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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentin simge mekanlarından 9 Eylül Meydanı'nda
yaptığı yeşil alan düzenlemesi, özellikle geceleri büyük ilgi topluyor. İzmir Marşı'nın
farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonu eşliğinde hazırlanan ışık
ve su gösterisi, izleyenlere duygulu ve bir o kadar da keyifli anlar yaşatıyor. ∂ 4’te

izmir Marşı ile karşılıyor

Beş yıldızlı tesis
Geçen ay Gültepe Spor Tesi-
si’nin temelini atan Konak
Belediyesi, bir spor yatırımını
daha kente kazandırdı. Gele-
ceğimiz olan gençlerin spor-
daki altyapı açığını kapatmak
için başlatılan tesisleşme
hamlesi doğrultusunda Hal-
kapınar Mahallesi ile Gıda
Çarşısı arasında kalan 27 bin
105 metrekarelik boş araziye
inşa edilen beş yıldızlı spor
tesisi törenle hizmete açıldı

KONAK Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ın
evsahipliği yaptığı

açılış törenine Konak İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü
Ali Türkoğlu, CHP Konak
İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu,
İzmir Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Genel Sekre-
teri (ASKF) Kadir Akbulut,
amatör spor kulüpleri yö-

neticileri, belediye meclis
üyeleri, bürokratlar, muh-
tarlar, sporcu gençler ve da-
vetliler katıldı. Açılışta ko-
nuşan Başkan Sema Pek-
daş, daha önce Bitpazarı ve
hayvan pazarı olarak kul-
lanılan mezbelelik alanda
kent için değerli bir tesis
yaratmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi. ∂ 8’de

Pekdaş, bölgede cazibe merkezi yaratmak için çalışmalara 
başladıklarını vurguladı

KonaK’ta temel 
atma dönemi

İZMİR Büyükşehir Belediye-
si’nin yapımına katkı koy-
duğu ve bölgenin çehresini

değiştirecek olan tesisin yıl-
sonunda hizmete açılması
planlanıyor. Konak Belediye-
si’nin eski Toros Pazaryeri’ni
yıkarak inşaatına başladığı To-

ros Sosyal Tesisi’nin temeli dü-
zenlenen törenle atıldı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ın evsahipliği yaptığı törene
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir
Milletvekilleri Atilla Sertel, Ta-
cettin Bayır ile CHP İzmir eski

milletvekili Alattin Yüksel, CHP
Konak İlçe Başkanı Çağrı Gu-
ruşçu, eski İlçe Başkanı Şakir
Başak, DİSK Ege Bölge Tem-
silcisi Memiş Sarı, belediye
meclis üyeleri, muhtarlar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri
ile semt sakinleri katıldı. ∂ 3’te

KONAK Belediyesi’nin büyük bir başarıyla yürüttüğü
Alo Çözüm Hattı ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM)
uygulamalarına son olarak Whatsapp Hattı da ek-
lendi. 0533 071 55 65 numaralı hat üzerinden hizmet
verecek olan sistem sayesinde vatandaşlar anlık
fotoğraf ve bilgi paylaşımı yapabilecek. Böylelikle
belediye çalışanları vatandaşların gördüklerini gö-
rebilme fırsatı bulacak. Bu sayede sorunlara anında
müdahale edilerek, daha hızlı çözüme kavuşturul-
ması sağlanacak. ∂ 6’da

Gültepe’de temeli atılan yatırımlara bir yenisi daha
eklendi. Gültepe Spor Tesisi’nin ardından, içinde
100 araçlık otopark, nikah-düğün salonu, kadınlar-
la çocuklar için bir kurs merkezi ve pazaryerinin
olacağı Toros Sosyal Tesisi’nin temeli görkemli bir
törenle atıldı

ÇEK,
GÖNDER,

ÇÖZÜLSÜN

EFSANE
BULUŞMA

Hizmet
için
adayım

KONAK’ın se-
çilmiş ilk kadın
Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, görevde geride bıraktığı dört
yılını düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.
İzmir’deki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle Tarihi
Havagazı Fabrikası’nda bir araya gelen Pekdaş,’Yü-
rüyelim Konak’ diye çıktıkları hizmet yürüyüşünü
bir dönem daha devam ettirmek istediğini belirterek,
‘Yeniden adayım’ dedi.  ∂ 5’te

KONAK Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ilki düzen-
lenen ‘Yalı Günleri’ sona erdi. Üç gün süren etkinliğin
kapanışında tam bir Göztepe anması yaşandı. Etkinliğe
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Göztepe Spor
Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe’nin efsane
kalecisi Seyfi Talay’ın kızı Süreyya Talay ile Göztepe’nin
efsane kadrosunda yer alan isimler katıldı.  ∂ 8’de

YEREL yönetimle-
rin katılımcılık sü-
recine örnek gös-
terilecek bir çalış-
ma daha gerçek-
leştirildi. Yapımı tamamlanan ve yakında hizmete
açılacak olan Aziziye Mahallesi’ndeki semt merke-
zinde hangi kursların ve hizmetlerin verilmesi ge-
rektiği bölgedeki kadınlara soruldu.   ∂ 4’te

Sen de
fikrini söyle
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KONAK Be-
l e d i y e s i
dünyanın ilk ve tek

çocuk bayramı olan ‘23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı bu yıl da birçok
farklı etkinliklerle kutladı. Günler
öncesinden başlayan eğlenceli
kutlamalar ilçenin farklı nok-
talarında gerçekleştirildi. Kültür

ve Spor müdürlüklerince dü-
zenlenen etkinliklerde binlerce
çocuk hem Atatürk’ün emaneti
Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını

gösterdi hem de bir araya gele-
rek keyifli bir gün geçirmenin
mutluluğunu yaşadı.

DÖRT GÜN ŞENLİK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında
düzenlenen ‘Konak’ta Şenlik
Var’  etkinlikleri 18 Nisan Çar-
şamba Agora Parkı’nda başladı.
Ardından 19 Nisan Perşembe
günü Gültepe Şenel Aksu Par-
kı’nda, 20 Nisan Cuma günü
Kılıçreis Mahallesi İhsan Alya-
nak Parkı’nda ve son olarak da
21 Nisan Cumartesi günü Gü-
zelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda
gerçekleştirildi. Bu yıl da bin-
lerce çocuğu buluşturan şen-

likte müzik, illüzyon ve dans
gösterileri yer aldı. Konak’ın
dört bir yanında yapılan  ‘23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’ şenlikleri sadece
çocuklara değil 7’den 70’e tüm

İzmirlilere açık olarak yapıldı.
Eğlenceli gösterilerle keyifli bir
gün yaşayan Cumhuriyet sev-
dalısı minikler Atatürk’ün ar-
mağan ettiği bayramı doyasıya
kutladı. 

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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İZMİRLİ Devlet Sanatçısı Üm-
ran Baradan’ın vefatının ar-
dından Konak Belediyesi ta-

rafından yaşama geçirilen Üm-
ran Baradan Liselerarası Resim
Yarışması’nın sekizincisi ‘İz-
mir’de Zaman: Dün, Bu-
gün, Yarın’ konu
başlığı altında
yapıldı. İzmir
genelindeki
tüm liseler-
den öğrenci-
lerin katıldığı
yarışmada
bu yıl 200’ün
üzerinde eser
yer aldı. Dere-
ceye giren genç
ressamlara ödülleri
Selahattin Akçiçek Eş-
refpaşa Kültür Merkezi Avni
Anıl Sahnesi’nde yapılan tören-
le verildi. Törene; CHP İzmir Mil-
letvekili Atilla Sertel, Devlet
eski Bakanı ve Uluslararası Ka-
dın Dayanışma Derneği Başkanı
Işılay Saygın, Baradan’ın eşi
Baykal Çaygöz, kızı Yasemin
Baradan Dündar, damadı dua-

yen gazeteci Uğur Dündar,
modacı Zuhal Yorgancıoğlu,
Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası İzmir Şube Başkanı Halil
Hüner, öğrenciler ve velilerin
de aralarında bulunduğu çok

sayıda davetli katıldı. 

200 ESER
YARIŞTI

Bu yıl ‘İz-
mir’de Za-
man: Dün,
Bugün, Ya-
rın İzmir’
başlığı al-

tında dü-
zenlenen ya-

rışmaya farklı
liselerden genç

ressamlar katıldı. Ya-
rışmaya katılan resimlerin
yer aldığı sergi gezenlerden
de tam not aldı. Normal Lise
ve Güzel Sanatlar Lisesi ol-
mak üzere iki kategoride ve-
rilen ödül töreninde; Gazie-
mir Nevvar Salih İşgören
Anadolu Lisesi’nden Derya
Göker birinci, Hatay Özel Fen

Bilimleri Lisesi’nden De-
niz Eryılmaz ikinci, Mit-
hatpaşa Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nden
Deniz Özüyanık da
üçüncü oldu. Güzel Sa-
natlar Lisesi kategori-
sinde ise Remziye Öğ-
retmen birinci olurken,
Yunus Kağnıcı ikinci, Er-
kan Işık üçüncü oldu. 

KENT sakinleri için düzenlediği etkin-
liklerle fark yaratan Konak Belediyesi,
son olarak mahalleli kadınlar için oku-
ma günleri başlattı. Konak Belediyesi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce organize
edilen ve mahalle muhtarlarının da
katkı koyduğu ‘Mahalleli Kadınlar Kitap
Okuyor’ adlı etkinliğin ilk konuğu ünlü
yazar Canan Tan oldu. Türk Edebiya-
tı’nın başarılı kadın yazarlarından biri
olan, yazdığı Piraye ve Çikolata Kaplı
Hüzünler adlı kitapları satış rekorları
kıran yazar Tan’ın mahalleli kadınlarla
buluştuğu etkinliğe Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi evsahipliği yaptı. Ye-
şiltepe, Güngör, Mecidiye ve Lale ma-
hallesi sakini kadınların yanı sıra muh-
tarların da katıldığı okuma etkinliği
büyük ilgi gördü. 

Mahalleli kadınlar
yazarlarla buluşuyor 

İZMİR’in kalbi Konak’ta çocuklara
özel tiyatro oyunlarının yer aldığı Ço-
cuk Tiyatroları Festivali yapıldı. 20
Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyat-
rosu Günü kapsamında düzenlenen
festival kapsamında Konak Belediyesi
de dört çocuk oyununa ev sahipliği
yaptı. Oyunlar Selahattin Akçiçek ve
Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Mer-
kezi’nde minik izleyicileriyle buluş-
tu.
Çocuklarıyla birlikte tiyatro keyfi ya-
şamak isteyen velilerin de büyük

keyif aldığı Çocuk Tiyatroları Festivali
kapsamında Konak Belediyesi’nin ev-
sahipliğinde Sakar Mucitler, Nasreddin
Hoca Günümüzde, Şirin Şirinler ve
Testi Ailesi oyunlarının gösterimi ya-
pıldı. 

Haydi çocuklar
tiyatroya!

BU yıl 16. yaşını kut-
layan Filmmor Kadın
Filmleri Festivali Ko-
nak Belediyesi evsa-
hipliğinde yapıldı. Al-
sancak Türkan Say-
lan Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştiri-
len kadınların festi-
vali, usta filmler,
atölyeler,
panel-
ler,
fo-

rumlar
ve söyleşi-
lerle dopdolu bir
programla geçti.
Sinemaseverler ka-
dın yönetmenlerin
kadın filmlerinin yanı
sıra, hayata farklı

kadrajlardan bakan
filmlerini de izleme
olanağı buldu. Türki-
ye ve dünyadan film-
lerin yanı sıra söyle-
şiler, atölyeler ve top-
lu gösterimlerin ger-
çekleştirildiği  festi-
val  bu yıl, ‘Ne Söz Bi-

ter, Ne Yol, Ne de
Düş’ sö-

züyle
per-

de-
lerini

açtı. İzmir-
liler 16. Filmmor

Kadın Filmleri Festi-
vali kapsamında
gösterimi yapılacak
tüm filmleri ücretsiz
izledi. 

KARİKATÜR okurlarının yakından ta-
nıdığı çizer ve mizah yazarı Cihan De-
mirci, ‘40 Yılın Başı’ isimli 17. kişisel
sergisini Konak Belediyesi Neşe ve
Karikatür Müzesi’nde açtı. Sergide 32
eser yer alıyor. İlk karikatürleri 1978
yılında Fırt dergisinde, ardından ilk
imzalı yazısı 1980 yılında Gırgır dergi-
sinde çıkan, yıllardır pek çok mizah
dergisinde ve gazetelerde yazıp çizen
Demirci 15 yıl aradan sonra İzmir’de
sergi açtı. İzmir’de olmaktan mutluluk
duyduğunu söyleyen Demirci, 17. kişisel
sergisinin açılışında kendisini yalnız
bırakmayan İzmirli dostlarına ve Konak
Belediyesi’ne teşekkür etti. Demirci,
mesleğinde 40. yılını yaşadığını ve bu
nedenle sergiye ’40 Yılın Başı’ ismini
verdiğini belirtti.

40 yıllık çizgiler
Konak’ta

Kadınların
Sineması Konak’ta 

KonaK ilçesinin dört bir yanında dört gün boyunca
Kutlandı

KonaK’ta 23 nisan
CoşKusu yaşandı

Genç ressamlar  hayran bıraktı

Konak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı coşkusu hem eğlenceli
şenlikler hem de düzenlenen spor
müsabakalarıyla kutlandı 
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IİZMİR Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yapımına katkı koy-
duğu ve bölgenin çehresini

değiştirecek olan tesisin yıl-
sonunda hizmete açılması
planlanıyor. Konak Belediye-
si’nin eski Toros Pazaryeri’ni
yıkarak inşaatına başladığı To-

ros Sosyal Tesisi’nin temeli dü-
zenlenen törenle atıldı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ın evsahipliği yaptığı törene
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir
Milletvekilleri Atilla Sertel, Ta-
cettin Bayır ile CHP İzmir eski
milletvekili Alattin Yüksel, CHP

Konak İlçe Başkanı Çağrı Gu-
ruşçu, eski  İlçe Başkanı Şakir
Başak, DİSK Ege Bölge Tem-
silcisi Memiş Sarı, belediye
meclis üyeleri, muhtarlar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri
ile semt sakinleri katıldı. 11 bin
500 metrekare alanda inşa edi-

lecek tesis için düzenlenen te-
mel atma töreninde ilk olarak
Mehmet Akif Mahalle Muhtarı
Murat Türkay ile Ulubatlı Ma-
halle Muhtarı Ramazan Kolaç
kürsüye gelerek konuştu. İki
muhtarda Gültepe’ye hizmet-
lerinden ötürü Başkan Sema
Pekdaş ile Büyükşehir Belediye

Başkanı Aziz Kocaoğlu’na te-
şekkür etti.

BÖLGEYE İKİ CAZİBE
MERKEZİ 

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş da yaptığı konuşmada
Konak’ın tarihinden gelen zor-

luğu kadar zenginliği de oldu-
ğunu, bu zenginliği büyüten
bölgelerden birinin de Gültepe

olduğunu söyledi. Gültepe’nin
imar ıslah planlarıyla bugünlere
kadar geldiğini, çarpık yapı-
laşma nedeniyle pek çok sı-
kıntıyı içinde barındıran bir
semt olduğunu dile getiren
Pekdaş, bölgede cazibe mer-

kezi yaratmak için çalışmalar
yapmaya başladıklarını vur-
guladı. Bunun ilk adımı olarak
da geçen ay Gültepe Spor Te-
sisi’nin temelini atarak işe baş-
ladıklarını belirten Pekdaş, ka-
musal alan yetersizliği nede-
niyle mevcut Toros pazarını
yeniden planlayarak burasını
yeni mekanlar yaratmak adına
Toros Sosyal Tesis olarak hiz-
mete açacaklarını söyledi. Baş-
kan Pekdaş, “Bu alanı sadece
pazaryeri olarak değerlendir-
mek bu bölgeye yapılacak hak-
sızlıkların başında gelirdi. Bu
nedenle de içinde pazaryeri,
kadınlar için spor ve kurs sa-
lonları olan, çocuklar için bir
merkez, en üstte evlendirme
memurluğu, nikah ve düğün
salonun yer alacağı bir tesis
inşa ediyoruz. 900 metreka-
relik düğün salonu aynı za-
manda toplantılar için de kul-
lanılabilecek. Bodrumda ise iki
katlı 100 araçlık bir otopark
yer alacak” dedi. Pekdaş, yıl-
sonunda hizmete girecek olan
sosyal tesis, önünde yer alan
Şenel Aksu parkıyla da bütün-
leşerek Toros’un modern bir
sosyal yaşam alanına sahip

olacağını söyledi. 

KAYNAKLAR BİRLEŞTİ
Konuşmasına “İnsan insana
iyi gelir” sözünü dile getirerek
devam eden  Pekdaş, bir arada
olmanın, kentin enerjisini de

yükselttiğini vurguladı. Pekdaş,
“Bizim ruhumuz zengin ve
mutlu şehrin insanlarıyız. Gö-
revimiz bu şehirde mutluluğu
yükseltmek, çoğaltmak. Gö-
reve geldiğimizde 22 olan semt
merkezi sayımızı 46’ya yük-
selttik. Bu şehirdeki mutluluğu
birlikte artırdığımız Büyükşehir
Belediye Başkanımız Aziz Ko-
caoğlu da bu tesisin yapılma-
sında çok büyük katkılarda
bulundu. Tesisin yaklaşık yarı
bedeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından finanse ediliyor.
Kaynaklarımızı ve güçlerimizi
birleştirerek, kente iyi gelme
halini devam ettireceğiz” dedi.

GÜLTEPE’NİN TARİHİ
DEĞİŞECEK

Törende konuşan İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu da yapılan sosyal do-
natı alanlarının çoğaltılmasının
hedefleri olduğunu belirterek,
“Bu alanları çoğalttığımız müd-
detçe insanlarımız kaynaşa-
cak, birbirini tanıyacak. Bu bi-
nalar, bu mekanlar bunun için
düzenleniyor” dedi. Başkan Ko-
caoğlu bölgede kentsel dönü-
şüm problemi olduğunu da
sözlerine ekleyerek, hem kent-
sel dönüşümü hızlandıracak

hem de Gültepe ve Toros’un
tarihini değiştirecek yatırımları
hayata geçirmeye başladıkla-
rını söyledi. Kocaoğlu, “İzmir’in
tarihindeki en pahalı yolu bu
bölgede yapıyoruz. Uçan yol
ile garajı birleştiriyoruz. 2,5 ki-
lometrelik tünel yapıyoruz. Ka-
mulaştırmaların tamamı bitti.
İki yıl içinde hizmete girer” diye
konuştu. Söz konusu yolun 1
milyar ile 1 milyar 200 milyon
liraya mal olacağını dile getiren
Kocaoğlu, yolun yapımından
sonra Gültepe ve Toros’un imar
değerinin de yükseleceğine
dikkat çekti.
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KONAK Belediyesi, çocukların ve ai-
lelerin uğrak yeri olan parklardaki ba-
kım çalışmalarını ara vermeden sür-
dürüyor. Yeşili korumak ve kentsel
estetiği güzelleştirmek adına parklar-
daki bitki ve ağaç gruplarının peyzajı
görevli ekipler tarafından düzenli olarak
yapılıyor. Kış aylarında kuruyan veya
fazla uzayan ağaç dalları için budama
çalışmaları yapılırken, mevsimine uy-
gun çiçeklerin de dikimi yapılıyor. 16
metre uzayabilen hidrolik platformlu
araç sayesinde çınar ve palmiye gibi
ağaç türlerinin kurumuş ya da zarar
görmüş dalları ekiplerce kolay bir şe-
kilde budanıyor. Yürütülen budamalar
sayesinde ağaçların gelişimleri kuv-
vetlenirken, çiçeklenme miktarı da
artıyor. Ağaçların cinsine göre gerçek-
leştirilen budama çalışmaları sayesinde
parkların görünümü daha estetik bir
hale dönüşüyor. Bir yandan çevre dü-
zenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalış-
malarıyla parklara estetik bir kimlik
kazandıran Konak Belediyesi,  yıpranan
bankları, çöp kutularını ve tabelaları
da yenileriyle değiştiriyor.

Pekdaş, bölgede cazibe merkezi yaratmak için
çalışmalara başladıklarını vurguladı

KonaK’ta temel 
atma dönemi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Hatay’ın ihtiyacını önemli
ölçüde karşılayacak sekiz katlı otopar-
kın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlanan
otopark ile ilgili bilgi alan Başkan Ko-
caoğlu, 2013 yılında Hatay Askeri Has-
tane 248. Sokak ile 255. Sokak kesişi-
minde 329 araçlık Hatay Pazaryeri Katlı
Otoparkı'nı hizmete açtıklarını hatır-
latarak, Hatay’ın ikinci otoparkının da
bu yaza hazır hale getirileceğini söyledi.
Uşakizade Muammer Bey Sokağı’nda
15 bin metrekarelik alanda yapımı süren
429 araçlık otoparkın bina içerisindeki
sıva ve boya işleri, yer kaplama betonları,
dış cephe kaplama montaj işleri, elektrik
ve mekanik imalatları devam ediyor.
Ardından otopark seyir terasında otur-
ma yerlerinin kaplamaları, havut me-
kanik işleri ve gölge elemanlarının mon-
tajı yapılacak.

Gültepe’de temeli atılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Gültepe Spor Te-
sisi’nin ardından, içinde 100 araçlık otopark, nikah-düğün salonu, kadınlarla
çocuklar için kurs merkezi ve pazaryerinin olacağı Toros Sosyal Tesisi’nin
temeli görkemli törenle atıldı

Parklara
yaz bakımı

Bu yaz bitiyor

BİR NUMARALI BAŞKAN BENİM
Konuşmasında Türkiye’de seçilmiş
en uzun süreli büyükşehir belediye
başkanı olarak tek kaldığını söz-
lerine ekleyen Kocaoğlu, “Türkiye
Cumhuriyeti'nde seçilmiş ve gör-
evine devam eden 1 numaralı, en
büyük başkan oldum. İstanbul’u
istifa ettirdiler, Bursa’yı, Balıkesir’i
de istifa ettirdiler. Son 6 aydır ve
önümüzdeki bir sene içinde de İz-
mir’in seçilmiş en büyük belediye
başkanı olarak görev yapacağım”
dedi. Konuşmaların ardından te-
sisin temeli hep birlikte düğmeye
basılarak atıldı. 

ÇOKYÖNLÜ TESİS
Konak Belediyesi’nin
2018 yatırımları arasın-
da yer alan Toros Kapalı
Pazaryeri ile bölgeye
büyük bir yatırım daha
yapılmış olunacak. 11
bin 500 metrekare ala-
na inşa edilecek olan
Toros Kapalı Pazaryeri
çokyönlü sosyal tesisi
olarak bölge halkına
hizmet verecek. Pazar-
yeri, Gültepe ve çevre
semtlerde yaşayan va-
tandaşların daha rahat
ve temiz olanaklar için-
de pazar alışverişlerini
yapabilmelerini sağla-
yacak. Tesiste; pazar-
yeri, semt merkezi, dü-
ğün ve nikâh salonu da
olacak. Meslek, hobi ve
spor kurslarının veri-
leceği bir semt merkezi
de yer alacak. 100 araç-
lık bir de otopark ola-
cak.
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SEMT merkezi zincirine
yeni bir halka daha ek-
leyerek 12. semt merke-

zini Aziziye Mahallesi’nde aça-
cak olan Konak Belediyesi, ka-
tılımcılığı ön planda tutan sos-
yal belediyecilik anlayışıyla
hareket ederek örnek bir ça-

l ı ş -
m a y a
imza attı. Ya-
pımı geçtiğimiz haftalarda ta-
mamlanan ve açılması için gün
sayan Aziziye Semt Merke-
zi’nin hangi kurslara evsahipliği
yapacağı ve nasıl bir işlevle
çalışması gerektiği konusunda

bölge halkından da görüş alın-
dı.

maHalle SaKİnlerİYle
anKeT YaPıldı
Kursiyer kayıtları başlayan ve
kısa süre sonra iç dekorasyonu
ve mefruşat eksikleri de ta-
mamlanarak hizmete girecek

olan
Aziziye

Semt Merke-
zi’nde hem çocuk-
lara hem de mahalle sakini ka-
dınlara çeşitli alanlarda hobi
ve meslek edindirme kursları
verilecek. Konak Belediyesi
Kadın, Sosyal Politikalar ve
Projeler Müdürlüğü bünyesinde

hizmet verecek merkezin han-
gi işlevle çalışacağının belir-
lenmesi adına anket yapıldı.
Kadın ve çocukların hangi
alanlarda kurs istediklerini de-
mokratik bir ortamda belirle-
yerek, ağırlık kazanan branş-
larda kursların açılmasını sağ-

layacaklarını belirten Ko-
nak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş, Azi-
ziye sakinlerinin

istekleri doğ-
r u l t u s u n d a
hizmet veren
bir merkez
açacaklarını
söyledi. An-

ket çalışma-
sına katılan

kadınların pek
çoğu dikiş, örgü,

spor ve okuma-yaz-
ma kursu isterken, okul

çağındaki genç kızların da
daha çok meslek edindirme
kurslarına ilgi gösterdiği gö-
rüldü. Ankete katılanlar ço-
cukları için de; etüt eğitim,
zeka oyunları, müzik, resim,

yabancı dil gibi daha çok eğitim
ağırlıklı kurslar verilmesi yö-
nünde görüş bildirdi.

BaşKan PeKdaş’a
TeşeKKÜr eTTİler
Konak Belediyesi’nin 12 semt
merkezinden biri olan Aziziye

Semt Merkezi kısa süre
sonra diğer merkezlerde
olduğu gibi mahalleli kadın
ve çocukların keyifle za-
man geçirebileceği, sos-
yalleşebileceği, hem ye-
teneklerini hem de bilgi-
lerini artırabilecekleri bir
merkez olacak. Kursların
ve eğitimlerin tümü üc-
retsiz verilecek. Kurslara
katılmaya çok hevesli olan
semt sakinleri mahalle-
lerine yapılan merkez ne-
deniyle çok sevindiklerini
söyleyerek Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pek-
daş’a teşekkür etti. An-
kete katılan mahalle sa-
kinlerinden 73 yaşındaki
İlknur Güçer, mahal-
lelerine güzel
bir merkez
kazandı-
r ı l m a -

sından duy-
duğu mut-
luluğu dile
getirdi. 56
yaşındaki
Dilber Al-
bayrak da,
“Binanın ya-
pıldığı arsa geç-

mişte
pis bir görü-
nümdeydi. Çöpler atılıyordu.
Gelip vakit geçirebileceğimiz
bir yer yapılmasını istiyorduk.
Sema Hanım bunu gerçekleş-
tirdi. Kendisine teşekkür ede-
riz” dedi. 29 yaşındaki Gözde
Kovar da ortaokulda okulu bı-
raktığını ve okulunu dışarıdan
bitirmek istediğini belirterek,
“Hem çocuğumun hem de be-
nim yararlanabileceğim her
türlü kursa gelmek istiyorum”
diye konuştu. Anket çalışma-
sının ardından çıkan sonuçları
değerlendirecek olan yetkililer

semt merkezinde mes-
lek edindirme, ya-

bancı dil, oku-
ma - ya z ma ,

geleneksel el
sanatları ,
hobi ve be-
ceri kurs-
larının yanı
sıra çocuk-

lar için de
çeşitli dallar-

da eğitimler
düzenleyecek.
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Sen de fikrini söyle
KONAK’TAN ÖRNEK KATILIMCILIK: 

Yerel yönetimlere katılım sürecine örnek gösterilecek bir çalış-
ma daha gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan ve yakında hizmete
açılacak olan Aziziye Mahallesi’ndeki semt merkezinde hangi
kursların ve hizmetlerin verilmesi gerektiği kadınlara soruldu 

Başkan
Pekdaş’a
emek ödülü

İZMİR Kent Konseyleri Birliği yönetimi
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a
kente, kentliye ve kent konseylerine ver-
diği destek ve emeklerden ötürü teşekkür
plaketi verdi. Kent yönetiminde katılımcılığı
ön planda tutan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, İzmir Kent Konseyleri Birliği
yönetimini ağırladı. Buluşmaya aynı za-
manda  Konak Kent Konseyi Başkanı da
olan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem
Sözcüsü Hamit Mumcu, Genel Sekreter
Mükerrem Çetin, Karşıyaka Kent Konseyi
Başkanı Selman Boyacıoğlu, Buca Kent
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hakkı
Serin ve Ege Kent Konseyleri Birliği Yü-
rütme Kurulu Üyesi, Kuşadası Kent Kon-
seyi Başkanı İsmail Tezgel ile Narlıdere
Kent Konseyi Genel Sekreteri Zuhal Ara-
bacı ile Konak Kent Konseyi Genel Sek-
reteri Alper Yağlıdere katıldı. Ziyarette
kente dönük konular konuşulurken, bir-
liğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi
verildi.  Başkan Pekdaş da ziyaretten duy-
duğu mutluluğu dile getirirken, ilçede yü-
rütülen hizmetleri ve yatırımları detaylı
olarak anlattı. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin
kentin simge meydanlarından
biri olan 9 Eylül Meydanı'nda

yaptığı yeşil alan düzenlemesi,
özellikle geceleri büyük ilgi toplu-
yor. İzmir Marşı eşliğinde hazırla-
nan ışık ve su gösterisi, izleyenlere
duygulu ve bir o kadar da keyifli
anlar yaşatıyor.
Kültürpark'ın Montrö, Lozan, 26
Ağustos ve Cumhuriyet kapıları
gibi adını ulusal kurtuluşun simge
kavramlarından alan 9 Eylül Kapısı
ile aynı ismi paylaşan meydan, ar-

tık yepyeni bir çehreye büründü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
tramvay çalışmalarının ardından
yeniden düzenlediği 9 Eylül Mey-
danı, özellikle gün batımından son-
ra izleyenleri büyüleyen bir ses ve
ışık gösterisine sahne oluyor. 

İzmİr marşı eşlİğİnde...
Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı kar-
şısında bulunan 4 bin metreka-
relik meydanın çevresine, 5 bin
adet çalı diken İzmir Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, alanda bulu-

nan eski havuzun yerinde ışık ve
su gösterilerinin yapıldığı bir kuru
havuz oluşturdu. Meydanda ay-
rıca özel bir ses sistemi kuruldu.
İzmir'in işgalden kurtuluşunu
simgeleyen İzmir Marşı'nın farklı
sanatçılar tarafından seslendiril-
diği üç ayrı versiyonunun yan-
kılandığı meydanda müziğin rit-
mine suyun ve ışığın senkronize
hareketleri eşlik ediyor. İzmirliler
özellikle akşam saatlerinde rast-
ladıkları bu etkileyici gösteriyi
hayranlıkla izliyor. 

KONAK Belediyesi bünyesinde çalışan
784 taşeron işçinin sürekli işçi kad-
rolarına geçişleriyle ilgili başlatılan

sınav maratonu sona erdi. Taşeron işçiler
için 2 Ocak’ta başlayan başvuru süresinin
sona ermesinin ardından personelin sürekli
işçi kadrosuna geçirilmesine yönelik sınavlar
tamamlandı. Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş,  Konak Belediyesi Kültürpark Ev-
lendirme Dairesi’nde düzenlenen sınav ön-
cesinde işçilerle bir araya geldi. Pekdaş,
emeğin en yüce değer olduğunu dile geti-
rerek, “Sizlerin emeğinizin karşılığı olan
ücreti alıp, evlerinize götürmesinden değerli
başka bir şey yoktur. Alnının teri olan parayı
çocuklarına harcamak, onları okutmak,
evinin geçimini sağlamaktan daha onurlu
hiçbir şey yok. İnsan onurunu koruyarak,
onların iş sahibi olmasını sağlayarak yurttaş
olmalarını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde
sosyal yardımlarla geçinen, sadakaya muh-
taç olan, biat eden kulları yaratırsınız” dedi.

KONAK’ın köklü okullarından Mi-
sak-ı Milli Ortaokulu'nun yürüttüğü
‘Barış ve kardeşlik’ projesi kapsa-

mında İtalya’dan gelen 13 öğrenci Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın misafiri
oldu. İtalyan öğrencileri Konak Belediyesi
Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi’nde
ağırlayan Pekdaş; İtalyanların İzmir için
‘Bella (güzel) İzmir’ dediğini hatırlatarak;
“Güzel İzmir’imize hoş geldiniz” dedi. İz-
mir’de oldukları süre boyunca hem okul
içinde hem de okul dışında gerçekleştirilen
etkinliklere katılan İtalyan öğrenci ve öğ-
retmenler son olarak Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’la buluştu. Konak Be-
lediyesi’nin Karataş Dario Moreno Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen ziyarete öğren-
cilere Istituto Comprensivo Pascoli Okul
Müdürü Michele Ventrelli, proje sorumlusu
öğretmenler; Patrizia Montemurro, Grazia
Tantalo ile ev sahibi Misak-ı Milli Orta-
okulu’nun Müdürü Ergün Baylan, proje
sorumlusu öğretmenler İnci Önderli ve
Gülcan Özün de eşlik etti. 

Pekdaş: Türkiye için
elbirliğiyle çalışacağız

Güzel İzmir’e 
hoş geldiniz

ALSANCAK’ta yaşayan resim tutkunu
32 kadının elinden çıkan tablolar Ko-
nak Belediyesi’nin evsahipliğinde açı-

lan sergide görücüye çıktı. Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ser-
gide yer alan farklı tekniklerde yapılmış 40
tablo ziyaretçilerden tam not aldı.  Alsancak
Kültür Mahallesi Muhtarı Nilgün Güney’in
çabası sonucu bir araya gelen semt sakini
32 kadının resimlerinin yer aldığı serginin
açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Pekdaş, tablolarını sergileyen kadınları tebrik
etti. Amatör olarak resimle ilgilenen kadınları
başarılı çalışmalarından ötürü kutlayan Pek-
daş, sergiye evsahipliği yapmaktan duyduğu
mutluluğu dile getirdi.

Kadınlardan 
resim sergisi

İzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyorİzmir Marşı ile karşılıyor
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Semtlerin güzelleşmesi ve orada otu-
ranların oturduğu yere sahip çıkma
bilincinin semt etkinliklerinin teme-

linde yattığını biliriz. Yoksa, bu etkinliklerde
üç beş kişinin bir araya gelip sohbet etmesi
amaçlanmıyor.
Geçtiğimiz aylarda "Basmane Günleri" ya-
pılmıştı, şimdi “Yalı Günleri”.
Kent adına sevindirici gelişmeler.
Basmane, bir zamanların görkemli tarihi
hep arkasında olan; tarihi yapılar,
kiliseler,camiler, türbeler, köşkler semtidir.
Hala da mihrap yerindedir, az bir bakım
yapılsa…
1930’ larda 40’larda yeni bir yol haritası
belirlenip, başka semtlerin ihtişamlı su-
retleri ortaya çıkınca Basmane’nin kaderine;
güngörmüş, saraylarda yetişmiş ama sonra
işinden edilmiş durumu çıkıverdi... Bu gün
yeniden eski ihtişamının peşinde koşuluyor
gibi.
Şehirlerin ve semtlerin ne yazık ki  kaderleri
böyledir. Zamanın ve tarihin ruhu, onları
gidecekleri yere bir şekilde gönderiyor.
“Yalı Günleri”  ise aynı amaçla yola çıkılan
bir başka çalışma. Burada Yaşar Ürük’ e
teşekkür etmek gerekiyor.
Yalı Günleri. üzerinde çalışılan semtin Gü-
zelyalı olması bakımından biraz daha şanslı
görünüyor.
Semtin yıpranma durumu Basmane kadar
değil en azından.
Gerçi adını aldığı yalıların bu gün hiçbirinin
yerinde olmadığını biliyoruz.
Dolayısıyla o eskinin soylu aristokrat gü-
zelliğini aramak boşuna.
Ama hala Göztepe gibi güzide bir spor ku-
lübünün olması, semtle neredeyse bütün-
leşmiş olması buranın şansı sayılabilir.
Peki etkinlikte neler yapıldı?
Yalı Günleri etkinliği içinde muhtarlar, ma-
hallerini anlattı ilk gün.
Sonra Güzelyalı’ da yetişmiş, burada uzun
yıllar oturmuş sanatçılar; Rüştü Şardağ,
Berin Taşan, Dinçer Sümer çeşitli yönleriyle
anlatıldı. Bu hem bir kadirbilirlik hem de
semtin sanatçısına sahip çıkma refleksi
olarak görülmelidir.
Ayrıca Rüştü Şardağ şarkılarından bir kon-
ser de etkinliğin müzik kısmını oluşturdu.
Son gün, semtle bütünleşmiş olan ve Tür-
kiye’ de spor camiasına örnek olan Göztepe
Kulübü'nün eski oyuncuları ve başkanı
Mehmet Sepil'le bir söyleşi yapıldı. Böylece
hem Gözpepe’nin tarihine bir yolculuk ya-
pıldı, hem de Başkan’ın görüşleri duyguları
alındı.
Dileyelim “Yalı Günleri” uzun sürsün, ge-
lenekselleşsin.. Daha söylenecek onlarca
şeyin olduğu böylece görülecektir zira…

SEMT
ETKİNLİKLERİ
ÇOĞALIYOR! 

Salim ÇETİN

30 Mart 2014 yerel seçim-
lerini kazanarak Konak’ın
seçilmiş ilk kadın Belediye

Başkanı olan Sema Pekdaş,
dört yıllık hizmet dönemini an-
lattı. Tarihi Havagazı Fabrika-
sı’nda basın mensuplarıyla bir
araya gelen Pekdaş, 3 Nisan

2014’te mazbatasını alarak gö-
reve başladığını anlattı. Konuş-
masına ‘kadın’ vurgusu ile baş-
layan Pekdaş, kadınlara ve kız
çocuklarına yatırım yaparak,
onların güçlenmesini ve görü-
nür olması için çalıştıklarını
söyledi. “"Kadına temsil, karar
organlarında, üst düzey yöne-
ticiliklerde ne kadar az yer ve-
rirseniz kadına yönelik şiddet
o kadar artar"” diye konuşan

Pekdaş, kadınların yerel yöne-
timlerde daha çok görünür ol-
ması gerektiğini dile getirdi.
Pekdaş, “Cumhuriyet bütün
dünyadan önce kadınlara se-
çilme hakkını vererek yola baş-
lamıştı. Kadınlar 3 Nisan 1930’da
belediyede seçme seçilme hak-

kına sahip oldular. O zamandan
bu yana 31 bin belediye başkanı
seçmişiz ve bunun sadece 119’u
kadın. Biz kadınlar olarak yerel
yönetimlerde yokluğumuzu
temsil etmişiz” dedi. Pekdaş,
Konak Belediyesi olarak ka-
dınların ve çocukların bir araya
geldiği merkezlerin sayısını
22’den 46’ya çıkarttıklarını da
söyledi. 

30 MİLYONLUK
KAMULAŞTIRMA YAPILDI
Kendisini ‘kamucu bir belediye
başkanı’ olarak tanımlayan
Pekdaş, fırsat eşitliğine inan-
dığını ve kamusal hizmetin var
olması için çalıştığını söyledi.
Konak’ın dezavantajlı bölgele-

rinde yaşayanların eşit imkan-
lara sahip olması gerektiğini
belirten Pekdaş, “Kurs mer-
kezleri, etüt merkezleri, ileri
yaş merkezi, kendine yeteme-
yeceklerin evlerine yemek gö-
türmek, hastaneye götürmek
bizim görevimizdi. Temsil, ağır-
lama giderlerimizi, yılda orta-
lama 4 milyondan fazla artı-
rarak 16 milyonun üstünde ta-

sarruf sağladık. Bu tasarrufla
kamulaştırmalar yaptık” dedi.
Başkan Pekdaş, 30 milyonun
üzerinde kamu-
laştırma yap-
tıklarını, 10 mil-
yonluk iş maki-
nesi ve araç alı-
mı gerçekleştir-
diklerini, kendi
asfaltlarını üret-
tiklerini, kendi
araçlarıyla hiz-
met verdiklerini,
kendi merkez-
lerinde hem-
şehrilerine ulaştıklarını, kısa-
cası kendi olanaklarıyla halka
hizmet götürdüklerini söyledi.

KONAK’I YENİDEN
TANITTIK 
Konak’ta 2 bin 500 yıldır kent
yaşamının kesintisiz devam
ettiği bir yer olduğunu, bunun
hem zorlukları hem de nimet-
leri olduğunu kaydeden Pekdaş,
İzmirlilik bilincini bu temeller
üzerinde yükselttiklerini be-
lirterek, “Göreve gelir gelmez
Kent Tarihi Birimi’ni kurduk.
Kentin tarihinin bütün hem-
şehrilerimize öğretilmesine ça-

lıştık. Öğrenciler ve İzmirliler
kent gezileri ile kentini daha
yakından tanıdı” dedi. 

ÇELME TAKANLARA,
POLEMİĞE GİRENLERE…
Belediye olarak nitelikli işlerle
hizmet verme gayreti içinde
olduklarını, eleştiride bulunur-
ken çelme takmaya çalışanlarla
polemiğe girmediklerini dile
getiren  Pekdaş, “Çünkü biz 4
yıl önce yola çıktığımızda ‘Yü-
rüyelim Konak’ diye başlamış-
tık. Yürümek kararlılığındayız.
O nedenle polemiğe ayıracak
vaktimiz yok. Çok zor bölgede

hemşehrilerimizin isteklerini
yerine getirmek için çalışıyoruz.
Çalışmanın verdiği şevkle, öz-
güvenle her yere ulaştık” dedi.

SÖZÜMÜ SÖYLEMEKTEN
KAÇINMADIM
Konuşmasında Türkiye’nin
içinde bulunduğu duruma da
değinen Pekdaş, “Bu zamanlar
demokrasiden uzaklaşılan za-
manlardır. Zaman, mutluluğu
artırmak için semt merkezle-
rinde kadınlara, çocuklara, spor
okullarında insana ulaşma za-
manıydı. İnsanın insana iyi gel-
mesi bizim birbirimize iyi gelme
zamanıydı. Çünkü Türkiye’nin
gözü İzmir’deydi ve İzmir bütün
Türkiye’den gıptayla izlenen
bir şehir. Bu enerjiyi yükselt-
mek yerel yönetici olarak bizim
görevimizdi. Doğru bildiğimizi
ve yanlış bildiğimizi söylemek
sorumluluğumuzdu. Ben sö-
zünü söyleyen bir belediye baş-
kanıyım. Söz söylemekten ve
sorumluluk almaktan kaçın-
madım. Hiçbir zaman hemşeh-
rilerimizi dışlamadım, tutarlı-
lıkla kalıcı bir belediye başkanı
olarak yapmam gerekenlerin
neler olduğunu ifade ettim. Bü-
tün hemşehrilerimizi kucak-
ladım herkesin kendi kimliğini

savunma hakkı olduğunu da
bilerek. ‘Türkiye’nin kutuplaş-
maya değil, farklılıklarına rağ-
men kucaklaşmaya ihtiyacı
var’ diyerek ayrıştırıcı, polemik
yaratan dil yerine herkesi kap-
sayan bir dil oluşturmaktı ama-
cımız” diye konuştu.

AYNA TUTAN MEDYA
DİLEĞİMİZ
Medyanın gücünü her zaman
önemsediğini belirten Pekdaş,
demokrasilerde 4. güç olarak
tanımlanan medyanın bağım-
sız ve özgür olmasının çok de-
ğerli olduğunu dile getirdi. Pek-

daş,  Türkiye’deki kötü gidişin
bir an önce bitmesini ve med-
yanın bir an önce ayna tutma-
sını, yanlışları ve eksikleri gös-
termeye devam etmesini di-
lediğini söyledi. İzmir’in hem
şehir kem de kent olduğunu,
kentin kendini sürekli yenile-
diğini ama hormonlu, büyü-
meyen, kimliğini koruyan bir
kent olduğunu ifade eden Pek-
daş, kente katkı koymanın, ye-
relde büyüyen zincirin halkası
olmanın, mutlu insanların ya-
şamını devam ettirmesi için
görevleri olduğunu ve bunun
için çalıştıklarını söyledi. 

Hizmet için adayım
Başkan Pekdaş, hizmette dört yılını anlattı

Konak’ın seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş, görev-
de geride bıraktığı dört yılını düzenlenen basın toplantısında de-
ğerlendirdi. İzmir’deki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle Tarihi
Havagazı Fabrikası’nda bir araya gelen Pekdaş,’Yürüyelim Konak’
diye çıktıkları hizmet yürüyüşünü bir dönem daha devam ettir-
mek istediğini belirterek, ‘Yeniden adayım’ dedi 

ALSANCAK STADINI
DESTEKLİYORUZ

Sema Pekdaş Alsancak Stadı'yla ilgili
bir soruyu, “Alsancak Stadı’nın ruhsatı
birkaç gün önce Bakanlık tarafından
kesilmiş. Alsancak Stadı’nın yapımı
için biz mücadele verdik. ‘Alsancak
Stadı İzmir’in kimliğidir, İzmir’in tari-
hidir’ dedik. Ancak, ihale yapıldı, firma
tespit edildi ondan sonra projeye ruhsat
almak için müracaat edildi. Bizim imar
yönetmeliğimize göre şartları taşıma-
yan bir proje. 12 bin kişilikten fazla bir
stat. Yönetmeliğe göre; her 30 koltuk
için bir otoparkın olması gerekiyor.
Dolayısıyla 400’ün üzerinde araç için
mutlaka otoparkın projede olması ge-
rekiyordu. Biz, projenin değerlendir-
meye alınamadığını belirten bir yazıyla
cevap verdik. Projenin değerlendir-
meye alınabilmesi için otoparkın ol-
ması gerekiyordu.  Göztepe Stadı’nın
da aynı arazi yapısı üzerinde olduğunu
ve 700’ün üzerinde araç için otoparkın
yer altına projelendirildiğini, Türki-
ye’deki bütün statlarda otoparkın ol-
duğunu ifade ettim. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile
birlikte yönetmeliğe aykırı olduğu için
değerlendiremediğimizi Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na; bu koşullarda
ruhsat verirse dava açmayacağımızı
da belirttik. Ama bu ruhsat birkaç gün
önce kesilmiş ve sisteme de henüz
düşmemiş. Alsancak Stadı’nın yanın-
daki 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
alanının parseli üzerine bir otopark
alanı ayrıldı ve o otopark statla ilişki-
lendirildiğine dair kamuoyunda ko-
nuşuluyor. Otopark sorunu çözüldüyse
çok güzel, sorun da çözülmüş demektir.
Biz stadyumu destekliyoruz” diyerek
açıklamada bulundu.
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KONAK Belediyesi va-
tandaşların talep, şika-
yet ve önerilerini almak,

sorunları daha hızlı çözüme ka-
vuşturmak amacıyla What-
sapp Hattı’nı devreye soktu.
0533 071 55 65 numaralı hat
üzerinden hizmet verecek sis-
tem sayesinde vatandaşlar be-
lediyenin hem gözü hem de ku-

lağı olacak. ‘Çek, gönder, çöze-
lim’ sloganıyla duyurulan sis-
teme vatandaşlar çözülmesini
istedikleri sorunun bilgi ya da
fotoğrafını gönderebilecek.  

ÇeK, Gönder, ÇöZülSün
Konak Belediyesi’nin büyük bir
başarıyla yürüttüğü Alo Çözüm
Hattı ve Hemşehri İletişim Mer-

kezi (HİM) uygulamalarına son
olarak Whatsapp Hattı da ek-
lendi. Bu hat üzerinden hizmet
verecek olan sistem sayesinde
vatandaşlar anlık fotoğraf ve
bilgi paylaşımı yapabilecek.
Böylelikle belediye çalışanları
vatandaşların gördüklerini gö-
rebilme fırsatı bulacak. Bu sa-
yede sorunlara anında müda-

hale edilerek, daha hızlı
çözüme kavuşturulması
sağlanacak. 

reSmi BaŞVuru
SaYılaCaK
1 Nisan itibariyle hizmete
giren yeni sistem birim
müdürlerinin de katıldığı
toplantıda tanıtıldı. Konak
Belediyesi Alsancak Tür-
kan Saylan Kültür Merke-
zi’ndeki toplantıda siste-
min altyapısı hakkında uz-
manlar tarafından birim
müdürlerine bilgi verildi.
Basın, Yayın, Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde
hizmet verecek olan sis-
tem 0533 071 55 65 nu-
maralı Whatsapp Hattı
üzerinden çalışacak. Bu
numaraya gönderilecek
fotoğraf ve bilgiler görevli
personel tarafından doğ-
rulandıktan sonra ilgili mü-
dürlüğe aktarılacak. Veriler
sistem üzerinden kayde-
dilip, resmi müracaat ola-
rak kayda girecek. 

halKın GöZü olaCaK
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, devreye
yeni sokulan Whatsapp

Hattı ile vatandaşların kentle
ilgili her türlü sorunu kendile-
rine iletebileceğini söyledi.  “Bu
sistem bir anlamıyla da halkın
gözü olacak” diyen Başkan
Pekdaş, “Hemşehrilerimiz kar-
şılaştıkları her türlü sorunu
anında bize iletebilirler. Görevli
ekiplerimiz en hızlı şekilde böl-
geye giderek sorunun gideril-
mesini sağlayacak. Bu sistem
sayesinde hem zamandan hem
de işgücünden kazanacağız”
diye konuştu. 

Sorunlara anında
ÇöZüm
Whatsapp Hattı’nı kullanan va-
tandaşlara gönderdikleri me-
sajın ardından ‘Talebiniz işleme
alınmıştır’ bilgisi veriliyor. Gelen
bilginin doğruluğu görevli per-
sonel tarafından kontrol edil-
dikten sonra yetkililer tarafın-
dan değerlendirmeye alınıyor.
Acil bir durum söz konusu ise
ekipler anında bölgeye giderek
soruna müdahale edecek. Ya-
pılacak işlem başka kurum ala-
nı ve sorumluluğu içinde ise
ilgili kurumlarla iletişime ge-
çilerek çözüm için girişimler
yapılacak.

Başkan Pekdaş muhtarlara 4 yılını anlattı

“Bu huZur heP SürSün”

GÖREVsüresinin dört yılını geride
bırakan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, ‘yol arkadaşlarım’

dediği mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda
bir araya geldi. 2 bin 500 yıldır kent ya-
şamının aralıksız sürdüğü, İzmir’in kalbi
Konak’ta yerel yönetici olmanın onurunu
yaşadığını belirten Pekdaş, tarihten gelen
huzur ve mutluluğu devam ettirmek
için elbirliği ile çalışmaya devam ede-
ceklerini söyledi. Dört yıl boyunca Konak
için birlikte çalıştığı muhtarlara teşekkür
eden Başkan Pekdaş, yapılan ve yapı-
mına başlanan projeleri anlattı. Söze
kenti korumanın önemiyle başlayan
Pekdaş, Konak’ta 3 binden fazla tescilli
yapının olduğunu ancak merkezi ikti-
darın yeteri kadar fon ayırmamasından
ötürü eskimiş ve yıkılması gereken yer-
ler olarak görülmeye başlandığını sa-
vundu.

ValiliKten ParamıZı iStiYoruZ
Pekdaş, Valiliğin toplanan emlak ver-
gileriyle kente yatırım yapması gerek-
tiğini belirterek, “Toplanan emlak ver-

gileri Valilik fonuna ve bazı kurumlara
aktarılıyor. Konak olarak Valilik fonuna
4 yılda 26 milyon lira para aktardık. O
fondan 4 yılda biz 2 milyon 800 bin lira
para aldık. Oysa bu paranın tümü hem-
şehrilerimizin parası. Bu paranın tescilli
yapıların restorasyonu için bize dönmesi
lazım. Kendi paramızı, hemşehrilerimizin
paramızı istiyoruz” dedi. 
Düşüncelerini, "Kente nitelikli dokunuşlar
yapmadıktan, tarihi, yıkık yapılara res-
torasyon yapmadıktan sonra, kenti ne
kadar temizlerseniz temizleyin, yıkık gö-
rüntü kirli hissi verir” şeklinde dile getiren
Pekdaş, kentin değerlerini anlayan hü-
kümetlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

deZaVantaJlı BölGelere
hiZmet ataĞı
24 kilometrekare alanla İzmir’in en kü-
çük yüzölçümüne sahip olan Konak’ta
130 okul olduğunu kaydeden Pekdaş,
İzmir’in tarihi okullarının da sınırları
içinde olduğunu söyledi. Buna rağmen
30 ilçe arasında okul başarısında son
sıralarda yer aldıklarını sözlerine ekleyen

Pekdaş, bunun nedeni olarak dezavantajlı
pek çok bölgenin Konak sınırları içinde
olmasını gösterdi. Bu bölgelerin kalkın-
ması ve kentin nimetlerinden yararlan-
ması için hep birlikte çalışmak zorunda
olduklarını belirtti. Tepecik, Halkapınar
ve Gürçeşme’nin yer aldığı bölgelerin
ihmal edilen bölgeler olduğunu itiraf
eden Başkan Pekdaş, o bölgeleri kal-
kındırmadan kentin huzurunun, bütün-
lüğünün olmasının mümkün olmadığını
söyledi. Pekdaş, Yenişehir’de yapılması
planlanan yeni belediye hizmet binasının
o bölgeye canlılık getireceğini de belirtti. 

Yeni Yatırımlar KaPıda
Konak’ta boş arsa üretme imkanı ol-
madığını, bu yüzden arsa yoksunu bir
belediye olduklarını belirten Pekdaş,
“Biz kentimizin değerlerine bakıp aldı-
ğımız yeri hep birlikte kalkındırmak,
yenilemek ve yeni fonsiyonlarıyla kul-
lanılabilir hale getirmek, kenti canlan-
dırmak zorundayız” dedi. Gültepe’de
spor tesisinin temelinin atıldığını, Toros’ta
yapılacak olan sosyal tesisin de 12 Ni-

san’da temelinin atıldığını belirten Pek-
daş, burada 10 bin metrekarenin üzerinde
bir sosyal vadi yaratmak istediklerini
söyledi. Jandarma’dan alınan Yağhane-
ler’deki arazinin kamulaştırmalarının
devam ettiği bilgisini de veren Pekdaş,
kısa süre sonra Yağhanelerde 15 bin
metrekareye yakın bir sosyal vadi inşa
edeceklerini belirtti. Pazaryeri yapılacak
Kadriye Mahallesi’ndeki alanda kamu-
laştırmanın bittiğini ve yakında inşasına
başlayacaklarını müjdeleyen Pekdaş,
yapımı biten Aziziye Semt Merkezi’nin
de kısa süre sonra hizmete gireceğini
söyledi. Konak’ta mahallelerin içlerine
nüfuz ederek, en derin noktaya kadar
hizmet götürdüklerini kaydeden Pekdaş,
“Bu hizmetlerin devamı için karşılıklı
olarak birbirimizi iyi anlamamız gere-
kiyor. Hepinizle neyin olup olmayacağı
konusunda konuşuyoruz. Bana dört
yıllık süreçte verdiğiniz destek için te-
şekkür ederim” diye konuştu. Konuş-
maların ardından Pekdaş ve muhtarlar
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı
önünde fotoğraf çektirdi.

KONAK Belediyesi’nin aylık olağan
meclis toplantısının Nisan ayı oturum-
larının ilki İzmir Büyükşehir Belediye
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Be-
lediye Başkanlığında dördüncü yılını
tamamlayan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, meclis oturumunda dört
yıldır birlikte çalıştığı meclis üyelerine,
muhtarlara ve kurum çalışanlarına te-
şekkür etti. Beşinci yılda da tüm çalışma
ekibine başarılar dileyen Pekdaş, Tür-
kiye’nin borcu olmayan, yatırımlarını
kendi bütçesinden yapan ender bele-
diyelerinden olmanın gururunu yaşa-
dıklarını söyledi. 

KomiSYonlar Belli oldu
Nisan ayının ilk meclisinin ilk bileşi-
minde yeni encümen üyeleri kapalı
oyla belirlenirken, komisyonlarda görev
alacak isimler ise açık oylama yönte-
miyle belirlendi. Ayrıca Denetim Ko-
misyonu tarafından da 2017 yılının faa-
liyet raporu CHP Meclis Üyesi ve De-
netim Komisyonu Başkanı Nurettin
Cem Aksan tarafından okundu. 

KonaK, BorÇSuZ Bir BelediYe 
Denetim raporunun okunmasının ar-
dından konuşan Başkan Pekdaş, dört
yıllık hizmet dönemine ilişkin bilgiler
verdi. Belediyenin tasarruf ederek, ge-
çen dönemden kalan ve İller Banka-
sı’ndan alınan 7 milyon liralık borcu
ödediği gibi dört yıl içinde 30 trilyonluk
kamulaştırma yaptıklarını söyledi. Ko-
nak Belediyesi olarak ilçe tarihindeki
en büyük toplu kamulaştırmayı yap-
tıklarını söyleyen Pekdaş, bunun ya-
nında 10 trilyonluk araç ve iş makinesi
de aldıklarını dile getirdi. Kendi kay-
naklarıyla yatırım yapan bir belediye
olduklarını ve çalışanlarına da Türkiye
ortalamasının üzerinde maaş ödedik-
lerini hatırlattı. Dört yılda görevlerini
titizlikle yerine getiren bir belediye ol-
manın gururunu yaşadıklarını belirten
Başkan Pekdaş, “Konak Belediyesi ola-
rak güçlüysek bütçe dengesini böyle
tutturduğumuz içindir. Bu nedenle tüm
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim” dedi. 

KONAKBelediyesi’nin kent kültürünü
ve tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı
ücretsiz tarih gezilerinin yeni dönem
turları başladı. Gösterilen yoğun ilgi
nedeniyle geçen yıl haftada iki gün, iki
grup şeklinde düzenlenen geziler bu
yıl da aynı şekilde devam edecek. Hiçbir
ücretin alınmadığı gezilere katılanlar
Kadifekale’den Basmane’ye, Agora’dan
Kemeraltı’na kadar İzmir’in önemli dini
ve sivil mimari örneklerinin bulunduğu
alanları adım adım gezme fırsatı bula-
cak. Tarih turlarının bir ayağında ise
Konak'taki erken Cumhuriyet dönemi
mimarisinin örnek yapıları meraklıla-
rına gezdirilecek.

KonaK örneK oldu

KonaK’ta adım 
adım tarih turu

KonaK
Belediyesi

Whatsapp’ta
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KONAK Belediyesi ana sponsorlu-
ğunda Türkiye’de ilk kez İzmir’de
düzenlenen Engelsiz Raketler Mix

Turnuvası sona erdi. Kültürpark Tenis
Kulübü’nün evsahipliğinde beş gün bo-
yunca kortta ter döken engelsiz raketlere
kupaları düzenlenen törenle verildi. Tur-
nuvanın ödül törenine Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Kültürpark Tenis
Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server
Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyon As Başkanı Önder Yurdagül
ile sporcular, antrenörler ve çok sayıda
davetli katıldı.  34 bedensel engelli spor-
cunun mücadele ettiği turnuvada dereceye
girenlere kupaları protokol üyeleri tara-
fından verildi. Sporun güzel tarafının cen-
tilmence yarışmayı öğretmesi olduğunu
dile getiren Pekdaş, “Hayat biraz yarışma
üzerine de kuruludur. Önemli olan ya-
rışmayı ahlakıyla, adabıyla becerebil-
mektir. Farklı insanların yarışmayı be-
cerebilmesi aynı zamanda bir erdemdir”
dedi. 

Engelsiz raketler 
kupalarını aldı

MAKİNE Mühendisleri Odası
(MMO) İzmir Şubesi tarafından
Konaklı muhtarlara ‘Asansör Ka-

zalarında Denetim ve Güvenlik’ konu-
sunda eğitim verildi. Son dönemde asan-
sörlerde meydana gelen kazalar sonucu
denetimlerin daha da önem kazandığı
belirtilirken, vatandaşlardan tıpkı ara-
balarında olduğu gibi asansörlerini de
yılda bir kez kontrol ettirmeleri istendi.
Konak Belediyesi ile Makine Mühen-dis-
leri Odası (MMO) İzmir Şubesi arasında
imzalanan işbirliği protokolü kapsamında
ilçe sınırları içinde kalan yaklaşık 4 bin
asansörün yıllık bakım ve kontrolleri
Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir
Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor. Ba-
kımların yanı sıra Oda tarafından çeşitli
dönemlerde eğitim seminerleri de veri-
liyor. Bu kapsamda son olarak asansör
güvenliği konusunda ilçedeki muhtarlar
ve apartman yöneticileri için bir bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı. Eğitim alan
muhtarların asansör güvenliği konusunda
mahalle halkını bilgilendirmesi hedef-
leniyor.

Asansör deyip
geçmeyin!

TAM elektrikli otobüs filosunu kuran
Büyükşehir Belediyesi,  gerekli elek-
triği de ESHOT’un atölye çatılarına

kurduğu güneş enerjisi santrali ile kar-
şılıyor. 1 yılda 30 milyona yakın yolcu ta-
şıyan filo sayesinde, toplu ulaşımda 449
bin litre daha az akaryakıt kullanıldı.

Hem ekonomiye
Hem doğaya

ULUSLARARASI ağa dönüşen 'Sharing Cities'
(Paylaşan Kentler) hareketine dahil olan Konak
Belediyesi, dört gün süren bir gençlik çalıştayına

evsahipliği yaptı.  Avrupa Birliği destekli ‘Gençlerin
Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak’ adlı
projenin ilk büyük buluşması Konak Belediyesi’nin
evsahipliğinde gerçekleştirildi. Gençlerin demokratik
hayata katılımını ve karar alma süreçlerine etkisini
artırmak amacını taşıyan proje kapsamında Bozkurt
(Denizli), Hekimhan (Malatya) ve Bahadın (Yozgat) il-
çelerinden gelen gençler Konak Belediyesi tarafından
misafir edildi.  Dört gün süren çalıştaya katılanlar bir
taraftan eğitim toplantıları yaparken, bir taraftan da
kadim kentin tarihi zenginliklerini keşfetme imkanı
buldu.

KARDEŞ BELEDİYELERDEN GELDİLER 
Çalıştayın ilk gününde kardeş belediyelerden gelen
gençler için kent turu düzenlendi. Konak Belediyesi
Kent Tarihi Birimi’nin büyük ilgi gören tarih gezilerinden
birine konuk olan katılımcılar Basmane’den Agora’ya,
Kadifekale’den Karataş’a kadar Konak’ın tarihi nok-

talarını gezme şansı buldu. Keyifli geçen gezi boyunca
tüm konuklar bol bol fotoğraf çektirerek, Konak’ın
zengin tarihini belgeledi. Geziye katılanlara Konak Be-

lediyesi Kent Tarihi Birimi’nde görevli personel tara-
fından bilgi verildi. 

KENDİLERİNİ TANITTILAR
Çalıştayın ikinci gününde ise tüm katılımcılar düzen-
lenen toplantıda bir araya geldi. Proje paydaşlarının
kendilerini tanıtma, ardından da projelerini sunma
imkanı bulduğu toplantıya Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın yanı sıra aynı zamanda projenin yü-
rütücüsü de  olan Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Po-
litikalar ve Projeler Müdürü Ayşegül Altınbaş, proje
paydaşlarından Genç İşi Kooperatif, Başka Bir Okul
Mümkün Derneği ile Zumbara topluluğundan temsilciler
ve konuk belediyelerden gençler katıldı. 

KENTE DEĞER KATMAK GÖREVİMİZ
Farklı şehirlerden, farklı fikirleri paylaşmak ve daya-
nışma oluşturmak için projeye dahil olduklarını söyleyen
Pekdaş, “Bu çalıştay ile gençler kentlere yeni bir gözle
nasıl farklı bakılır, hemşehrilik ilişkilerinde yeni far-

kındalıklar nelerdir, neyi, hangi hizmeti, hangi pay-
daşlarla, nasıl çoğaltırız ve nasıl yaygınlaştırırız gibi
önemli konularda çalışmalar yapacak. Kentte yaşıyoruz
ve kente değer katmak bizim görevimiz. Hem kenti
geliştirmek hem de hemşehrilerimizin sorunlarına
çözüm bulmak zorundayız. Biz, bir kişinin düşündüğü
değil, herkesin birlikte ürettiği, birlikte düşündüğü,
birlikte oluşturduğu, çözümün paydaşı olduğu sistemleri
öneriyoruz. Çünkü demokrasilerde yurttaşlar düşünen,
kendisiyle ilgili kararları alan, sorumlulukları olan bi-
reydir” dedi. 

PAYLAŞAN KENTLER ŞENLİĞİ
Çalıştayın üçüncü gününde paylaşan kent konusunda
sunum yapıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ‘paylaşan
kent nedir?’ sorusuna yanıt arandı. Ayrıca ‘Nasıl bir
Kent’ istiyoruz konulu Sanat Etkinliği ve Kentsel Me-

kanların Kullanımı konularında toplantılar yapıldı. Ça-
lıştayın kapanış gününde sabah ilk olarak ‘ekip çalış-
ması nasıl olmalıdır’ konulu görüş alışverişinde bulunan
katılımcılar öğleden sonra ise Zeytinlik Mahallesi’ne
giderek Tülay Aktaş Parkı içinde yer alan duvarları
çocuklarla birlikte boyadı. Çalıştaya katılan tüm ko-
nuklar İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını
belirterek, Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Çalıştayın
ardından projenin paylaşan kent oluşturulması adına
bir rehber hazırlanacak.

Pekdaş: Farklı şehirlerden, Farklı Fikirleri Paylaşmak
ve dayanışma oluşturmak için Projeye dahil olduk

‘Paylaşan Kent’
buluşmaları
Gençlerin demokratik hayata katılımını ve karar alma süreçlerine etkisini artırmak ama-
cını taşıyan proje kapsamında Bozkurt (Denizli), Hekimhan (Malatya) ve Bahadın (Yozgat)
ilçelerinden gelen gençler Konak Belediyesi tarafından misafir edildi

2000’li yıllara kadar her
türlü atığın boşaltıldığı
bir yer olarak kulla-

nılan İzmir Körfezi’nde, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin
çevre yatırımlarıyla hız ka-
zanan temizlenme süreci
devam ediyor. Deniz altın-
daki yaşamı tespit etmek
amacıyla çekilen sualtı fo-
toğrafları, Körfez’deki çar-
pıcı iyileşmeyi bir kez daha
gözler önüne serdi. Lisanslı
dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı
Murat Kaptan’ın çektiği fo-
toğraflarda yer alan horoz-
bina balığı, kaya balığı,  yen-
geç, mercanlar, deniztav-
şanı ve süngerler, kirlen-
meye karşı hassas olan de-
nizatı ve yıllar sonra yeni-
den görülen deniz iğnesi,
İzmir Körfezi’nde rengarenk
bir görüntü oluşturdu. Fo-
toğraflar, 4. Uluslararası İz-
mir Fotoğraf Günleri kap-
samında  “Yaşayan Körfez”
temasıyla 3 – 20 Mayıs ta-
rihlerinde Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde
görülebilecek. 

İçi ayrı, dışı ayrı güzel
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KONAK Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın evsahipliği yaptığı açı-
lış törenine Konak İlçe Milli Eğitim

Şube Müdürü Ali Türkoğlu, CHP Konak
İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, İzmir Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel
Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, amatör
spor kulüpleri yöneticileri, belediye
meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar,
sporcu gençler ve davetliler katıldı.  
Açılışta konuşan Başkan Sema Pekdaş,
daha önce Bitpazarı ve hayvan pazarı
olarak kullanılan mezbelelik alanda
kent için değerli bir tesis yaratmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pek-
daş, belediye olarak buldukları her boş
alanı sporla ilgilenen gençler, çocuklar
ve tüm hemşehrilerin spor yapabileceği
alanlara dönüştürdüklerini dile getirdi.
Kiralama yöntemiyle de semtlerde kadın
ve çocukların spor yapması için mer-
kezler açtıklarını dile getiren Başkan
Pekdaş, geçtiğimiz günlerde Gültepe
Spor Tesisi’nin temelini attıklarını ha-
tırlatarak, “Gültepe’nin ardından burada
da ilçemizdeki amatör spor kulüpleri
hem çalışmalarını yapacak hem de
müsabakalar yapabilecekler. Arka ta-
rafta kısa sürede bitireceğimiz bir tane

daha antrenman sahası yapacağız”
dedi. İnsanların bir arada olabilmesi
adına da spor tesisleri açtıklarını belirten
Pekdaş, sporun bir arada olmayı, birlikte
üretmeyi, koordinasyonlu çalışmayı
öğrettiğini vurgulayarak, “Biz tek ba-
şımıza hiçbir şeyiz. Ama birbirimizle
uyumlu olduğumuzda zafer bizim olur.
Biz başarırız, biz kazanırız. O zaman
birlikte çalışmayı, disiplinli olmayı öğ-
renmek zorundayız. Spor bunu sağlıyor”

diyerek çalışmanın ve disiplinli olmanın
önemine dikkat çekti.

DERDİMİZ; GÜÇLÜ TÜRKİYE
YARATMAK
Konak Belediyesi olarak kadın futboluna
da önem verdiklerinin altını çizen Pek-
daş, kadınların yaşamın her alanında
olması gerektiğine inandığını söyledi.
5 yıl üst üste Kadın Futbol Takımı’nın
şampiyon olduğunu, ancak ligin heye-
canının artması adına bu yıl ikinci ol-
duklarını, birinciliği İstanbul takımı olan
Ataşehir’in kazandığını dile getirdi. Ko-
nak Belediyesi olarak kadın futbolunda
başarılı sporcular yetiştirmeye devam
edeceklerini belirten Pekdaş, gençlerde
ve yıldız kadınlarda şampiyonluğun
yine Konak’ta olduğunu söyleyerek de-
vam etti: “Konak Belediyesi olarak pek
çok alanda öncülüğümüzü sporda da
devam ettirmek ve kentimize birlikte
iyi gelmek mecburiyetimiz var. Güçlü
olmak, güçlü İzmir yaratmak, güçlü
Türkiye’yi yaratmak bizim görevimiz.
Derdimiz şu; Türkiye eşit, güçlü insan-
ların ülkesi olsun. Biz bir kişinin en
iyisini düşündüğüne inanmıyoruz. Akıl
akıldan üstündür diyoruz, bir elin nesi
var, iki elin sesi var diyoruz. Birlikte
yaratmanın mutluluğu daha güzel di-
yoruz. Birlikte aydınlık yarınlara koş-
mayı hedefliyoruz.”     

AMATÖR KULÜPLER
ÇALIŞABİLECEK
Açılışta konuşan Halkapınar Mahalle
Muhtarı Mehmet Uzundal da mahal-
lelerine böyle değerli bir tesis açtığı için
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a
teşekkür etti. İzmir Amatör Spor Ku-

lüpleri Federasyonu
Genel Sekreteri
(ASKF) Kadir Akbulut
da federasyon ve İz-
mir’de bulunan 240’a
yakın amatör spor
kulübü adına Pek-
daş’a teşekkür etti.
Akbulut, spor alanla-
rında çocukların sa-
dece spor yapmadı-
ğını, sevgiyi, saygıyı,
paylaşmayı, anlaşma-
yı ve her şeyi öğren-
diğini belirterek, bu
paylaşımların öğrenil-
diği yerlerden birinin
de amatör spor kulüp-
leri olduğunu söyledi.
Kadir Akbulut, “Ama-
tör spor kulüpleri ola-
rak çok mutluyuz. İna-
nıyoruz ki çocukları-
mızın sosyalleşmesi
açısından bu tür küçük
adımlar ilerisi adına son
derece umut vaat edi-
yor. Tüm amatör spor
kulüpleri ve federasyo-
nu adına Başkan Pek-
daş’a teşekkür ediyo-
rum” dedi.  Konuşma-
ların ardından Halkapı-
nar Mahalle Muhtarı
Mehmet Uzundal ve İz-
mir Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Ge-
nel Sekreteri (ASKF) Ka-
dir Akbulut Başkan Pek-
daş’a teşekkür çiçeği ve
plaket sundu. 

KONAK Belediyesi’nin destekleriyle
bu yıl ilki düzenlenen ‘Yalı Günleri’
sona erdi. Üç gün süren etkinliğin

kapanışında tam bir Göztepe anması ya-
şandı. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, Göztepe Spor Kulübü Baş-
kanı Mehmet Sepil, Göztepe’nin efsane
kalecisi Seyfi Talay’ın kızı Süreyya Talay
ile Göztepe’nin efsane kadrosunda yer alan
isimler katıldı. 

GÖZTEPE’YE YENİ MARŞ
Panelde İzmir Araştırmaları Derneği Baş-
kanı Yaşar Ürük söz aldı. Göztepe’nin ta-
rihine ışık tutan konuşmasında Atatürk’ün
nüfus kaydının Göztepe’de olduğunu sa-
vunan Ürük, “Atatürk’ün nüfus kaydı Göz-
tepe’deydi ve Göztepe Mahalleliydi” dedi.
Müzisyen Türker Atik’in yazıp, bestelediği
yeni ‘Göztepe Marşı’ da ilk kez bu etkinlikte
dinletildi. Göztepe’nin 1. Lig’de şampiyon
olduğu yıldan coşku dolu görüntüler eşli-
ğinde dinletisi yapılan marş, salondaki da-
vetlilerden büyük alkış aldı.

BU SEMTİN ÇOCUĞUYUM
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet
Sepil de yaptığı konuşmada; “Bu semtte
büyümüş, efsane takımın yanında çocuk-
luğunu geçirmiş bir kişi olarak çıktığım
semte başkan olarak dönmek benim için
onurların en büyüğü. Hem Göztepe hem
Yalı, ikisi de çok güzel birleşiyor” dedi. 

14 HAZİRAN FESTİVALE DÖNÜŞECEK 
Bir semt takımını yaşatmanın kolay ol-
madığını da dile getiren Sepil, Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş’a verdiği des-
tekten ötürü teşekkür etti. “Sema Pekdaş’ın
yanına ne zaman gittiysek bize yol gösterdi,
elinden gelen yardımı yaptı. Kendisine bir
kez daha teşekkür ediyorum” diyen Sepil,
14 Haziran’da Göztepe’nin kuruluş yıldö-
nümü kutlamalarını bir şölene dönüştür-
mek istediklerini söyledi. 

GÖZTEPE’NİN BAŞARISI 
HER DAİM SÜRSÜN
Pekdaş da yaptığı gökkubbe altındaki en
güzel şehirde belediye başkanlığı yapmanın
keyif ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet
Sepil’i göreve gelişiyle kulüp başarısındaki
yükselişten ötürü kutladı. Başkan Pekdaş,
“Göztepe’yi bir Türkiye takımı, süper ligde
dünya takımı yapmanın yolu açıldı. Ben
bu yolda başarıyla yürüyeceğine inanıyo-
rum. Biz İzmir’deki diğer takımların da
aynı başarıyı elde etmelerini istiyoruz. Göz-
tepe’nin başarıları her daim sürsün ve İz-
mir’in adı tüm dünyada duyulsun” dedi. 

EFSANELER SAHNEYE ÇIKTI
Konuşmaların ardından etkinlik yöneti-
ciliğini gazeteci Sancar Maruflu’nun yaptığı
‘Efsane Göztepe’den Günümüzde İzmir
Futboluna Bakış’ adlı panelle sürdü. Panelde
Göztepe’nin efsane futbolcularından Ertan
Öznur, Nevzat Güzelırmak, Fevzi Zemzem,
Ceyhan Yazar, Halil Kiraz, Cenap Öztezel
ile Gazeteci Okan Yüksel sırasıyla söz alarak
Göztepe ve Yalı semtinin tarihinden alıntılar
yaparak anıları tazeledi..

Sahibi
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
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Telefon: 0 (232) 483 96 60
Baskı Tarihi: 25 Nisan 2018
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Geçen ay Gültepe Spor Tesisi’nin temelini atan Konak Belediyesi, bir spor
yatırımını daha kente kazandırdı. Spor tesislerindeki altyapı açığını kapat-
mak için başlatılan yatırımlar doğrultusunda Halkapınar Mahallesi ile Gıda
Çarşısı arasında kalan 27 bin 105 metrekarelik boş araziye inşa edilen beş
yıldızlı Halkapınar Spor Tesisi törenle hizmete açıldı

Açılışın ardından Konak
Belediyesi Spor Müdür-
lüğü’nün 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’ kutlamaları
kapsamında düzenlediği
'İlkokullararası Bebestad
Atletizm Oyunları'nın
kupa ve madalya töre-
nine geçildi. İki gün sü-
ren oyunlarda Konak İl-
çesinde eğitim veren
toplam 36 ilkokuldan
900’e yakın minik spor-
cu yarıştı. 
Madalya töreninde ko-
nuşan Konak İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Ali
Türkoğlu Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pek-
daş’a şükranlarını ile-
terek, “İzmir güzel İzmir
olarak bilinir, İzmir’i gü-
zel kılan insanlarıdır. İz-
mir’in insanlarının güzel
olmasını sağlayan Ata-
türk Cumhuriyeti’ne
bağlı olmaları ve Atatürk
Cumhuriyeti’nin sağla-
dığı sanatı, sporu, kül-
türü yaşatmalarıdır. Bu-
ranın güzelliği; hep bir-
likte kardeşçe yaşama-
sıdır. İzmir’in dağlarında

çiçekler açtırmasıdır. İz-
mir’de bulunan her karış
toprağı, geleceği, bu ül-
keyi yaşatacak, çağdaş
uygarlık düzeyine ulaş-
tıracak gençlere ortam
sağlayan Başkan Pek-
daş’a teşekkür ediyoruz.
23 Nisan’ı yaşayanlara,
yaşatanlara saygıları-
mızla” dedi. 23 Nisan’ın
Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı olmasının
yanı sıra Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin açıldığı
gün olması nedeniyle de
önemli olduğunu söy-
leyen Pekdaş, “Sizler öz-
gür birey olarak yetiş-
mek zorundasınız. Bu-
nun için spor değerli, bu-
nun içindir çabamız. Siz-
ler aydınlık bir ülkenin
özgür çocukları olarak
hayal kurabilen çocuk-
lar olarak yetişin istiyo-
ruz. Hepinizin bayramını
kutlarım” dedi. Konuş-
maların ardından 'İl-
kokullararası Bebestad
Atletizm Oyunları'nda
dereceye giren okullara
kupa ve madalyaları ve-
rildi.

FUTBOLDA FİNAL HEYECANI

İzmir sporuna beş yıldızlı tesis
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