terdi. Salon hınca hınç dolarken, Türkiye

Cumhuriyeti’nde ilkleri başaran kadınları
sahnede İzmirli kadınlar canlandırdı. Cum-
huriyet coşkusunun hiç eksilmediği ge-
cede bir kez daha hatırlanan öncü kadınlar
uzun süre ayakta alkışlandı. Araştırma-
cı-yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın ha-
zırladığı proje ile kurtuluştan kuruluşa
Cumhuriyet tarihindeki öncü ve önder
kadınlar sahnede yeniden canlandırıldı. 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Cumhuriyet’in hukuk devrimi olduğu ka-
dar bir kadın devrimi de olduğunu söyledi.
‘Kadınların eşit yurttaş olarak toplumun
her alanında yer alması ancak laikliğe ve
hukukun üstünlüğüne dayanan bir sis-
temde mümkündür’ diyen Pekdaş, ka-
dınları özgür olmayan toplumların yok
olmaya mahkum olacağını söyledi. 

BAŞKAN Pekdaş’ın önerisi üzerine Ko-
nak Kent Konseyi bünyesinde Esnaf
Meclisi kuruldu. Sivil toplum ile yerel

yönetimlerin birlikte iş yapma kültürünü
en iyi şekilde sahaya yansıtacak olan yeni
oluşumun başkanlığına ise Doğan Kılıç seçildi.
Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ile bir-
likte ilk ziyaretini Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’a yapan Kılıç, Konak esnafı
ile belediye arasındaki iyi iletişimin güçlen-
mesi için çalışacaklarını söyledi. Kılıç; “Esnaf
dostu Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’a

esnafımız adına çok teşekkür ederiz” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da
Esnaf Meclisi ile Kent Konseyi bünyesinde
9. meclisi açtıklarını söyledi. Konak’ta toplam
140 bin kayıtlı esnaf bulunduğunu dile getiren
Başkan Pekdaş, “Esnafımız belediye çalış-
malarında katılımcı bir anlayışla yer almak
istedi. Gelen bu talebi çok değerli ve önemli
bulduk. Bu sürece esnafımızın da yer alması
gayet sevindiricidir. Dayanışmayı ve iletişimi
artırmak için biz de gereken katkıyı koya-
cağız” diye konuştu.

Konak’ta esnafın sesi daha gür çıkacak

‘Kardeş İzmir’den 
Konak’a işbirliği

Pekdaş, İzmir’in binlerce yıldır farklı kültürlere 
kucak açmış, kadim bir şehir olduğunu söyledi

YUNANİSTAN’ın Nea Smyrni
(Yeni İzmir) kentinin Belediye
Başkanı Stravros Tzoulakis,

Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ı makamında ziyaret etti. Yu-
nanistan’ın İzmir Başkon-
solos’u Argyro Papoulia’nın
eşlik ettiği buluşmada ko-
nuk Başkan Tzoulakis, iki
yakanın aynı ada sahip iki
şehri arasında işbirliğini
artırmak istediklerini söy-
ledi. 

HER ALANDA İŞBİRLİĞİ 
1922 mübadelesi sırasın-

da İzmir'den göçen Rum-
ların Yunanistan'da kur-
duğu şehir olan Nea Smyrni’nin Be-
lediye Başkanı Tzoulakis, Konak Be-
lediyesi’nin Türk ve Yunan kültürleri

arasındaki kardeşlik bağlarını güç-
lendiren başarılı çalışmaları hak-
kında Başkonsolos Papoulia’dan
olumlu görüşler aldığını dile geti-
rerek; “İnanıyoruz ki bu işbirliği biz-

lerle de devam edecek. Her alanda,
her talep doğrultusunda bunu sağ-
layabiliriz. İster kültür, ister spor,

ister eğitim, ister ticaret olsun sizinle
işbirliği içine girmeye varız” dedi. 

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ
Yunan heyetini makamında ağır-

layan Başkan Pekdaş da
iki kentin kuracağı iyi
ilişkilerin, iki ülkenin
dostluğuna ve barışına
katkı koyacağını söyledi.
Pekdaş, “Ortak kültürün
bizleri daha çok zengin-
leştirmesini istiyoruz.
Bu da sağlanacak işbir-
liğiyle olur. Bu toprak-
ların geçmişine ve ku-
rulan komşuluklara
saygı duyuyoruz. Bu iş-

birliğini geliştirmek için de her za-
man birlikte çalışmaya hazırız” diye
konuştu. 

KONAK Belediyesi amatör tiyatrolara desteğini
sürdürüyor. İzmir Tiyatrosu adıyla hayata ge-
çirilen proje kapsamında ücretsiz tiyatro eği-

timi alan Roman gençlerin sahnelediği ‘Bizim City-
dekilerden misiniz?’ oyunu İzmirli tiyatroseverlerle
buluştu. Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü.

Roman gençler tiyatroyu sevdi

Dev yatırım 
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Projeye tam not
Toros Mezarlığı’nın hemen karşısında yer alan 5 bin 86 metrekarelik alanda
inşa edilecek modern ve çok yönlü mimariye sahip kompleksin projesini incele-
yen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölgeye yeni bir soluk getirecek tesise tam not verdi

Pekdaş, CHP Genel Başkanı kemal kılıçdaroğlu’nu temel atma törenine davet etti 

BAŞKAN Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da
bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun

TBMM’deki makamında gerçekleşen buluşmada Başkan
Pekdaş, Konak Belediyesi olarak Gültepe semtinde inşa
edecekleri spor kompleksinin temel atma törenine davet
etti. Temeli atılacak proje hakkında bilgi alan ve inşa
edilecek tesisi oldukça beğenen Kılıçdaroğlu ise önü-
müzdeki günlerde gerçekleşecek temel atma törenine
programının uygun olması halinde katılabileceğini söyledi. 

MODERN SPOR KOMPLEKSİ
Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Pek-

daş, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Gültepe
semtimize yeni bir soluk kazandıracak spor komplek-
simizin temel atma törenine davet ettik ve yakında
açılışını yapacağımız tesisleri anlattık. Kendisinin ka-
tılımıyla Gültepe Spor Kompleksimizin temelini atmak
bizlere onur verecektir" dedi. Temeli atılacak tesisin
bölgeye değer katacağını söyledi.  Pekdaş, tesisten Ko-
nak’taki amatör spor kulüplerinin yanı sıra bölge
halkının da ücretsiz yararlanacağını belirtti. 2016 yılının
Şubat ayında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Mü-
dürlüğü’nce Konak Belediyesi’ne tahsis edilen 5 bin 86
metrekarelik alanın mülkiyetini devraldıktan sonra
plan değişikliği yaptıklarını, ardından arazi üzerinde
metruk halde bulunan eski ekmek fabrikasını yıktık-
larını kaydeden Başkan Pekdaş, çok güzel bir proje
hazırlandığını ve ihalesinin tamamlandığını söyledi.
Her ayrıntının düşünüldüğünü, projede temel atma

aşamasına gelindiğini vurgulayan Başkan Pekdaş,
işlevselliğin yanı sıra görselliğin de ön planda tu-

tulduğu projenin çok kısa zamanda tamamla-
nacağının müjdesini verdi. Hazırlanan projenin

iç açıcı mimarisinin yanı sıra kolay uygula-
nabilir bir yapıya sahip olduğunu belirten

Başkan Pekdaş, komplekste basketbol,
voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının
yapılacağı spor salonu ile bir mini futbol
sahasının da yer alacağını söyledi. Pek-
daş, ayrıca bireysel ve grup antren-
manlarına olanak sağlayan birden çok
salonun ve 30 araçlık bir kapalı oto-
parkın da projede var olduğunu dile
getirdi. 

GÜLTEPE’NİN KADERİ DEĞİŞECEK
Gültepe’nin İzmir’in önemli yerleşim

yerlerinden biri olduğuna vurgu yapan
Başkan Pekdaş, “Geçmiş yılların getirdiği

sorunlar nedeniyle Gültepe’de park ve
yeşil alan yapacak boş alan bulmakta

büyük zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle Toros
Mezarlığı’nın hemen karşısında yıllarca boş

duran eski ekmek fabrikasının yerini Milli
Emlak’tan tahsisini aldık. Ekiplerimiz arazi

üzerindeki eski fabrika binasının yıkımını ta-
mamladı. Artık temel atma aşamasına geldik. Çok

güzel bir proje hazırladık. Kısa sürede projemizin te-
melini atacağız ve Gültepe halkının özlemle beklediği
spor kompleksini inşa edeceğiz” dedi.

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Işık Teoman

Haber Koordinatörü 
Fırat Soylu

Haber Merkezi
Nalan Kolağası İmre, Sonay Kaplan, 

Melis Özkul, Hasan Bilgiçer, Yavuz Zeren,
Deniz Eraltuğ, Mustafa Çetinkaya

AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZ DAĞITILIR
YIL: 8  SAYI: 75  KASIM 2017

Adres: Konak Belediyesi 
9 Eylül Meydanı Basmane - İzmir

Telefon: 0 (232) 484 53 00 www.konak.bel.tr
ÇÖZÜM HATTI: 0 (232) 444 35 66

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
1199 Sk. No: 1/7 Gaziemir - Sarnıç / İzmir

Telefon: 0 (232) 483 96 60
Baskı Tarihi: 2 KASIM 2017

Editör
Ayşe Teoman

Sahibi
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş

8.qxp_Layout 1  1.11.2017  18:30  Page 1


