
İZMİR’in kalbi Konak’ta kente değer katan
yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor.
Konak Belediyesi tarafından Gültepe

Semti’nde inşa edilecek dev spor tesisinin
temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, belediye meclis üye-
leri, muhtarlar, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri, Konak Belediyesi
sporcuları ile semt sakinleri ka-
tıldı. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin destekleriyle yapılan
projenin temel atma töreni bü-
yük bir coşku içinde gerçek-
leştirildi.  ∂ 6’da

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

www.konak.bel.tr YIL: 9  SAYI: 80 NİSAN 2018

¥ ÖZEL Saint-Joseph Fransız Lise-
si’nin çevreci öğrencileri ilginç olduğu
kadar, önemli bir sorunu da ortadan
kaldıran projeye imza attı. ‘İzmaritle
gelen demokrasi’ adıyla duyurulan
çevreci proje ile sigara içenler izma-
ritlerini gelişi güzel sokağa atmak
yerine, kurulan özel küllüklere atarak
çeşitli anketlere katılıp, tercihlerini
yansıtıyor.  ∂ 5’te

¥ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında İzmir’in öncü kadınları ta-
rafından düzenlenen ‘Biz Dünyayız’
adlı etkinlikte konuşan Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş, “Demok-
rasi yerelde başlar. Kadınların yerel
yönetim organlarında daha görünür
olmasıyla birlikte o ülkeye, o şehirlere
özgürlükler gelir” dedi. ∂ 4’de

‘İzmaritli’
demokrasi

¥ KONAK Belediyesi evinde kedi veya
köpek besleyen hayvan sahiplerinin
yaptırması zorunlu olan kayıt işlem-
lerini bir farkındalık kampanyasına
dönüştürdü. Evcil hayvanını kayıt
yaptıranlara ücretsiz kuru mama
veya kedi kumu hediye edilecek.
∂ 3’te

Mama armağan

Kadınlar varsa 
özgürlük de vardır

Gültepe’de eski ekmek fabrikasının yerine inşa edilecek dev spor tesisinin teme-
li atıldı. Salon sporlarının yanı sıra içerisinde bir halı saha, bireysel spor ve kurs
odaları ile 24 araçlık otopark da bulunduran tesis bölgede bugüne kadar yapıl-
mış en büyük kamu yatırımı özelliği taşıyor

KONAK Belediyesi açtığı spor okulları
ile binlerce çocuğu erken yaşta sporla
buluşturuyor. Kurslara katılan miniklerin
ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini de
ücretsiz karşılıyor. Formadan topa kadar
gerek duyulan her türlü spor malzemesi
kurs gören öğrencilere armağan ediliyor.
Bugüne kadar ilçe genelindeki okullarda
spor yapan toplam 4 bin 200 öğrenciye
spor malzemesi yardımı yapıldı. ∂ 8’de

KONAK Belediyesi İleri Yaş
Sağlıklı Yaşam Merkezi
üyeleri 18 Mart Yaşlılar Haf-
tası dolayısıyla İzmir Bü-
yükşehir Zübeyde Hanım
Huzurevi sakinlerini ziyaret
etti. İkinci baharlarını ya-
şayan huzurevi sakinlerine
yapılan moral ziyaretinde
keyifli anlar yaşandı. Konak
Belediyesi Kadın, Sosyal

Politikalar ve Projeler Mü-
dürlüğü bünyesinde hizmet
veren İleri Yaş Sağlıklı Ya-
şam Merkezi üyeleri 18
Mart Yaşlılar Haftası öncesi
huzurevi sakinlerine bir
moral ziyareti gerçekleş-
tirdi. Huzurevinin balo sa-
lonunda yapılan buluşmada
iki merkezin üyeleri birlikte
keyifli bir gün geçirdi. ∂ 4’de

İZMİR Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 8 Mart
Dünya Kadınlar
Günü kapsa-
mında dü-
zenlediği et-
kinlikte Ko-
nak Beledi-
yesi’nin
semt mer-
kezlerinde
kurs gören ka-
dınların açtığı

stant ziyaretçilerin ilgi
odağı oldu. Kültür-

park 3 No’lu
Hol’de gerçek-

leştirilen
fuara katılan
Konaklı ka-
dınlar hem
8 Mart’ı

kutladı hem
de el emeği

ürünlerini ser-
giledi.  ∂ 5’de

Paylaştıkça 
büyüyen sevgi

DOKUZ Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DESEM) ve Konak Belediyesi
işbirliğinde kadın yönetmeler ve filmleri
‘İlkler Unutulmaz’ konu başlığı altında
İzmirli sinemaseverlerle buluştu. Tür-
kiye’nin önde gelen kadın yönetmen-
lerinin ilk filmleri seyirci karşısına çıktı. 
∂ 2’de

Kadın yönetmenler
‘ilkleriyle’ İzmir’de

Gültepe’ye 
can katacak

Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş, başkanlık
koltuğunda geçen 
dört yılını 
değerlendirdi. ∂ 7’de

2019’da adayım
vE Kazanacağım

Sema Pekdaş

En anlamlı buluşma

Konaklı kadınlar el 
emeklerini sergiledi

∂ 4’te
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DOKUZ Eylül Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
(DESEM) işbirliğinde ka-

dın yönetmeler ve filmleri ‘İlkler
Unutulmaz’ konu başlığı altında
İzmirli sinemaseverlerle buluştu.
Türkiye’nin önde gelen kadın
yönetmenlerinin ilk filmleri se-
yirci karşısına çıktı. 
‘Kadın Yönetmenler İlk Filmle-
riyle Şehrimiz İzmir’de’ alt baş-
lığında düzenlenen etkinlikte
film gösterimlerinin yanı sıra
atölye çalışmaları ve paneller de
düzenledi. DESEM Sinema Sa-
lonu, İzmir TMMOB Makine Mü-
hendisleri Odası ve Konak Be-
lediyesi Türkan Saylan Kültür

Merkezi’nde gerçekleştirilen film
gösterimleri ve panellere tüm
İzmirliler ücretsiz olarak katıl-
dı.

BAĞIMSIZ FİLMLER
TOPLUMLARI GELİŞTİRİR
Sekiz gün süren festival tadın-

daki etkinlikte 12 kadın
yönetmenin filmi sine-
maseverlerle buluştu.
DESEM Sinema Salo-
nu’ndaki gösterimlere
katılan Başkan Pekdaş,
emeği geçenlere teşek-
kür etti. Sinema sanatıyla
insanların hayaller ku-
rabildiğini ve aynı za-
manda bir propaganda
aracı olarak da kullanıl-
dığını belirten Pekdaş,
“Popüler kültürün sine-

mayı kullandığı bir dö-
nemden geçiyoruz. El-
bette popüler kültür de-
ğerlidir, gişe yapmak
önemlidir ama az da olsa
seyirciyle buluşabilen
bağımsız filmler de top-
lumların gelişmesini,
dünyanın değişmesini
sağlar. Bu anlamda ilkleri
yapan yönetmenlere
hele de onlar kadınsa
daha çok destek vermek
gerekiyor. Biz karınca
kararınca yapıyoruz.
Keşke bir sinema salo-
numuz olsa bu bağımsız
filmleri gerçek sinema
salonlarında izlenmesini
sağlasak. Böyle bir he-
defimiz hep var ve ben
bunu gerçekleştirmek
istiyorum. Sinemanın in-
sanlara ulaşmasındaki
etkinin başka hiçbir sa-

natta olabildiğini dü-
şünmüyorum. Bu ne-
denle genç yönetmen-
lere başarılar diliyo-
rum. Yolları başarının
taşlarıyla döşensin.
Hep sinema sektörü-
nün içinde var olsun-
lar” dedi. 

KONAK Belediyesi’nin butik
müzeleri anne, baba ve
çocukların birlikte eğlen-

celi vakit geçirebileceği atölyelere
ev sahipliği yapıyor. Mart ayı bo-
yunca her hafta cumartesi günleri

müzede buluşan aileler düzen-
lenen atölye çalışmaları ile hem
eğlendi hem de bilgi ve becerile-
rini artırma şansı bulabildi. Ümran
Baradan Oyun ve Oyuncak Mü-
zesi, Necdet Alpar Mask Müzesi

ile İzmir Neşe
ve Karikatür
M ü z e s i ’ n d e
b a ş l a t ı l a n
‘Anne-Baba-
Çocuk Atölye-
leri’ ile aileler
m ü z e l e r d e
ağırlandı. Ebe-
veynler ve ço-
cukları farklı
atölye çalış-
maları ile bir-
likte vakit ge-
çirme imkanı
buldu. Farklı
yaş gurupla-
rından çocuk-
lara uygun
tarzda belirle-
nen atölyelerde
birlikte zaman

geçiren ailelere uzman eğitimciler
eşlik etti. ‘Müzede Eğlenceli Bi-
limler, Matematiğin Gizemli Tarihi’
ile başlayan atölyede anne ve ba-
balar çocuklarıyla birlikte tarihi
bir yolculuğa çıkarıldı. 

KONAK
Bele-
diyesi

Neşe ve Ka-
rikatür Mü-
zesi Karika-
türist Birol
Çün’ün sergi-
sine evsahip-
liği yaptı.
Mesleğinde
40 yıla yak-
laşan, Gırgır,
Fırt, Avni ve
Hıbır gibi der-
gilerinde ka-
r i kat ü r le r i
yayınlanan

YAZAR Sabahattin Ali’nin anısına Konak’ta
açılan sergi büyük ilgi gördü. Mantolu Madonna,
İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk gibi Türk edebi-
yatına damgasını vuran eserlerin yazarı, Türk
Edebiyatı’nın öncü isimlerinden Sabahattin
Ali’nin Hayatı ve Eserleri adlı arşiv sergisi Konak
Belediyesi’nin ev sahipliğinde açıldı. Türkan
Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ede-
biyatseverlerin katılımıyla açılan sergi büyük
ilgi gördü. Ufuk Karaman’ın 5 yılda sahaflardan
topladığı kitap, dergi, fotoğraflar bu sergi ile
edebiyatseverlerin ilgisine sunuldu. 

Sabahattin Ali’nin
eserleri  Konak’ta

TEVFİK Kolaylı ya da bilinen adıyla Neyzen
Tevfik hayatı ve eserleriyle Konak’ta anıldı.
Konak Belediyesi ve İzmir Araştırmaları Der-
neği (İZARDER ) işbirliğinde Güzelyalı Nazım
Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
anma gecesinde yazar Yılmaz Karakoyunlu,
Kültür eski Bakanı Suat Çağlayan, eski mil-
letvekili Kemal Anadol ile Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hakan Cevher konuşmacı olarak ka-
tıldı. ‘Yazar, doktor, siyaset adamı ve sanatçı
gözüyle Neyzen’ adlı söyleşinin yönlendirici-
liğini İZARDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Ürük gerçekleştirdi. 

Neyzen Tevfik’e
anma

NEŞE ve Karikatür Müzesi’nde ‘Neşeli Kukla-
lar’ adlı etkinlik kapsamında büyük bir emek-
le ve ustalıkla yapılan kuklalar miniklerle bu-
luşuyor. Ağaçkakan Kukla Atölyesi sanatçıla-
rının katılımıyla Konak Belediyesi Neşe ve Ka-
rikatür Müzesi’nde başlayan eğlenceli etkinlik
sayesinde büyük bir emekle ve ustalıkla yapı-
lan kuklalar miniklerle buluştu. Sadece Ko-
nak’la sınırlı kalmayan, İzmir’in farklı semtle-
rindeki okullara da açık olan etkinlikte birbi-
rinden eğlenceli ve öğretici hikayeler kuklalar
aracılığıyla çocuklara anlatılıyor. Aynı zaman-
da masal anlatıcılığı da yapan eğitmen Berna
Güler Arslan kuklalar hakkında ayrıntılı bilgi
verdikten sonra kuklaların yardımıyla minik-
lere başta çevre koruma bilinci olmak üzere
birçok konuda öğretici bilgiler veriyor. Her gün
farklı bir okuldan öğrencileri ağırlayan etkin-
likte Ağaçkakan Kukla Atölyesi sanatçıları Tu-
ran Demir ile Can Sevil de yaptıkları birbirin-
den renkli kuklalar ile çocukları eğlendiriyor.
Keyifli geçen Neşeli Kuklalar etkinliği sonun-
da katılımcı çocuklara Konak Belediyesi tara-
fından kek ve süt ikramı yapılıyor.

SEÇKİN bir eğitim, kültür ve siyaset adamı
olarak kabul edilen Hasan Ali Yücel için ölü-
münün 57'nci yıldönümünde anma etkinliği
düzenlendi. Türkan Saylan Alsancak Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Hasan Ali Yücel
ve Köy Enstitüleri Müdürleri’ isimli panel yoğun
ilgi gördü. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
İzmir Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı panel ön-
cesinde köy enstitüsü mezunu öğretmenle-
rinden oluşan ‘Mandolin Grubu’ mini konseriyle
geceye renk kattı. Daha sonra slayt gösterisi
eşliğinde 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim
Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel’in hayatı izle-
yiciye aktarıldı. Eğitimci yönüyle, Cumhuriyet
Dönemi’nde kazandırdıklarıyla ve örnek kişili-
ğiyle akıllara yer etmiş Hasan Ali Yücel’in hayatı
izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 
Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Doç. Dr. Güzel Yücel
Gier ve Avukat Şahap Cesur Hasan Ali Yücel’i
ve Köy Enstitüleri’nin önemini dile getiren, mer-
cek altına alan konuşmalarıyla dünden bugüne
ışık tuttu.

Hasan Ali 
Yücel anıldı

Kadın yönetmenler
‘ilKleriyle’ izmir’de

Konak Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DESEM) işbirliğinde kadın yönetmenler ve filmleri
İzmirli sinemaseverlerle buluştu

İzmirli çizer
Birol Çün’ün
28 eserinin
yer aldığı
sergi büyük
ilgi gördü.
İzmirli sa-
natseverle-
rin yoğun
katılımıyla
açılan sergi
s a n a t ı n ,
muhalif ve
eleştirel yö-
nünü bir
kez daha
gözler önü-
ne seriyor.

‘eleştiren’ sergi‘eleştiren’ sergi‘eleştiren’ sergi‘eleştiren’ sergi‘eleştiren’ sergi‘eleştiren’ sergi

Neşeli kuklalar
çocuklarla buluştu

Ailecek müzedeyiz!

Kadın yönetmenlerin daha çoK filminin izleyiciyle
buluşması amaçlanıyor 

12 KADIN YÖNETMENİN FİLMİ
GÖSTERİLİYOR
İzmir bu yıl ilk kez ’İzmirli Kadın
Yönetmenler Film Günleri’ ile kadın
yönetmenlere ve filmlerine ev sa-
hipliği yaptı.  Ancak bu etkinlik
geleneksel hale getirilerek kadın
yönetmenlerin daha çok filminin
izleyiciyle buluşması amaçlanıyor.
Günümüz Türkiye Sineması’nda
10 yönetmenden yalnızca 1’i kadın.
2017’de vizyona giren 151 filmden
yalnızca 12 filmin yönetmeni kadın.
Bu gerçeklerden yola çıkılarak dü-
zenlenen etkinlikte kadın yönet-
menler katıldıkları paneller saye-
sinde kendilerini de daha yakından
tanıtma fırsatı buldu. İzmir’e bir
ilki yaşatan etkinliğin program di-
rektörlüğünü Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Film Tasarım Bölümü Yö-
netmenlik Ana Sanat Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç ve kendisi
gibi sinema eğitimi alan kızı genç
sinema yönetmeni Gülten Taranç
üstlenirken, genel koordinatörlü-
ğünü bu konuda deneyimli bir isim
olan Yusuf Saygı yaptı.
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HAYVANLARI Koruma
Kanunu ve Hayvanların
Korunmasına Dair Uy-

gulama Yönetmeliği gereği evcil
hayvan sahiplerinin bağlı ol-
dukları belediyeye giderek hay-
vanlarını kayıt altına aldırmaları
gerekiyor. Ancak pek çok hay-

van sahibi bu zorunluluğu ye-
rine getirmiyor. İzmir’in merkez
ilçesi Konak’ta bu eksikliğin
giderilmesi amacıyla önemli
bir çalışma başlatıldı. Evde ba-
kımını üstlendikleri kedi ve kö-
peklerin kaydını yaptırmayan
vatandaşlara yönelik hayata

geçirilen kampanya ile bu zo-
runluluk ödülle taçlandırılıyor.
İlçelerdeki sahipli hayvan sa-
yısının belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmada Konak Be-
lediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’ne gelerek evcil hayvan-
larını kayıt altına alanlara kuru

mama ve ya kedi kumu hediye
edilecek.

KAYIT YAPTIRMAK
ÜCRETSİZ
Konak’ta yaşayan hayvan sa-
hipleri kayıt için hiçbir ücret
ödemeden başvuru yapabiliyor.
Ücretsiz mama ve kedi ku-
mundan yararlanabilmek için
son bir yıl içinde hayvanların
kuduz aşısının yapıldığını gös-
teren veteriner hekim tarafın-
dan onaylanmış sağlık karne-
sinin ibraz edilmesi gerekiyor.
Halkapınar semtindeki Konak
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’ne kedi sahiplerinin
sadece sağlık karnesi ile köpek
sahiplerinin ise  köpekleri ile
gitmesi gerekiyor. Kampanya
ile farkındalık yaratmak isteyen
Konak Belediyesi köpekler için
3 kg paketli kuru mama, kediler
için de 1,5 kilogram kuru mama

veya stok durumuna göre 10
kilogram kedi kumu veriyor.
Konak ilçe sınırları içinde ika-
met eden vatandaşlar ayrıntılı
bilgi için (0 232) 459 24 10 –
459 40 11 numaralı telefonları
arayabilecekleri gibi, veteri-
ner@konak.bel.tr adresinden
de iletişim kurabilirler. Kayıt
yaptırmış olmak evcil kedi ve
köpeklerin ölümünde de İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin hay-
van mezarlığı hizmetinden ya-
rarlanabilmeyi sağlıyor.
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KONAK Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı
karar doğrultusunda belediyenin mart ayı teması
'Kadın Dostu Kent Konak' olarak ilan edildi.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadınsız
demokrasinin olmayacağını belirterek, “Kadın-
ların toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi
siyasette de eşit şekilde var olması gerekiyor”
diye konuştu. Başkan Pekdaş, 1 Mart 1935 tari-
hinde Türk kadınının ilk kez milletvekili seçilip,
meclise girdiğini hatırlattı. Başkan Pekdaş, "O
tarihte 18 kadın parlamentoya girdi. Kadınların
parlamentoya giriş yıldönümü de aslında Mart
ayının kadınlar günü olmasıyla bir biçimiyle de
bağlantılı bir gündür Türkiye'de. Kadınların si-
yasete girmesinin, seçme seçilme hakkını kul-
lanışının 83. yıldönümü kutlu olsun. Kadınsız
demokrasi olmaz. Kadınların toplumsal hayatın
her alanında olduğu gibi siyasette de eşit şekilde
var olması gerekiyor " dedi. 

İlçe sınırları İçİnde İkamet eden evcİl hayvanlar kayıt
altına alınacak

Kayıt yaptırana 
mama armağan

BAŞKAN Pekdaş, seçimlerini tamamlayan esnaf
odalarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine
yönelik hayırlı olsun ziyaretleri yaptı. Son olarak
İzmir Kahveciler Esnaf Odası’nı ziyaret eden
Başkan Pekdaş, Oda Başkanı İsmail Hakkı Kırdı
ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Kahvecilerin sorunlarının konuşulduğu görüş-
mede Başkan Pekdaş’a Ardahan eski Milletvekili
Faruk Demir de eşlik etti. Ziyarette Pekdaş Oda
yönetiminden gelen talep ve önerileri dinledi.
Oda Başkanı Kırdı, İzmir’de kayıtlı 3 bine yakın
kahveci esnafının olduğunu, tüm üyelerle İz-
mirlilere kaliteli hizmeti sunmak için çalıştıklarını
söyledi. Kırdı, Oda seçimlerinin ardından ken-
dilerini ilk ziyaret eden belediye başkanının
Pekdaş olduğunu da belirterek, “Oda yönetim
kurulu adına size teşekkür ediyorum” dedi. 

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü öncesi İzmir Mardinliler
Federasyonu Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üye-
leri ile Ege Kars Demokrat Dernekler Federas-
yonu (Ege-KARSFED) Kadın Kolları Üyelerini
ağırladı. Pekdaş’ın makamında ağırladı ilk heyet
İzmir Mardinliler Federasyonu Kadın Kolları
Başkanı Hamdiye Altun ve yönetim kurulu üye-
leri oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen bu-
luşmada Altun, Türkiye’de kadın belediye baş-
kanlarının sayısının çoğalmasını dileyerek, ka-
dınların gücünün siyasette de görünür kıldığı
için Başkan Pekdaş’la gurur duyduklarını ifade
etti, Altun, kadınların erkeklerin gölgesinde
kalmaması, kendilerini geliştirmeleri ve kendi
ayakları üzerinde durabilmeleri gerektiğini sa-
vundu. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay
Meydanı ile Halkapınar arasında 19 durakla hiz-
met verecek Konak Tramvayı hattında yolculu
ön işletme seferlerine başladı. Yaklaşık 45 gün
sürmesi planlanan ön işletme seferleri sırasında
Konak Tramvayı'nın "ücretsiz" olacağı duyu-
ruldu.

Konak Belediyesi evinde kedi veya köpek besleyen hayvan sahiplerinin yaptır-
ması zorunlu olan kayıt işlemlerini bir farkındalık kampanyasına dönüştürdü.
Evcil hayvanını kayıt yaptıranlara mama veya kedi kumu hediye edilecek

Kadın Dostu 
Kent: Konak

Oda başkanlarına
ziyaret

Kadınlardan güç
birliği

Konak’a otopark yaza hazır olacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı
bölgelerindeki otopark projelerini sürdürüyor.
2013 yılında Hatay Askeri Hastane 248 Sokak

ile 255 Sokak kesişiminde 329 araçlık “Hatay
Pazaryeri Katlı Otoparkı”nı hizmete alan Bü-
yükşehir Belediyesi,  Hatay’ın ikinci otoparkını
da yaza hazır hale getirecek. Uşakizade Mu-
ammer Bey Sokağı’nda 15 bin metrekarelik

alanda yapımı süren 429 araçlık otoparkın
kaba inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı.
Bina içerisinde sıva ve boya işleri, yer kaplama
betonları, dış cephe kaplama montaj işleri,
elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor.
Ardından otopark seyir terasında oturma yer-
lerinin kaplamaları, havut mekanik işleri ve
gölge elamanlarının montajı yapılacak.

Tramvayda yolculu sefer
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500
yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete
ev sahipliği yapan kentin toprak altında kalmış
köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek ama-
cıyla, arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara
desteğini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Be-
lediyesi 2012 yılından bu yana antik kazılara
13.2 milyon TL’lik maddi katkı sağladı.

Tarihe sponsor BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin “Toptan Çözüm”
ekipleri, muhtarların mahalleleri için yaptığı is-
tekleri tek tek yerine getiriyor. Girdikleri ma-
hallelerde ihtiyaç duyulan tüm fiziki düzenleme
ve alt yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp
çıkan ekipler, yaklaşık 3 ay içinde Konak, Ka-
rabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Buca,
Bornova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere ve Güzelbahçe
ilçelerindeki taleplerin yüzde 65’ini yerine ge-
tirdi.

“Toptan Çözüm" 
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KONAK Belediyesi çocukların gelişiminde babalığın
önemine dikkat çekmek adına çok farklılık bir
etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Anne Çocuk Eğitim

Vakfı (AÇEV) tarafından belirlenen ‘ilgili babalık’ te-
masından yola çıkarak uygulamaya konulan ‘İlk İş Ba-
balık’ eğitimleri Konak Belediyesi’nin baba olan per-
soneline verilmeye başlandı.

470 BABA DERS ALIYOR
‘İlk İş Babalık’ eğitimine 3-11 yaş arası çocuğu olan
470 erkek çalışan katılıyor. Eğitimlerde babalara ço-
cuklarıyla doğru iletişimin nasıl olacağı, ilişki, ilgi, tutum,
davranış, paylaşım konularında bilgiler veriliyor. Aynı
zamanda onlara çocuklarıyla nasıl keyifli zaman geçirip
oyun oynamaları gerektiği belirtilirken, bu sayede ço-
cuklarda kalıcı ve olumlu zihinsel, fiziksel, sosyal ve
duygusal becerilerin geliştiği vurgulanıyor.

İLK DERS ÇOCUK HAKLARI 
Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler
Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen eğitimler 25’şer
kişilik gruplar halinde veriliyor. Haftada iki saat olmak
üzere toplam 10 hafta sürecek etkinliğin ilk etabı Konak
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü,
Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nden erkek
personelinin ka-
tılımıyla geçek-
leştirildi. Eğitimler
Konak Belediyesi
Zeytinlik Semt
Merkezi’nde ve-
rildi. Eğitime ka-
tılan babalara ilk
derste Çocuk
Hakları Konu-
su’nda bilgi veril-
di. Rehber öğret-
men Mansur
Ozan Yılmaz, Ço-
cuk Hakları’nın
temelinde Yaşam
Hakkı, Gelişim
Hakkı, Korunma
Hakkı ve Katılım
Hakkı olduğunu
söyledi. Yılmaz
işlenecek konular

arasında; babanın rolü, aile tutumları, dinleme ve an-
latma, zihinsel gelişim, bedensel ve cinsel gelişim, ço-
cukla zaman geçirmek ve oyun, yaşam zorlukları ve
baba gibi ana başlıklar altında konuların işleneceğini
de söyledi. Ayrıca eğitimlerin sonunda eğitimlere katılan
babaların eşleriyle de anket çalışması yapılacağının
bilgisini verdi. 
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Dersimiz: BaBa olmak
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından belirlenen ‘ilgili babalık’
temasından yola çıkıldı

İki kurum arasında yapılan protokolle hayata geçen ‘Baba Destek Programı (BADEP)’
kapsamında belediyede çalışan babalara çocuk gelişimine yönelik eğitimler veriliyor. 

Pekdaş:
Kadınlar varsa
özgürlük de vardır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir’in
öncü kadınları tarafından düzenlenen ‘Biz Dün-
yayız’ adlı etkinlikte konuşan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, “Demokrasi yerelde baş-
lar. Kadınların yerel yönetim organlarında daha
görünür olmasıyla birlikte o ülkeye, o şehirlere
özgürlükler gelir” dedi. Tepekule Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşen kadın buluşmasının açılı-
şında kürsüye çıkan Pekdaş; “Bugün hem eşitlik
mücadelesinde kaybettiğimiz kadınları anmak,
bir kez daha kadınların gücünü dile getirmek,
‘Kadınlar güçlüyse, onlar eşitse dünya düzelir,
nefes alırız’ demek için bir araya geldik. İzmir’in
cesur kadınları, İzmir’in öncü kadınları sizlere
selam olsun. Eğer bu güzel şehir, hepimizin rahat
soluk alıp verdiği bir şehirse, bütün Türkiye’den
İzmir gıptayla izleniyorsa bu şehrin kadınları
sayesinde bu şehrin kadınları olan sizler saye-
sinde” dedi. 

KONAK Belediyesi İleri Yaş
Sağlıklı Yaşam
Merkezi üyeleri 18

Mart Yaşlılar Haftası do-
layısıyla İzmir Büyükşehir
Zübeyde Hanım Huzurevi
sakinlerini ziyaret etti.
İkinci baharlarını yaşayan
huzurevi sakinlerine ya-
pılan moral ziyaretinde
keyifli anlar yaşandı. Ko-
nak Belediyesi Kadın,
Sosyal Politikalar ve Pro-
jeler Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren İleri
Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri
18 Mart Yaşlılar Haftası öncesi hu-
zurevi sakinlerine bir moral ziyareti

gerçekleştirdi. Huzurevinin balo sa-

lonunda yapılan buluşmada iki
merkezin üyeleri birlikte keyifli bir
gün geçirdi. Alışılmışın dışında farklı

zaman geçirmenin mutluluğunu
yaşayan huzurevi sakinlerine
İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi
üyeleri de eşlik etti. Güne özenle
hazırlanan yaşlıların mutluluğu,
verilen hediyelerle ikiye kat-
landı. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam
Merkezi üyelerince hazırlanan
hediyeler huzurevi sakinlerine
büyük sevinç yaşattı. Grafon
kağıdından yapılmış rengarenk
çiçeklerlerle karşılanan huzur-
evi sakinlerine ayrıca hepsi
merkez üyelerince yapılan
şemsiye, diz battaniyesi, şal,

çorap, tülbent, iç çamaşırı ve tes-
pihten oluşan hediye paketleri ar-
mağan edildi. 

KONAK Belediyesi’nin semt merkezlerinde
kurs gören kadınlar 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü Başkan Sema Pekdaş’ın

da katıldığı etkinliklerle kutladı. Mart ayı te-
masını ‘Kadın Dostu Kent’ olarak ilan eden Ko-
nak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliklerine coşkulu başladı. Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, bir günde üç semt merkezini
birden gezerek kadınlarla buluşup, onların 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sırasıyla
Gültepe, Kadriye ve Hatay semt merkezlerinde
gerçekleşen etkinliklerde Konaklı kadınlar hem
dayanışma ruhu hem de el emekleriyle göz
doldurdu.

YENİ YATIRIMLARI DA ANLATTI
Gezilere ilk olarak Gültepe Semt Merkezi’nden
başlayan Pekdaş, önce kursiyer kadınların el
emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi, ar-
dından Gültepe’de yapacakları yatırımları anlattı.
Gültepe Spor Tesisi ve Toros Kapalı Pazaryeri’nin
projelerini kadınlara anlatan Pekdaş, iki tesisin
de bölgeye değer katacağını dile getirdi.  Pekdaş,
“Kadınları aşağılayan, ikinci sınıf sayan, yok
sayan algı o kadar çok fazla yerleşmiş ki bizler
de farkına varmadan kendimizi hep görünmez
kılıyoruz. Oysa kadınlar olmadan hayat olmaz,
düzen devam etmez. Kadın, çocukları için öğ-
renmeye devam ediyor. Çalışıp evime katkıda
bulanayım diyor. Hayatı devam ettirme so-
rumluluğu onun omuzlarında. Bu kadar so-
rumluluğu yükleniyorsa, kadınlar yönetim kad-
rolarında da olmak zorunda” dedi.   

KADINLAR GÖRÜNÜR OLMALI
1. Kadriye Mahallesi’ndeki semt merkezinde
kadınlarla da buluşan Pekdaş burada da yapı-
lacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Pekdaş,
“Bugün kötü yönetiliyorsak sebebi kadın aklını
yönetim organlarında var etmeyenlerdir. Oysa
hayatı üreten kadın iyi de yönetir. Bu nedenle
bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. İlk
önce görünür olmayı sağlamalıyız. Kadınlar
görünmediği sürece kadınlara şiddet de uy-
gulanır, öldürülür de” diye konuştu. 

PASTAYI İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE KESTİLER
Başkan Pekdaş, gün boyu süren gezilerini Hatay
Semt Merkezi’ndeki kursiyer kadınlarla bir
araya gelerek tamamladı. Üç merkezde de
günün anısına pasta kesen Başkan Pekdaş’a
Hatay ziyaretinde Tülay Aktaş Gönüllü Kuru-
luşlar Güçbirliği Platformu Dönem Sözcüsü
Fatoş Dayıoğlu da katıldı. Pekdaş, burada da
kursiyer kadınların el emeklerinin sergilendiği
sergiyi gezdi. Ardından kadınlarla birlikte pasta
kesen Pekdaş, “Bu mumları söndürürken bir
dilekte bulunuyorum. Aydınlık bir Türkiye, ada-
letli bir Türkiye, büyük Atatürk’ün yolunda,
Türk devrimini gerçekleştiren, büyük önder-
lerimize saygı duyulan bir Türkiye’nin devamı
olması dileklerimle kesiyorum” dedi. 

Konaklı kadınlardan
coşkulu kutlama

SERTİFİKALI BABA OLACAKLAR
24 yıldır çocuklarla ilgili bilimsel eğitim ve
savunu çalışmaları yürüten AÇEV, babaların
çocuk gelişimi konusundaki rollerini güçlen-
dirmek amacıyla 1996 yılından bu yana babalara
yönelik eğitimler düzenliyor. ‘İlk İş Babalık’
eğitimi ile de babaların çocuk bakımı ve gelişi-
minde sorumluluk üstlenmesinin ve çocuklarıyla
karşılıklı, yakın ilişki kurmasının önemine dikkat
çekilen eğitimlere belediyenin diğer müdür-
lüklerinde çalışan babalar da katılacak.

En anlamlı buluşmaEn anlamlı buluşmaEn anlamlı buluşmaEn anlamlı buluşmaEn anlamlı buluşmaEn anlamlı buluşma
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İZMİR Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
öğrencilerinin hayata geçirdiği ‘İz-
maritle gelen demokrasi’ projesinin

tanıtımı Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki
Abacıoğlu Han önünde yapıldı. Etkinliğe
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
ile CHP Ardahan eski milletvekili Faruk
Demir de katıldı. Sigara izmaritlerinin
yere atılmasını önleyerek, çevre kirli-
liğinin önlenmesini amaçlayan projeye
çarşıya alışverişe gelen vatandaşların
yanı sıra esnaf da büyük ilgi gösterdi.  

TERCİHİNİ YANSIT
Ciddi bir çevre sorunu olarak görülen
sigara izmaritlerinin yere atılmasını ön-
leme konusunda farkındalık yaratmak
üzere öğrenciler ilk olarak alanda sigara
izmaritlerini topladı. Ardından projenin
temelini oluşturan ve üzerinde çeşitli
sorular ve cevap seçenekleri bulunan
özel tasarım izmarit toplama kutuları
sokakta uygun yerlere yerleştirildi. Va-
tandaşların tercihlerini öğrenmek adına
çeşitli anket sorularının yer aldığı ku-
tuların üzerinde; ‘Hangisi Jön? Çayın
Yanında Hangisi, Hangisi fenomen, Han-
gisi Daha Akıllı’ gibi sorular yer alıyor.

İnsanlar bu sorulara seçeneklerin al-
tındaki kutulara izmaritleri atarak oy
kullanıp, tercihlerini yansıtıyor. Cevaplar
verilirken, yerlere izmarit atılması da

böylelikle engelleniyor. Bu sayede çevre
kirliliği yaratan izmaritler yere değil,
özel küllüklere atılıyor. Çevreye duyarlı
öğrencilerin projeleri esnafın ve çarşıya

gelen vatandaşların da takdirini kazandı. 

SOKAKLAR BİZİM EVİMİZ
Etkinlikte konuşan Başkan Pekdaş, öğ-
rencilerin çevre konusunda gösterdikleri
duyarlılığa teşekkür ederek, “Kemeraltı
çarşısı dünyanın en büyük tarihi açık
hava çarşısı, buranın tarihsel kimliği ile
yaşamasını istiyoruz. Kenti canlandıran
bu yerde böylesi sosyal sorumluluk pro-
jelerinin yapılması çok önemli. Sokak-
larda sigara içilmesin, eğer içiliyorsa da
yerlere izmarit atılmasın. Sokaklar da
bizim evimiz. Evimizde içilen sigaranın
izmaritini halının üstüne atıyor muyuz?
Hayır. O zaman biz bu güzel tarihi çar-
şımızın sokaklarını da evimizin içi gibi
korumak zorundayız. İzmaritlerin yer-
lerden toplanması da büyük sorun. İçilen
sigaranın izmaritlerini gençlerin hazır-
ladığı kutulardaki sorulara cevap ve-
rerek oyunuzu kullanabilirsiniz. Modern
insan, çağdaş yurttaş, sorumlulukların
bilincinde olan birey hem sağlığını ko-
ruyan hem çevreyi koruyan bireydir.
Gençlerimizi duyarlılıkları ve verdikleri
mesaj nedeniyle kutlarım” dedi. bek-
lediklerini belirtti. 

RESİM ve heykel alanında üretim
yapan 12 kadın sanatçı eserlerini
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde

görücüye çıkardı. Konak Belediyesi’nin
destek verdiği ‘8 Mart Dünya Kadınlar
Günü Karma Sergisi’ Güzelyalı Nazım
Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle buluştu. Farklı disiplin-
lerden kadın sanatçıların bir araya gelerek
açtıkları sergi yoğun ilgi gördü. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan
sergide kadın sanatçılar Okyanus Cengiz,
Anber Hacıraifoğlu, Damla Hancıoğlu, Gö-
nül Yılmaz, Latife Akın, Necla Coşkun,
Nuray Bozkurt, Nurten Erdoğan, Nuray
Yıldız, Pervin Özdemir, Sevinç Hüseyinova
Kahveci ve Sinem Şentürk eserleri yer
aldı. Kadının adını sanatla duyuran 12
kadın sanatçının toplam 48 eserinin ser-
gilediği etkinlik gezenlerden tam not aldı. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 8
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsa-
mında düzenlediği etkinlikte

Konak Belediyesi’nin semt
merkezlerinde kurs gören
kadınların açtığı stant zi-
yaretçilerin ilgi odağı
oldu. Kültürpark 3 No’lu
Hol’de gerçekleştirilen
fuara katılan Konaklı
kadınlar hem 8 Mart’ı
kutladı hem de el emeği
ürünlerini sergiledi. 
İzmir’in farklı ilçelerinden üre-
tici kadınların yer aldığı fuar Kültür-

park 3 Nolu Hol’de açıldı. fuara katılan
Konaklı kadınların ürettiği ürünler göz

doldurdu. Yoğun ilgi gören Ko-
nak standını ziyaret edenler

arasında Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş da
vardı. Konaklı kadınları
yalnız bırakmayan
Pekdaş, hem kadınla-
rın Dünya Kadınlar Gü-

nü’nü kutladı hem de
sergilenen ürünleri ya-

kından inceledi. Emekleri
ve yaratıcılıkları nedeniyle

kursiyerleri kutlayan Pekdaş, ka-

dının hayatın her alanında üreten ol-
duğunu vurguladı.  Her kadının emekçi
olduğunu savunan Pekdaş, “Bütün
kadınlar emekçidir. Ev kadınları da
evin işlerini yapıyor. Evin temizliği,
çamaşırların yıkanması, yemeğin ya-
pılması, ütünün yapılması, çocukların
bakımını hepsi emek ister. Bu işleri
başkası yapsa her biri para.  O nedenle
8 Mart bütün kadınların günüdür”
dedi. Stantta görev alan kursiyerlerin
Kadınlar Günü’nü de kutlayan Pekdaş,
fuara katılan diğer belediyelerin ve
sivil toplum kuruluşlarının stantlarını
da gezdi. 

‘İzMarİtlİ’ deMoKrasİ

Özel Saint-Joseph Fran-
sız Lisesi’nin çevreci öğ-
rencileri ilginç olduğu
kadar, önemli bir sorunu
da ortadan kaldıran pro-
jeye imza attı. ‘İzmaritle
gelen demokrasi’ adıyla
duyurulan çevreci proje
ile sigara içenler izmarit-
lerini gelişi güzel sokağa
atmak yerine, kurulan
özel küllüklere atarak çe-
şitli anketlere katılıp, ter-
cihlerini yansıtıyor. 

KONAK Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Aziz Nesin
Vakfı’na ait Şirince’deki matematik köyünü ziyaret etti.
Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç; bu tür etkin-
liklerin matematiğe karşı olan bakış açısının bir daha
sorgulanmasını, korkuların yenilmesini ve önemli olanın
sonuç değil yöntem olduğunu belirtti. 

Matematik köyüne ziyaret

Kadın sanatçılardan
8 Mart’a özel sergi

Muhtarlarla yaptığımız toplantıların ana
konularından biri uyuşturucudur. Bir
çok semtte uyuşturucu alım satımının

aleni icra edildiği, bu yüzden geceleyin parklara
girmenin imkansızlığından söz edilir.
Bu belanın tez elden gündemden çıkarılması
istenir.
Gelgelelim sorun birkaç yönlü; bir yanı emniyet
birimlerini ilgilendiriyor, diğer yanı ise toplumsal
bir yumak…
Açtıkça içinden başka şey çıkıyor.
2017 Aralık ayı Birikim dergisindeki “Torba Tez-
gahı” araştırması bu karmaşıklığın yol haritasını
çiziyor gibi.
O halde başlayalım: 2014 yılında Ankara Altındağ
semtinde yapılıyor bu ‘ İllegal uyuşturucu ticareti’
ağıyla ilgili araştırma. 
Amaç bu ağın mahallede nasıl işlediğini gös-
termek.
Altındağ semti bir zamanlar Ankara’nın en iyi
semti. Sonra hızlı göçle demografik yapı değişiyor
ve semt çöküntü bir hale geliyor. Eski binalar,
yıkık dökük gecekondular, bir bölümünde kentsel
dönüşüm çalışmaları. Bir kaotik ortam semte
hakim oluyor.
Uyuşturucu işi için ideal bir ortam.
Artık semt, orta sınıfların gözünde ‘tehlikeli bir
yer’dir.
Şimdi gelin bu fidanlıkta boy atan illegal uyuş-
turucu ticaretinin nasıl işlediğine bakalım:
Sonuçta illegal uyuşturucu işini onların deyimiyle
‘ malı’ mahallede, şehirde pazarlamak bir orga-
nizasyon işidir. Araştırma, bu organizasyonda
15 yaşında çocuklardan başlayıp en tepelere
kadar bir yapılanmanın,  dikey bir hiyerarşinin
söz konusu olduğunu gösteriyor.
Üç kademeli bir örgütlenme söz konusu olan;
en üstte organizasyonun sahibi kariyer suçlular,
orta kademede organizasyonu sevk ve idare
edenler, en alttakiler ise kalabalık bir grubu
teşkil eden ve satış işini gerçekleştiren çocuk-
lar.
“Erkete “ ye yatan, gözcülük yapan en alt grupta
olan çocukların yaşı 15-18 arasıdır. Ergenlik dö-
nemiyle birlikte kriminal dünyaya adım atan
bu çocuklar böylece bu suç dünyasının da kapısını
aralamış olacaklardır ve günlük kazançları 60
liradır. Ancak bu parasal getirinin yanında ma-
hallede sözü yavaş yavaş geçen, diğer insanların
ona korkuyla karışık ‘ saygı’ duydukları bir
durum da oluşmaya başlamıştır ki, bu paradan
daha önemli olsa gerektir.
İkinci basamak ise biraz daha deneyimli 17-25

yaş arası gençlerin olduğu basamaktır.
Burada yer alanlar genellikle cezaevine girmiş
çıkmış, sabıka kaydı olan ‘deneyimli’   olanlardır
ve bunlar malı satarlar günlük kazançları 100-
150 lira arasıdır.
Üst basamak ise suç kaydı kabarık, defalarca
içeri girmiş- çıkmış, ‘ gayri meşru alemi iyi bilen
ve o alemce tanınanlardan oluşur. Bunlar aynı
zamanda belli bir parasal güce de kavuşmuşlardır.
Buraya kadar yükselmiş olanlar tabiî ki basa-
mağın en altından başlayarak ‘kariyer’ ini ge-
liştirip, suç dünyasının bütün kurallarını harfiyen
uygulayanlardır.
Görüldüğü gibi illegal işler parasal getirisi yanında
hayata tutunma umudu en az olan kesimlerin
çare olarak gördükleri bir ‘ağ’ ilişkisidir. Orada
çocuk eğreti kimliğini bulur, genç  bir ‘iş’ yapma
eylemi yanında ‘ saygınlık’ kavramıyla karşılaşır.
Suç örgütünün en üst basamağında olanlar ise
belli bir yaştan sonra kazandıkları paralarla
gayrimenkul, kafe, büfe gibi işlerde şanslarını
denemek üzere yerlerini zincirin alt basamağında
olanlara devretmektedir. Kalan yaşamlarında
ise araştırmanın bize söylediği üzere son derece
muhafazakar ve geleneklere bağlı bir yaşam
onları beklemektedir.

****
Gelelim sonuca;
Araştırmada uyuşturucu işinde olanlarla yapılan
mülakatlar sonucu 30 kişilik gruplar halinde
çalışıldığı ve günlük cironun 70 bin lira civarlarında
olduğu belirtilmektedir.
Bu işi yapan çocukların okulu bırakarak bu işe
girdikleri, bu alemde yükselenlerin böylece itibar
ve ‘ saygı’ gördükleri araştırma sonuçlarından
çıkan bir sonuç.
Genelde göçle gelmiş iş bulamamış, kendisini
dışlanmış hissedenlerin içinde yer aldıkları bir
mekanizma bu. Bunları Konak Belediyemizin
15 Mart’ta Gültepe Spor Kompleksi ‘nin temel
atma töreni sırasında çocukları görünce içim
burkularak aklımdan geçirdim. Bilimsel bir araş-
tırma böyle diyor. Umarım çözüm konusunda
çaba harcayanlara bir ışık olur.
İş imkanlarının çoğaltılması, iyi bir okul,  düzgün
mimariye sahip evler, sanki bu işin başında ge-
lenler. Daha sonra da emniyet tedbirleri…

Semtlerin
başının 
belası
uyuşturucuSalim ÇETİN

Konaklı kadınlar el 
emeklerini sergiledi
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İZMİR’in kalbi Konak’ta kente değer katan
yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor.
Konak Belediyesi tarafından Gültepe

Semti’nde inşa edilecek dev spor tesisinin
temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konak
Belediyesi sporcuları ile semti sakinleri

katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle yapılan projenin temel
atma töreni büyük bir coşku içinde
gerçekleştirildi.

DÖRT YILDA İKİ KAT ARTTI
Temel atma töreninde konuşan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, seçim
çalışmaları sırasında Gültepeli gençlerin
ve çocukların kendisinden ilk istedikleri
şeyin bir spor tesisi olduğunu belirterek
bir hayali gerçekleştirmekten duyduk-
ları mutluluğu belirti. Pekdaş, “Biz onlara
verdiğimiz sözü tuttuk. Bu tesisin yanı
sıra Halkapınar’da da bir halı saha yap-
tık, Yağhaneler’de Jandarma’nın bu-
lunduğu yeri TOKİ’den satın aldık
orada bu tesislerin devamını ge-
tireceğiz. Göreve geldiği-
mizde 22 olan semt mer-
kezi, spor merkezi, kültür
merkezi sayımızı 46’ya

ç ı k a r d ı k .
Biz Konaklılar olarak birbirimize iyi gelerek
yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun
için bu merkezler o kadar işe yarıyor ki
bunları çoğaltmak görevimiz” dedi. 

GÜLTEPE’NİN KADERİ DEĞİŞİYOR
Proje ile harabe alanın ıslah edilmesinin
yanı sıra bölgenin ihtiyacına cevap verecek

bir
merkeze kavuştuğunu belirten Pekdaş,
destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’na da teşekkür etti.
Projede neler olacağını da dile getiren Pek-
daş, Gültepe’nin topografik yapısı nedeniyle

tesisin güvenliği için 18 metre uzunluğunda
101 fore kazık çakıldığını söyledi. Tesisin
yılsonunda hizmete gireceğini de sözlerine
ekleyen Başkan Pekdaş, “Biz de burada
bir spor tesisi yapıyoruz. Toros’ta da sosyal
donatı alanlarının da olduğu bir merkez
daha yapacağız. Böylece Gültepe’yi her
yönüyle sosyal alanda canlı bir bölge haline
getirmek istiyoruz. Katkılarını esirgemeyen
büyük başkan Aziz Kocaoğlu’na da te-
şekkür ederiz” diye konuştu. 

KOCAOĞLU’NDAN KENTSEL
DÖNÜŞÜM VURGUSU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Aziz Kocaoğlu ise Gültepe’ye
kazandırılacak olan spor

tesisinin İzmir için hayırlı
olmasını diledi. Gültepe

bölgesinde başta altyapı olmak üzere pek
çok alanda çalışma yaptıklarını dile getiren
Kocaoğlu, özellikle eski dere yataklarının
ıslahı için yaptıkları çalışmalar ile yağmurlar
sonucu oluşan su baskınlarını önlediklerini
anlattı. Kocaoğlu derelerin geçtiği yolların

altına betondan ve çelikten kanallar ya-
parak suyu tahliye ettiklerini ve bu çalış-
malar sonucunda bu yıl kış mevsiminde
sorun yaşamadıklarını söyledi. Gültepe’deki
imar planının yapılabilmesi için biraz daha
zamana ihtiyacı olduğunu kaydeden Ko-
caoğlu, “Çamdibi gibi, Gültepe gibi sıkışık
yerleşim yerlerinde vatandaşların tatmin
olması ve uzlaşması için mutlaka buraların
arsa değerlerinin ve daire değerlerinin art-
ması gerekiyor. Burada kentsel dönüşüm,
yaşayanlara en fazla faydayı, değeri ne za-

man üretecekse o zaman yapılmasında
büyük fayda var. Halkın menfaati için bu
gerekiyor. Önemli olan popülist davra-
narak seçimden önce iş yapmak değil,
önemli olan bir işi en faydalı şekilde en
doğru şekilde yapmaktır. Aklın ve bilimin
rehberliğinde çalışıp, kenti kalkındırmak-
tır” dedi. Konuşmaların ardından Gültepe
Spor Tesisi’nin temel atma töreni gerçek-
leştirildi. Yılsonuna kadar tamamlanması
planlanan proje sayesinde Gültepe bölgesi
sosyal donatı alanlarının da içinde bu-
lunduğu modern bir spor merkezine ka-
vuşmuş olacak.

Gültepe’de eski ekmek fabrikasının yerine inşa edilecek dev spor tesisinin temeli atıldı. Salon sporlarının
yanı sıra içerisinde bir halı saha, bireysel spor ve kurs odaları ile 24 araçlık otopark da bulunduran tesis
bölgede bugüne kadar yapılmış en büyük kamu yatırımı özelliği taşıyor

GÜLTEPE’ye CAN katacak
KonaK Belediye BaşKanı Sema PeKdaş, GültePeli Gençlere verdiği Sözü
tuttuğunu Söyledi

Toros Mezarlığı’nın hemen karşısındaki
eski ekmek fabrikasının bulunduğu 5
bin 900 metrekare alana inşa edilecek
tesis 8 milyon 420 bin TL’ye ihale edildi.
Modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye
yeni bir soluk getirecek tesis, A ve B
olmak üzere iki bloktan oluşuyor. A Blokta
basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon
sporlarının oynanmasına olanak sağla-
yacak 32x20 metre boyutlarında bir kapalı
alan, soyunma odaları ve 300 kişilik
tribün yer alıyor. B Blokta ise 3 adet bi-
reysel spor ve atölye amaçlı kullanılacak
salon, 24 araçlık otopark, mini halı saha
ile 150 kişilik açıkhava tribünü ve kafe-
terya bulunuyor.

Projeye İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, 4 milyon 967 bin TL maddi
katkıda bulundu. Tesis bittiğinde
Konak’taki amatör spor kulüple-
rinin yanı sıra bölge halkının da
yararlanabileceği bir spor ve yaşam
merkezi olarak hizmet verecek.
Gültepelilerin sosyalleşmesine, spor
yapmasına ve kaliteli zaman ge-
çirmelerine, kendilerini geliştire-
bilmelerine imkan sağlayacak te-
sisin yılsonunda hizmete girmesi
öngörülüyor. Tesis, işlevselliğinin
yanı sıra görselliği ile de göz dol-
duracak.

ÖZLEM SONA ERİYOR

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
göreve geldikten hemen sonra Çınartepe
Mahallesi’nde bulunan ve içerisinde  eski
ekmek fabrikasının da yer aldığı 5 bin
900 metrekarelik arazinin tahsisini uzun
uğraşlar soncu Maliye Bakanlığı Milli
Emlak Genel Müdürlüğü’nden aldı. İlk
olarak yıllardır kullanılmadığı için harabe
haline dönüşen eski ekmek fabrikasının
yıkımı gerçekleştirildi. Ardından bölge
halkının talepleri doğrultusunda arazi
spor tesisi ve yaşam alanı olarak proje-
lendirildi. Tesisin 2017 yılı sonunda baş-
layan temel kazıları Ocak ayında tamam-
landı. Kot farkı bulunan alanda toprak
kaymasını önlemek adına boydan boya
istinat duvarı da örüldü. Beton kazıklarla
güçlendirilen alanda inşa edilecek tesisin
yı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

HARABELİKTEN KURTARILDI
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2019'da adayım
ve kazanacağım

Kendine
güveni
tam…

PROBLEM ÇÖZMEYİ SEVERİM
Ben çocukluğumda biliminsanı olmak

istemiştim. Çok çalışkan bir öğrenciydim.
Fiziğim, kimyam, matematiğim çok iyiydi,
fen kolundan mezun oldum. İlk olarak
ODTÜ Kimya Mühendisliği’nde bir yıl oku-
dum. Laboratuvarda çalışayım, matematik
problemi çözeyim çok severim. Bütün sınıf
arkadaşlarıma ders çalıştırırdım. Şimdi de
matematik problemlerini çok severim, ge-
tirin ben çözeyim derim. 68 kuşağından
çok etkilendim, hayranlıkla izlerdik. Bizim
ailede daha çok Türkiye İşçi Partisi hay-
ranlığı vardı. Sonra ODTÜ Ekonomi’de de
bir yıl okudum. Ondan sonra da hukuk
okudum, avukat olmak, hak mücadelesi
yapmak istedim. Yargılama faaliyetinin
özü maddi gerçeği ortaya çıkartmak ve
adaleti tesis etmektir ama Türkiye’de yar-
gının nasıl olduğunu biliyoruz. Yargının ak-
törlerinin tesis edeceği kararlar kadar, bu
kararların verilebilmesi için iyi bir yargı
düzenine, iyi bir hukuk eğitimine gerek
duyulduğu da açık. Bu düzeni sağlayacak
olan da siyasal mücadeledir.

TEKERE ÇOMAK SOKTUM
Başkanlık koltuğu cezbedici bir koltuk,

insanı uçuran bir koltuk. ‘Ben her şeyi bi-
liyorum, ben her şeyi yaparım’ diye uça-
bilirsiniz. Belediye Başkanını kısıtlayan ku-
rumlar olmalıdır. En başta partisinin ilkeleri,
politikaları ve çalışma anlayışı. Başkan ‘Bu
uygulamaya kim ne der’ diye düşünmek
zorunda. Kente, kentin tarihine uyuyor mu,
sivil toplum örgütlerinin tepkisi ne olur
diye düşünmelidir. Ama bizdeki sınırlamalar
çoğu zaman bu siyasi çerçevede olmuyor.
Kişisel oluyor, dayatılan şey siyasi bir sı-
nırlama değil. Kişisel bir takım beklentiler
oluyor, işte zor olan bu. O nedenle tekere
çomak soktum, farklıyım ve farklılığımı
gösterdim. Onun için de hep mücadele edi-
yorum ve yol aldım. Bu kentin bütün bile-
şenlerine yönelikti, Konak Belediyesi’nde
iş yapma tarzını değiştirdim. Başka şeyler
vardıysa en aza inmiştir. Bir usul getirdik,
çalışırız çözüm üretiriz. Başka aracılıklarla
iş yapmayın duygusunu yarattık.

Kentin rantı kentte kalmalıdır, başka
yere dağıtılmamalıdır. Çabamız buna yö-
neliktir. Bu makamlar, bu koltuklar siyaset
üretmek için değil kişisel yükselişler için
de kullanılıyor. Ben bunun CHP çizginin,
sosyal demokrat çizginin güçlenmesi için
kullanılması gerektiğine inanıyorum. Benim
tekere çomak sokmaktan kastım, amacım
da bu. Başka tarz bir siyaseti hayata ge-
çirmek. Başka şekilde kapımı çalanlara
kapıyı gösterdiğim de oldu. Biz buraya iş
çözmek, iş yapmak için geldik. Ben herkesin
Başkanıyım, talepte bulunan kişinin işi ya-
salara, planlara uygunsa biz onu oldurmak
zorundayız, engel çıkartmak zorunda de-
ğiliz. Biz eşeği önce kaybettirip sonra bul-
durmuyoruz. Eşek yoksa yoktur, varsa
vardır.

HAVUZ ÇOK KÜÇÜK
İstediğim kadroyu tam olarak kurama-

dım. Olabileceklerin en iyisini buldum. Kad-
rolarınızı sınırlı bir alandan seçmek duru-
mundasınız. 657 sayılı personeller içinden
yetişmiş insanları bulmalısınız, havuz çok
küçük. Başkanın elini rahatlatan, onunla
birlikte gelip 657 havuzunda olmayan, yet-
kileri olan tanımlı personeller olmalıdır.
Ama kurumun sürekliliğini sağlayan 657
personelleri de olmalıdır. Belediye mev-

zuatının böyle bir revizyona ihtiyacı var.
Hazır kadrolar süreklilik açısından size ko-
laylık sağlar. Onun dengesini oluşturmak
lazım. Getirdiğiniz adamın hesap verirliği
de olmuyor, işçi statüsünde şirkette gös-
teriyorsunuz. İmza atanların sorumluluğu
oluyor, çatışma o nedenle çıkıyor. Ama
onlar da hesap verebilir konumda olsa
daha farklı olacaktır.

24 SAAT ÇÖP TOPLUYORUZ
Ben günde 650 ton çöp topluyorum. 24

kilometrekare ile İzmir’in alan olarak en
küçük ilçesiyiz, nüfusumuz Mernis kaydıyla
380 bin. Ama Emniyet Müdürlüğü’nden al-
dığım bilgiye göre gece ve gündüz 1 milyon
300 binden aşağıya düşmeyen bir nüfus
yaşıyor Konak’ta. Çok yoğun bir nüfus ha-
reketliliği var, nüfus yoğunluğu aşırı fazla.
Bizden sonra ikinci çöp toplayan ilçeler
alan olarak bizden 10 kat büyükler, günde
450 ton çöp topluyorlar. Maalesef kentleş-
meyi de giderek unutuyoruz, herkes içtiği
pet şişeyi, sigara izmarini yere atıyor. Ya-
nındaki çöp kovasına çöp atmıyor, yere
atıyor. Biz 24 saat çöp topluyoruz, süpürme
yapıyoruz. Molozları çöpün yanına koyu-
yorlar. Haber verin gelip alalım diyoruz,
sokağa atılıyor. Bırakın molozu çöp
bile bu kadar ulu orta atılmaz. Mobil-
yalarınızı sokağa atmayın haber verin
gelip alalım diyoruz, hepsi kaldırım
kenarlarına atılıyor. Bizi arayın biz
alalım diyoruz. Kentli olmayı hepbir-
likte öğreneceğiz.

KENTİN KALBİ KONAK
Kentin kalbinde yaşıyoruz Konak’ta

ama ben mahallelerde, semt merkez-
lerinde, spor merkezlerinde gezdi-
ğimde görüyorum ki bölgeler arası
geçirgenlik çok zayıf. Hatay mahal-
lesinde yaptığınız bir işten Roman
mahallesi hiç etkilenmiyor, farkında
değil. Roman mahallesinde yaptığınız
bir iş Gültepe’yi hiç etkilemiyor. Eş-
refpaşa’ya bir şey yapıyorsunuz Alsancak’ın
umrunda değil, etkilemiyor. Geçirgen değil.
Konak İzmir’in eski kent merkezi, semt-
leriyle varolmuş. Bu semtler kendi içinde
ayrı ayrı merkezler. Alanda herkesle sohbet
ediyorum, bambaşka dünyalar var. Tarih
okuyorum, sosyoloji okuyorum kentle ilgili
sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum. Çözümleri
bulmak için tespitleri yapmak lazım.

KAMULAŞTIRMA REKORU BİZDE
Ben bütçesi iyi olan bir belediyeyim, ar-

kadaşlarımızla bütçemizi iyi yapıyoruz. So-
kağa atacak beş kuruşumuz yok. Biz büt-
çesini iyi yöneten bir belediyeyiz, maaşla-
rımızı zamanında ödüyoruz. Piyasaya, ka-
muya borcumuz yok. Günü geçmiş hiç bor-
cumuz yok hepsinin vadesi geldiğinde ödü-
yoruz, o yüzden ihalelerimizde kırımlar iyi
oluyor. Bizim en çok kamulaştırma yapan
belediye olduğumuzu düşünüyorum. En
iyi kamulaştırmayı ben yapıyorum, 3.5
yılda 30 milyon lira kamulaştırma ödedik.
Çok da yer kiraladım.

ER YA DA GEÇ ÇIKACAKLAR
Belediye hizmet binasının ruhsatını kes-

tim. Orada Şoförler Odası’nın benzin is-
tasyonu var kiracı olarak. Açtığımız tahliye
davasını kazandık ama Yargıtay’dan oku-
duğumda anlamadığım bir bozma kararı
geldi. Yargılama devam ediyor. Er ya da
geç çıkacaklar. Belediye hizmet binası bun-
lar yüzünden gecikiyor diye anlatacağım.
Benden aracılık edeyim diye bekliyorlarsa,
Büyükşehir’den yer bulmak için ben Bü-
yükşehir Başkanı değilim. Şimdiye kadar
kamudan kazandıkları kardır, orada yine
kamusal bir faaliyet yapılacak. Kaldı ki o
bölgede yeni bir ruhsat vermek de müm-
kün değil, kent merkezinde bunlar olmaz.
Ondan uygun yerimiz yok, kazmayı vur-
maya hazırız. Davamızda çok haklıyız, pa-
zarlık yapmam. Er ya da geç çıkacaklar.

HERKES İHBAR EDİYOR
3.5 yılda gördüğüm bir şey var, biz o

kadar fazla birbirimizi ihbar eden hale gel-
mişiz ki. Cimer’e, Bimer’e, kaymakamlığa,
Büyükşehir’e ayrı ayrı şikayetler ediliyor.
Bize hergün dosyalar yağıyor, sonucunu
bildir diye. En fazla zamanımızı alan bu şi-
kayet dosyaları, aslı işimiz o oluyor. Asli
işimizi yapamıyoruz. Komşular birbirini şi-
kayet ediyor. Gereksiz çok fazla şikayet
olunca içlerinde haklı olanların işi de geci-
kiyor. Yoğun şikayetten, şikayetlere cevap
yazmaktan kendi rutin kontrollerimizi yap-
maya çok az zaman kalıyor.

KONAK’I ANLAMIYORLAR
Herkes kendi bulunduğu çevre ile sınırlı

düşünüyor. Muhalefet Konak’ı anlamıyor
(AK Parti’yi kastediyor). Oysa Konak bir
derya. Konak o kadar katmanlı bir şehir
ki, tarihinden itibaren biriktirdiği çok şey
var. Konak’ın ruhu, bu zenginlik her köşede
yüzümüze vuruyor. Bunun için kenti his-
setmek gerekiyor, Konak yüzeysel olarak
bakılıp geçilecek bir yer değil. Okudukça,
çalıştıkça, yaşadıkça, kazıdıkça Konak’ın
zenginliğini daha iyi farkediyorsunuz. O
nedenle kentin dinamiğini, enerjisini ortaya
çıkartmak için o derinlere de inmek lazım.
Ben mecliste İzmir kamuoyuna neyi, neden

yaptığımızı anlatıyorum. Mesajımı veriyo-
rum. Ben meclise dersimi çalışarak gidi-
yorum. Söylenen sözlerin altının dolu ol-
masını tercih ediyorum ki o tartışmalardan
bir sonuç çıksın ve kente bir faydası olsun
diye. Yeteri kadar çalışılmadan söylenen
sözlerden ötürü arada üzüldüğüm çok şey
oluyor. Konak meclisi bir bilgilendirme
meclisi olmalıdır aslında, herkes dersini
çalışarak gelse daha çok memnun olu-
rum.

EMEK VEFA GÖRMELİ
Benim de tabii ki partimle ilgili düşün-

celerim, kaygılarım, taleplerim, arzularım
var. İyi bir örgütlenme olsun ve Türkiye
sorunlarına ilişkin ciddi atılımlar yapalım
istiyorum. O nedenle ben de katkı koymaya
hazırım. Gördüğüm ve bildiğim yanlışlara
da yanlış derim. İlçe Başkanımız Mehmet
Şakir Başak ile uyumlu çalışıyoruz. Yeniden
seçilmesini isteriz. Ben partiye emek veren
ve çalışan herkesin delege olması gerek-
tiğini de söyledim. Anneyi, babayı, çocuğu,
gelini, damadı delege yazmak yanlış dedim.
Kim partiye emek veriyorsa en geniş kesimi
delege yazmakta yarar var. Bir aileden üç
kişiyi yazmak yerine her aileden bir kişiyi
delege yazmak parti aidiyetini, sorumluluğu
yükseltir. Karşı çıktığım şey ailelerden top-
tan isimlerin yazılması ve emeği olanların
yerine emeği olmayanların yazılması. Onları
yazmayın, muhalif olabilir bizi en çok eleş-
tiren olabilir ama emeği varsa bütün emeği
olanları yazmak vefa göstermek lazım.
Gençleri ve kadınları da yazmak lazım, tabii
bu kotayı da eş ve çocuk üzerinden dol-
durmamak gerekir. Ben konuştuğum bütün
arkadaşlara bu kriterleri söyledim.

BAŞKA BİR ŞEY YAPMAK LAZIM
Milletvekilliğini bu süreçte düşünmü-

yorum. Bu anayasaya göre milletvekilliği
artık bitmiştir. Bundan sonra milletvekil-
lerinin anayasayı değiştirmek için mücadele
etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu iş sa-
dece milletvekilleriyle değil kurumlarla

olur, başka türlü bir mücadele örgütlemek
gerekir. Ben Türkiye’nin yeniden parla-
menter sisteme döneceğine inanıyorum.
Bütün muhaliflerin farklılıklarını koruyarak
bir mücadele hattı oluşturması gerektiğine
inanıyorum. Hiçbirisinin kürsüsü kalma-
yacak. Siyasi bir güçlenme oluşmalı, bunun
için de kamuoyunun da bütün kurumlarıyla
buna hazırlanması lazım.

İç tüzüğe göre konuşma sınırları da geldi.
Dolayısıyla milletvekilliği yerine biz her
yerde konuşuyoruz demek lazım. Başka
bir şey yapmak lazım. Orada bize kürsü
vermiyorsan bizim burada kürsülerimiz
var demek lazım. Çok farklı siyasal müca-
dele yöntemlerinin ve yeni argümanların
yaratılması lazım. Artık bildiğimiz klasik
usul milletvekili orada konuşur, o basına
yansır, oradan kamuoyuna yansır devri
bitti. Bu bir halk mücadelesidir. Çok yaratıcı
siyasal mücadele yöntemleri yaratılabilir.
Yeni ne olabilir düşünmeliyiz.

İzmir’de bunu el ele, kol kola yapabiliriz.
Geçen gün okul aile birliğinde veliler ile
müfredat hakkında konuşuyorduk. Her-
halde çocukları toplu olarak okula gön-
dermemek gerekir. Çocuklarımızı okula
göndermeyelim örneğin. Veliler çocuklarını

okula göndermesin. Suçsa suç, yar-
gılasınlar. Onların yaptığı suç değil
mi? 10 bin veliyi yargılasınlar, 100
bin veliyi yargılasınlar yargılayabi-
liyorlarsa. Demokratik ülkelerde
velilerin müfredatla ilgili sözlerinin
olması lazım. Şimdi çocuklarının
okullarını seçememe durumuyla
karşı karşıyalar.

YENİLECEKLER
2019 Kasım’ında yenilecekler. Re-

cep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
seçilemeyecek. O kadar iddialıyım.
Artık herkesin yüreği sızlıyor, her-
kes memnuniyetsiz. Herkes kendi
adayını çıkartmalı ama bu aday di-
ğerlerinin de içine sinmelidir. İlk

turda en fazla insanı nasıl sandığa götürürüz
hesabı yapılması lazım. İlk turda katılım
çok yüksek olmalı, bu iş ilk turda biterse
riskli. İşi ikinci tura bırakmanın çok sağlıklı
bir yöntemi bulunmalı. İnsanların ben ikinci
turda oyumu Erdoğan’ın karşısında en
yüksek oyu almış olana vermekten sıkıl-
mam demeleri lazım.

AZİZ BAŞKAN DA ADAY OLACAK
2019’da ben aday olacağım ve seçilece-

ğim. Bunu biliyorum, buna kuvvetle ina-
nıyorum. Ben en geç 08.30’da işte oluyorum
eve en erken 22.00’de giriyorum. Bütün
gün insanlarla konuşuyorum, geziyorum,
sokaklara binalara bakıyorum, hissediyo-
rum, okuyorum, velilerle, işçilerle konu-
şuyorum. Gerçekten epey çok şey birik-
tirdim. Seyrederek görmek başka, içine gi-
rerek tanımak başka, öğreniyorsunuz, his-
sediyorsunuz. Ben bazı uygulamaları ancak
ikinci dönemde gerçekleştirebilirim. Her
işi öğrenmek diye bir şey var. Ben belediye
başkanlığını öğrenmek için çok çalıştım,
emek verdim. Yaparak öğrenmenin getirdiği
bir başka zenginlik daha vardır. Bazı işler
okuyarak öğrenilmez, yaşayarak öğrenilir.

Belediye Başkanlığı yaşayarak öğreniliyor.
İnsanların belediye başkanı, belediye

meclis üyesi olmayı düşünmesi iyidi. Bu
kente ilginin çoğalması demektir. Ne kadar
çok kişi kentle ilişkisini yoğunlaştırırsa
kente faydadır. Ama ben diyorum ki ben
bir dönem daha olmalıyım çünkü kurumlar
ancak böyle kurumsallaşabiliyor. Bu ne-
denle ben bir dönem daha adayım. Aziz
Başkanın da aday olacağını hissediyorum.
Bu iş öyle bir iş ki çok yorgun bile olsanız
öyle bir şey oluyor ki adrenalin ile bir anda
canlanıyorsunuz. Ben uyumadan iki gün
çalışırım örneğin. Nasıl oluyor bilmiyorum
ama oluyor.

REFERANDUM DİYOR Kİ...
2019’da CHP İzmir’de bütün ilçeleri ve

Büyükşehir’i kazanır. Referandumda gör-
düğümüz sonuç bu. Bunu referanduma
göre söylüyorum çünkü biz Türkiye’de ya-
şıyoruz, İzmir özerk bir bölge değil. Hiz-
metlerde evet eksiklerimiz var ama biz
burada pek çok şey ile mücadele ediyoruz.
Hükümetin, devletin pek çok baskısıyla
sınırlamasıyla burada yaşıyoruz. İzmir’i
Ankara, İstanbul, Bursa Büyükşehir ile kı-
yaslamak büyük bir haksızlık olur. Herkes
hizmet diye düşünüyor da gelen paralar,
yapılan işler... Benim personelimin yarısı
savunma yazmak, müfettişlere ifade ver-
mek, Sayıştay denetçilerine açıklama yap-
makla geçiyor. Bunun bile verimi ve hizmeti
etkilediğini düşünüyorum. Biz bir işi yap-
mak için o kadar çok uğraşıyoruz ki, Kıllıoğlu
Hamam mezbelelik haldeydik kiralayıp
para vereceğim, restore edeceğim üç yıl
uğraştık. Kira kararı üç yılda çıktı. Vatandaş
bunların farkında ve farkında olduğu için
de oy veriyor. Vatandaş bunu biliyor. Ben
CHP’ye oy veren vatandaşların Türkiye
kaygısının çok yüksek olduğunu düşünü-
yorum ve onlara minnettarım. Şükran du-
yuyorum. Herkes Türkiye için çalışıyor,
herkesin sevdası Türkiye. Sadece benim
sevdam Türkiye diyorsam bu kötü bir şey.
Başkalarının sevdası da Türkiye olmalı.
Benden farklı düşünür, inancı, yöntemi
farklıdır. Ama sevdamız Türkiye olmalıdır.
Bunu Türkiye’nin İzmir olmasını düşünerek,
İzmir sevdasının Türkiye’ye yayılmasını
dileyerek söylüyorum.

w
w

w
.e

ge
de

so
ns

oz
.c

om
.tr

'd
e 

ya
yı

m
la

nm
ış

tır

7.qxp_Layout 1  29.03.2018  22:37  Page 1



@konakbel konakonakbelediyesikonakbelediyesi kbelediyesi konakbeelediyesiwww.konak.bel.tr

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

N‹SAN 2018

8

KONAK Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın göreve gelmesinin ar-
dından özellikle dezavantajlı böl-

gelerde yoğunlaşan çalışmalar kent sa-
kinlerinin hem fiziksel hem de sosyal
gelişimlerine katkı koyuyor. Konak Be-
lediyesi’nin mahallelerde açtığı spor mer-

kezleri her yıl binlerce kadını ağırlıyor.
Farklı yaş gruplarından kursiyerler hem
spor yaparak sağlıklarını koruyor hem
de bir araya gelerek sosyalleşiyor. Spor
merkezlerinde uzman eğitmenler tara-
fından haftanın beş günü, mesai saatleri
içinde ücretsiz step, aerobik ve plates

kursları veriliyor. 

binleRCe sPORCU yetişiyOR
Kadınların yanı sıra geleceğimiz olan ço-
cuklar için de ücretsiz spor kursları ve-
riliyor. Bu sayede minik sporcular hem
özgüven kazanıyor hem de sağlıklı birer

birey olarak yaşamda daha güçlü
yer alıyor. Belediyenin mevcut
spor tesislerine ek olarak spor
sahası bulunan ilk ve ortaokulların
da aralarında bulunduğu toplam
29 merkezde çocuklar için futbol,
tekvando, jimnastik, basketbol,
atletizm ve halkoyunları dalında
kurslar veriliyor. Bu kurslardan
yaklaşık 5 bin çocuk faydalanır-
ken, minik sporcuların ihtiyaç
duyduğu tüm spor malzemeleri
yine Konak Belediyesi tarafından
ücretsiz karşılanıyor.

tesisleşMe HaMlesi
Konak Belediyesi’nin sporda baş-
lattığı tesisleşme hamlesi ise özel-
likle amatör kulüplerin umudu
oldu. Antrenman yapacak saha
sıkıntısı çeken takımların yüzünü
güldürecek üç proje ile ilçeye mo-
dern üç yeni futbol sahası ka-
zandırılması hedefleniyor. Gür-

çeşme’de Kayaspor'un idman yaptığı
toprak futbol sahası ile Halkapınar’da
daha önce kurban satış alanı olarak kul-
lanılan boş arazi yapılan düzenlemeyle
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Sema Pekdaş

İzmir’in kalbi Konak’ta halkın
beden ve ruh sağlığını güç-
lendirmek adına hayata geçi-
rilen projeler sayesinde
7’den 70'e her yaştan vatan-
daş spor yapma imkanı bulu-
yor.
Açtığı spor merkezlerinin
yanı sıra amatör spor kulüp-
lerine verdiği destekle de ye-
rel yönetimlerde Türkiye’ye
örnek olan Konak Belediyesi
bir taraftan mevcut spor tes-
islerini yenilenirken, bir ta-
raftan da yeni yatırımları ha-
yata geçiriyor.

YAŞANACAK ŞEHİRE GÜÇ KATIYORUZ

gençlerin futbol oynayacağı bir tesise dönüştürüldü.
Ayrıca Vali Kazım Paşa İlkokulu’nun bahçesinde öğ-
rencilerin yanı sıra mahalle sakini gençlerin de ter
döktüğü toprak saha yeni düzenlemeyle görkemli bir
futbol sahası haline getirilecek. 

aMatÖRün yüZü gülüyOR
Konak Belediyesi amatör spor kulüplerine her sezon
öncesi malzeme yardımı da yapıyor.  1. ve2. Amatör Li-
gi’nde mücadele veren kulüplere her yıl krampondan
futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar
takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi
ücretsiz veriliyor. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2.
Amatör Lig’de mücadele eden toplam 19 amatör spor
kulübünün federasyona katılım payları da Konak Be-
lediyesi tarafından karşılanıyor.

Paylaştıkça
büyüyen sevgi

Konak Belediyesi ilçe genelinde
açtığı spor okullarında kurs gö-
ren 4 bin 200 öğrenciye ücretsiz
spor malzemesi yardımı yaptı.
Açtığı spor okulları ile binlerce
çocuğu erken yaşta sporla bu-
luşturan Konak Belediyesi,
kurslara katılan miniklerin ih-
tiyaç duyduğu spor malzeme-
lerini de ücretsiz karşılıyor. For-
madan topa kadar gerek du-
yulan her türlü spor malzemesi
kurs gören öğrencilere arma-
ğan ediliyor. Bugüne kadar ilçe
genelindeki okullarda spor ya-
pan toplam 4 bin 200 öğrenciye
spor malzemesi yardımı yapıl-
dı.

Kupalar
Mehmetçik’e

TÜRKİYE Motosiklet
Federasyonu’nun
2017 yılında düzen-

lediği yarışlarda dereceye
giren sporculara Türk Bay-
rağı’nın verildiği Şampi-
yonlar Gecesi bu yıl Ko-
nak’ta yapıldı. Kupalarının
ücretleri Mehmetçik Vak-
fı’na bağışlanacak. Türkiye

Motosiklet Federasyonu
(TMF) tarafından her yıl
düzenlenen Şampiyonlar
Gecesi bu yıl İzmir’de Ko-
nak Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde Selahattin Ak-
çiçek Kültür Merkezi'nde
düzenlendi. Geceye Türkiye
Motosiklet Federasyonu
Başkanı Bekir Yunus Uçar,

Konak Belediye Başkan
Yardımcısı Eser Atak, TMF
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Dünya şampiyonu milli
sporcularımız Kenan So-
fuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu,
2017 yılında düzenlenen
yarışlarda dereceye giren
sporcular, kulüp üyeleri ile
çok sayıda davetli katıldı.

YUNANİSTAN'ın Selanik
kentindeki grup maç-
larında "4'te 4 yapan"

İzmir temsilcisi, Nisan'da İs-
panya'da yapılacak finallerde
mücadele etme hakkı ka-
zandı. Tekerlekli sandalye
basketbolunun ülkemizdeki
öncüsü İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, bir büyük başarıya
daha imza attı. Ülkemizi Ulus-
lararası Tekerlekli Sandalye
Basketbol Federasyonu
(IWBF) Avrupa Ligi-3'de tem-
sil eden İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, B Grubu'nu lider ta-
mamladı ve finallere yükseldi.
Oynadığı dört maçı da kaza-
nan Büyükşehir Belediyespor
iki büyük gurur daha yaşadı.
Mustafa Şahin ile Ahmet Efe-
türk grup maçlarının en iyi
beşine seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve spor kulüBü
Tekerlekli sandalye BaskeTBol Takımı

Komşu'da destan yazdı
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