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VATANDAŞIN iyi gününde, kötü gününde
her daim yanında olmayı sürdüren Konak
Belediyesi’nin ‘Hoş Geldin Bebek’ hizmeti
yeni doğum yapmış annelere ulaşmaya
devam ediyor. Evlerinde ziyaret edilen
taze anne ve babalara hayata gözlerini
yeni açmış bebekleri için ilk hediyeleri
Konak Belediyesi’nce veriliyor. Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe
sınırlarında doğan her bebek evinde zi-
yaret edilerek doğumdan sonra ilk ihti-
yaçlarını içinde barındıran ‘Hoş Geldin
Bebek’ çantası hediye ediliyor. l2’de

İZMİR’in merkez ilçesi Konak’ta bedensel engel-
li vatandaşlar için sunulan ‘Engelsiz Servis’ hiz-
meti yüzleri güldürmeye devam ediyor. Konak
Belediyesi’nce engelli bireylerin ihtiyaçları göz
önünde tutularak hayata geçirilen hizmet saye-
sinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar
artık ulaşımda sıkıntı çekmiyor. Özel tasarım
minibüsle görevli personelin refakatinde evle-
rinden alınan engelli vatandaşlar; hastane, fizik
tedavi merkezleri, banka, adliye ve nüfus mü-
dürlüğü gibi kurumlara daha rahat ve konforlu
bir şekilde gidiyor. l3’te

Yaşama sırası
sende bebek

Engelsiz
servis

İZMİR’in merkez ilçesi Konak’ta eğitim yuvalarının
yeni döneme pırıl pırıl girmesi için belediye ekip-
leri harıl harıl çalışıyor. Fiziki şartları yetersiz olan
okullara yönelik başlatılan bakım ve onarım çalış-
maları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar sadece
dersliklerle sınırlı kalmıyor. l7’de

Eğitim yuvaları 
pırıl pırıl oluyor

KONAK Belediyesi spor okullarında eğitim gören
minik sporcular için günübirlik deniz gezileri dü-
zenledi; öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı öncesi
moral depoladı. Konak Belediyesi Spor Müdürlü-
ğü’nce organize edilen geziler yoğun ilgi gördü. Ge-
zilerden yaklaşık bin 300 çocuk faydalandı.l4’te

İZMİR’in merkez ilçe-
si Konak’ta yayalar
için elverişsiz du-
rumda olan sokaklar
yeniden tasarlana-
rak, güvenli hale ge-
tiriliyor. Son olarak
Muratreis Mahalle-
si’ndeki 6 sokakta
kaldırım yapımına
başlanıldı. l5’te

Moral depoladılar 

şAmpiyon’A desTek…
İZMİR iş dünyasının önde
gelen kadın yöneticileri
yeteneklerini bu kez yeşil
sahada sergiledi. Türki-
ye’yi UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde temsil eden Ko-
nak Belediyespor Kadın
Futbol Takımı’na destek
için düzenlenen gösteri
maçında sahaya çıkan ba-
şarılı iş kadınları futbolda
da ne denli mücadeleci ol-
duklarını gösterdi. l7’de

AlsAncAk limAnı
Turizmle coşsun

Pekdaş,”Bütün amacımız İzmir kentiyle limanı buluşturmak. Liman,
kentin limanı olsun ve kenti coştursun. Liman coşsun, İzmir coşsun” dedi.

GÜLTEPE’NİN ilçe olduğu yıllarda iki dö-
nem belediye başkanlığı yapan, halkla
kurduğu bağ ve mücadeleci yapısıyla ef-
saneleşen Aydın Erten, ölümünün 16. yı-
lında Gültepe Toros Mezarlığı’ndaki kabri

başında düzenlenen törenle anıldı. Konak
Belediyesi, CHP Konak İlçe Başkanlığı, İz-
mir’i Sevenler Platformu ve 68’liler Plat-
formu’nun ortaklaşa düzenlediği anma et-
kinliğine çok sayıda kişi katıldı. l4’te

Dostları unutmadı

Kruvaziyerle gelen yolcunun özelliği farklıdır, turist kente girmeli 

KONAK Belediyesi’nin Karataş Semti’ndeki Ta-
rık Dursun K. Yazar Evi’ne konuk olanların sa-
yısı giderek çoğalıyor. Edebiyatın çeşitli alan-
larında çalışmalarını sürdüren yazarlar için
bir üretim mekanı işlevi gören Yazar Evi, Şair
Cihat Duman’ın ardından bu kez genç yazar-
lardan Yavuz Ekinci’yi ağırlıyor. l5’te

Yazar Evi’nin konuğu Ekinci

İzmir’in merkez ilçesi Konak,
çok fazla bilinmese de tarihi
ve kültürel açıdan çok önemli
özelliklere sahip. Konak’ın seçilmiş
ilk kadın belediye başkanı Sema
Pekdaş, bu özellikleri ön plana
çıkaracak projelere öncelik veriyor.
İşte bu yüzden benzerlerine ancak
dünyanın önemli kentlerinde
rastlanan “Yazar Evleri”nden birini
de Konak Belediyesi olarak İzmir’de
hizmete açtı. Başkan Pekdaş’la
özellikle Türkiye’ye kazandırdığı 

bu proje üzerine konuştuk.
� Yazar evi açma fikri nasıl

doğdu ve gelişti?
Tarık Dursun K. Yazar Evi,

Mithatpaşa Caddesi’nde
ve tarihi Asansör ile Beth İsrael
Sinagogu’na komşu bir
noktada. Uzun süre
kullanılmadığı için harabeye
dönen tarihi binayı kamulaştırdık
ve yaklaşık 500 bin lira
harcayarak üç ay gibi kısa bir
sürede eski haline dönmesini
sağladık. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin
edilen eski İzmir evi, şimdi yeni konuklarını
ağırlamaya başladı. Karataş semtinde,
restore edilen iki katlı ahşap binada hizmet
veren Yazar Evi’ne geçtiğimiz yıl aramızdan
ayrılan Türk edebiyatının unutulmaz
isimlerinden Tarık Dursun K.’nın adı verildi.
Açıldıktan sonra ilk olarak genç şairlerden
Cihat Duman’ı ağırlayan Tarık Dursun K.
Yazar Evi, ilerleyen dönemlerde dünyanın
farklı ülkelerinden yazarları ve sanatçıları
konuk etmeyi sürdürecek.

‘TARIK DURSUN K.’NIN
ADINA ÇOK YAKIŞTI’

� Türkiye’de yazar evi olarak
başka bir örneği var mı? 

Türkiye’deki yazar evlerinin sayıları bir elin
parmaklarını geçmiyor. Ancak tarihi dokusu,
konumu ve içinde barındırdığı özellikler
itibariyle Tarık Dursun K. Yazar Evi’ni,
benzerlerinden çok farklı bir noktaya koymak
gerekir. Yazar evleri, edebiyatın çeşitli
alanlarında çalışmalarını sürdüren yazarlar için
bir üretim mekanıdır. Konak Belediyesi
olarak, yeniden ayağa kaldırdığımız bu tarihi
bina, kolektif bir çabanın ürünü oldu. Kolektif
bir emekle bu işi ortaya çıkarmak gerekiyordu,
o gerçekleşti. Zaten Tarık Dursun K. adına da
bu yakışırdı. Yazar Evi, sadece edebiyatçıları
değil, farklı sanat dallarından sanatçıları
ağırlayacak bir mekan olacak. El birliğiyle bu
yerleri yaşatmamız gerekiyor ve biz bunun için
elimizden gelen hür türlü fedakarlığı
yapacağız. 84 yaşında yaşama veda eden
Tarık Dursun K. adına yakışır bir mekan
oluşturduğumuzu düşünüyorum. Belediyemiz
tarafından misafir edilecek yazarların 
üreteceği eserler, hem Konak’ın hem de
İzmir’in gururu olacak. 

� Burada neler yapılacak? 
Dünyadaki prestijli örneklerinde olduğu

gibi, davet edilecek yazarlar, belli sürelerle
konaklayıp eserlerini gereken sakinlik

ve dinginlik içinde yazacak. Bu mekan onun
için tasarlandı. Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde
konuklar için her şey düşünüldü. İki katlı tarihi

binanın giriş katında usta yazarın
kişisel eşya ve kütüphanesini
içeren bir anı odası bulunuyor. 
Bu katta ayrıca mutfak ve atölye
odası da yer alıyor. Atölye
odasında ilerleyen zamanda
kadın, çocuk ve gençlere yönelik
çeşitli eğitimlerin verilmesi
planlanıyor. İzmirlileri yıl 
boyunca edebiyatla buluşturacak

binanın üst katı ise, gelen yazarlar için bir
yaşam alanı olarak tasarlandı. İkinci katta bir
yatak odası, çalışma odası, dinlenme ve ortak
çalışma odaları bulunuyor.

� Yazar Evi, İzmir’e neler
kazandıracak?

Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde sadece
yazarları, şairleri yani edebiyatçıları
ağırlamayacağız. Fotoğraf sanatçıları, senaryo
yazarları, görüntü yönetmenleri, ressamlar
gibi farklı sanat dallarından isimleri misafir
etmek istiyoruz. Bizim Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nden tek beklentimiz şu: Sanatçılarımız
gelsin; İzmir’in havasını solusun, Konak’ın
ara sokaklarında tarih turuna çıksın, kaybolan
mahalle kültürünü yeniden keşfetsin. Şahit
olup yaşadıkları bu güzellikleri de
hikayelerinde, şiirlerinde, filmlerinde,
senoryalarında kullansın, İzmir’e, Konak’a
eserlerinde yer versin. Bakarsınız bu ev
sayesinde İzmir’e özel hikayeler, şiirler yazılır.
Ya da çok ünlü bir romana mekan olur
Konak’ı merdivenli dar sokakları. Neden bu
güzel atmosferde bir film çekilmesin? 

‘İZMİR, ROMANLARA VE
FİLMLERE KONU OLACAK’

� Devamı gelecek mi?
Biz şimdi küçük bir adım attık, bu adımın

bizi nereye götüreceğini hep birlikte
göreceğiz. Çünkü İzmir bunu
fazlasıyla hak ediyor. Yaklaşık
150 yıllık bir geçmişe sahip bu ev,
tamamen sanatçıların rahat
edebileceği bir şekilde dizayn
edildi. Tarihi özelliklerinin yanısıra
ihtiyaç duyacakları her türlü
konfor da mevcut. Onları 
rahat ettirebilmek için elimizden
geleni yapmaya hazırız. 

� Başka tarihi binalar da aynı şekilde
bu dönüşümü yaşayacak mı?

Konak’ı tarihi ve kültürel olarak insanların
merakla gezeceği bir merkez haline getirmek

için yaptığımız çalışmalar Tarık Dursun K.
Yazar Evi ile sınırlı kalmayacak. Konak
Belediyesi olarak, tarihi Asansör’ün bulunduğu
Dario Moreno Sokağı’nın hemen girişindeki
boş binayı da restore ederek kent yaşamına
kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Yapılan
görüşmeler sonunda mülk sahibiyle anlaşmaya
vardık. Kiralayıp bakımdan geçireceğimiz üç
katlı tarihi bina, kültür ve sanat merkezi 
olarak İzmirlilere hizmet verecek. Böylece
tarihi Asansör’e de komşu gelecek.

� Konak, tarih ve kültür turizminde
bir merkez haline gelebilir mi?

Gelmememesi için hiçbir neden yok.
Çünkü Konak, bunu fazlasıyla hak edecek

özelliklere sahip bir kent.
Dünyanın en büyük açık hava
çarşısı Kemeraltı bile başlı
başına bir değer bu açıdan.
Makedonya Kralı Büyük
İskender’in yaptırdığı binlerce
yıllık Kadifekale, hemen onun
sırtlarındaki Antik Roma
Tiyatrosu, yine binlerce yıllık

Agora, Kemeraltı’ndaki tarihi havralar,
Konak’ın kültür ve tarih turizminde bir 
marka haline gelmesi için yeterli sebepler
aslında. Biz de Konak’ın bu özelliklerini
ortaya çıkarmak için çalışacağız.

20 Temmuz 2016
ÇARŞAMBA

’

’
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� Dario Moreno
Sokağı’nda
kiraladığınız bina
hangi aşamada?

Kiraladığımız yeni
bina için hazırlanan
restorasyon projesi
kurul onayından çıktı.
Bu binanın da kültür
ve sanat merkezi
olarak hizmete
girmesi için gereken
çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.
Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek

merkezin açılmasıyla,
Dario Moreno
Sokağı’na
ve Asansör’e olan
ilgi daha da artacak.
Karataş semtinin
İzmir’in kültürel
kimliğinde önemli bir
yeri var. Her
köşesinde tarihin
ayak izlerinin olduğu
bu semtin adına

yaraşır bir sanat merkezi yapmak istiyoruz.
Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok yönlü bir

mekan oluşturacağız. Bir kent geçmişiyle
vardır. Konak’ta yaklaşık 2 bin 500 tescilli
yapı var. Bu değerleri daha görünür hale
getirmek için çaba göstermeye devam
edeceğiz. Vatandaşlara hizmet üretecek
mekanların sayısını artırmayı hedefliyoruz.
Artık mülkiyetlerimizi çoğaltıp, hizmetlerimizi 
daha çok yerde yerine getirme zamanımız
geldi. Çok çeşitli hizmetleri çok farklı
mekanlarda yerine getirecek aşamadayız.
Bunlar için de yeni yerlerin, mekanların 
önemi tartışılmaz. Yaptığımız tasarruflarla
gerek kamulaştırma gerekse de kiralama
yöntemiyle bunları gerçekleştiriyoruz.

‘

‘
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KÜLTÜR
VE TARİH
TURİZMİ

GELİŞECEK 

ESERLER
SAKİN BİR
ORTAMDA
OLUŞACAK

KONAK BELEDiYE BASKANI CHP’Li SEMA PEKDAS:

RÖPORTAJ:
CEMAL SEVGİ

cemal.sevgi@dogangazetecilik.com.tr

Tam adı Tarık Dursun Kakınç olan
Tarık Dursun K., 26 Mayıs 1931’de doğdu.
1949’da İzmir’de Anadolu gazetesinde
sinema eleştirileri yazmaya başladı. Sonra
sırasıyla Yeni Gün, Ankara Ulus, Yeni
İstanbul ve Vatan gazetelerinde gündelik
yazılar yazdı. Pazar Postası ve Akis
dergilerinde sinema eleştirileri yazdı.
Eleştirmen Ali Gevgilili ile birlikte aylık
Yeni Sinema dergisini çıkardı. Senaryo
yazarlığı ve rejisörlük yaptı. 1969 yılında
Kurul Kitabevi’ni açan Tarık Dursun K.,
sanata 1949 yılında şiirle başladı, 1951
yılında Cengiz Tuncer ile Devrialem isimli
ortak bir şiir kitabı yayımladı. Daha sonra
hikâye yazarlığına başladı. Kardeşi Faruk
Kakınç’la beraber girdiği bir yarışmada
soyadlarının karışması neticesinde
soyadını K. olarak değiştirdi. İzmir, Foça
ve Karşıyaka’da yaşayan, yazın ve sanat
dünyasının çok yönlü ismi Tarık Dursun K.,
11 Ağustos 2015’te akciğer yetmezliği
sebebiyle hayatını kaybetti. 
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Eski bir İzmir evini
restore ettirerek
hizmete sunan
Konak Belediye
Başkanı Sema
Pekdaş, “Yazar
Evi, sadece
edebiyat
dünyasının değil
farklı dallardan
sanatçıların da
ağırlanacağı örnek
bir üretim
merkezi
olacak” 
diyor

TARIK DURSUN K. 
YAZAR EVi

TURKiYE’YE 
ORNEK OLACAK
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TARIK DURSUN K. 

“DARIO MORENO SOKAĞI İYİCE HAREKETLENECEK”

Sema Pekdaş,
projelerini

Cemal
Sevgi’ye
anlattı.
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Sema Pekdaş,
projelerini

Cemal
Sevgi’ye
anlattı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Posta gazetesi 
yazarı Cemal Sevgi’ye Tarık Dursun K. Yazar Evi ile ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. l8’de

KONAK Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş, İzmir Kruvaziyer
Liman Planı’na yapılan iti-

razla ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. “Konak Belediyesi limana
engel oluyor” iddialarına yanıt ve-
ren Pekdaş, “Limana itirazımız yok,
aksine kruvaziyer limanını destekli-
yoruz. Ancak liman fonksiyonunun
önüne geçen ticaret ve turizm fonk-
siyonunun kente, kentte yaşayanla-
ra, kentin esnafına ve yeni kent
merkezine haksızlık yapabilecek uy-
gulamalarına karşı çıkıyoruz” dedi. 

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI
Özelleştirme İdaresi tarafından

yapılan 1000’lik uygulama planının
ilçe belediyesi olarak kendilerini
doğrudan ilgilendirdiğini dile geti-
ren Pekdaş, “2012 yılında limanla
ilgili yapılan plan o dönemki itiraz-
lar sonucunda mahkeme tarafından
iptal edildi. Bunun üzerine liman
ikiye ayrılarak, bir yük limanı, bir
de kruvaziyer bölümü olarak plan-
landı. Biz 2015 yılının Aralık ayında
planlar askıya çıktığında hem yük
hem de kruvaziyer limanına itiraz
ettik” dedi. l6’da

‘İki Çeşmeler’e restorasyon
TARİHİ yapıları yeniden kente kazandırmak için
yoğun bir çaba ortaya koyan Konak Belediyesi,

İzmir’in en önemli semtlerinden biri olan İkiçeş-
melik’e adını veren tarihi iki çeşmeyi restore

ederek hak ettiği değere kavuşturacak. Yürütü-
lecek restorasyon çalışmaları tamamlandığında
tarihi ‘İki Çeşmeler’ yeniden görünür hale gele-

cek. Tarihi çeşmeden akan suyun da o tarihte
Damlacık deresi olarak anılan kaynaktan geldi-
ği belirtiliyor. Uzun yıllar bölgeden gelip geçen-

lerin soluklanıp, su ihtiyacını giderdiği tarihi
çeşmeye, 1930’lu yıllarda yapılan yol genişletil-
me çalışmaları sonrasında yüksekte kaldığı için

ikinci bir çeşme ilave yapıldı. l7’de

Önce yaya güvenliği
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KONAK Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Gru-
bu üyesi çocukların barış dilekleri ile yaptığı bin
turna kuşu Japonya'ya ulaşırken, Japonya'dan
çocuklara teşekkür mektubu geldi. Mektupta ba-
rışçıl bir dünya inşa etmenin, tüm dünyanın or-
tak çabası ile olabileceği vurgulandı. 'Barış İçin
diren Çocuk' projesi kapsamında Konak Kent
Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu tarafından
başlatılan “Barış için bin turna kuşu” etkinliği
hedefine ulaştı. Grup üyesi çocuklar tarafından
savaşta ölen çocuklara dikkat çekmek için kağıt-
tan yapılan bin turna kuşu Japonya'ya ulaştı.
Turna Kuşları, 2. dünya Savaşında nükleer bom-
banın atıldığı Hiroşima'daki Barış Parkı'nda yer
alan Sadako Sasaki Anıtı'nda sergilenecek. 

VATANDAŞIN iyi gününde, kötü gününde
her daim yanında olmayı sürdüren Konak
Belediyesi’nin ‘Hoş Geldin Bebek’ hizmeti

yeni doğum yapmış annelere ulaşmaya devam
ediyor. Evlerinde ziyaret edilen anne ve babalara
hayata gözlerini yeni açmış bebekleri için ilk he-
diyeleri Konak Belediyesi’nce veriliyor. Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü tarafından; ilçe sınırların-
da doğan her bebek evinde ziyaret edilerek do-
ğumdan sonra ilk ihtiyaçlarını içinde barındıran
‘Hoş Geldin Bebek’ çantası hediye ediliyor. Arma-
ğan edilen çantada; zıbın takımı, biberon, emzik,
ıslak mendil, şampuan, bez gibi ilk etapta gerekli
olabilecek tüm malzemeler yer alıyor. Çocuk se-
vinci yaşayan anne ve babaların en mutlu günle-

rinde onlara dost eli uzatan Konak Belediyesi,
2016 yılı içinde dünyaya gelen 171 bebeğe ‘hoş
geldin’ armağanını ulaştırdı. 

İLK HEdİYELERİ 
Dünyaya gözlerini açan bebekleri ve anne-ba-

balarını ziyaret eden Konak Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü çalışanları, Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş’ın iyi dileklerini ve kutlamalarını
ilettikten sonra içinde minik bebeklerinin ilk ih-
tiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı
çantayı hediye ediyor. Son olarak Çakır ailesini zi-
yaret eden ekipler, üçüncü çocuklarını kucakları-
na alan genç çifte ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası ar-
mağan etti. Esilanur adını verdikleri minik bebe-

ğe ‘hoş
geldin’
diyerek
ilk hedi-
yesini su-
nan ekipler
daha sonra Sö-
ğüt ailesini ziya-
ret etti. 3 yaşındaki
oğulları Jirhat’ın ardından ikinci oğullarını kuca-
ğına almanın mutluluğunu yaşayan Söğüt çifti de
hediyeler için Konak Belediyesi’ne teşekkür etti.
Anne Semra Söğüt, henüz 4 günlük olan oğlunun
ilk hediyesinin Konak Belediyesi’nden geldiğini
belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Barış için turna kuşları 
Japonya'ya ulaştı

İZMİR(EGE AJANS)-Ege Üniversitesi devlet Türk
Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd. doç.
dr. Esin de Thorpe Millard öncülüğünde gerçek-
leştirilen  “Braille Nota Sistemi” Ekim 2015’ten
beri görme engelli öğrencilere eğitim vermeye
devam ediyor. Ege Üniversitesi devlet Türk Musi-
kisi Konservatuvarı ve Türkiye Görme Özürlüler
Kitaplığı (TÜRGÖK), görme engelli müzik öğrenci-
leri için olan bu anlamlı projede iş birliğini sürdü-
rüyor. doç. dr. Millard, “Bu projeyle, görme en-
gelli öğrencilere kabartma nota sistemini kulla-
narak müzik eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Öğ-
rencilerimize; Türk Müziği, Solfej Kuramı, Türk
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Repartuvarı
derslerini veriyoruz. Görme engelli olmayan öğ-
renci ile görme engelli öğrenci arasında yaşanan
değerlendirme farklılıklarını bu çalışma sayesin-
de en düşük seviyede tutuyoruz”dedi.

Ege’de Görme 
Engellilere Özel Proje

İZMİR’dE günübirlik tatilin en renkli ve en eko-
nomik merkezlerinden biri olan Büyükşehir Be-
lediyesi Yassıcaada Tesisleri, sezonun açılma-
sıyla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Yaklaşık
bir buçuk saat süren keyifli bir deniz yolcuğu-
nun ardından soluğu Ege’nin serin sularında
alan tatilciler, adada akşam saatine kadar keyif-
li bir gün geçiriyor. Seferler Karşıyaka İskele-
si’nden 08.30’da, Üçkuyular İskelesi’nden ise
09.00’da başlıyor. Adadan dönüş saati ise
17.45. Gidiş – dönüş gemi yolculuğu ile tesise
giriş ücretinin sadece 18 TL olduğu “Yassıcaada
tatili”nin biletleri sefer gününe kadar Karşıya-
ka, Konak ve Üçkuyular İskelesindeki bilet satış
ofislerinden temin edilebiliyor. 

Siz daha 
gitmediniz mi?

İZMİR(Ege Ajans)- İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, "En-
gelsiz Engelliler" teması
ile  'Engelsiz İzmir 2016
Ulusal Kısa Film Yarışma-
sı' düzenledi. Yarışma;
engellilerin yaşam kali-
tesini artırmayı, kentsel
ve sosyal yaşama katılım-
larını kolaylaştırmayı amaçlıyor. ‘Engelsiz İzmir
2016 Ulusal Kısa Film Yarışması’ engelli duyarlılığı-
na  sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade et-
melerine olanak sağlayacak. Engelli ya da engelsiz
tüm sanatseverlerin katılımına açık olan "Engelsiz
İzmir 2016 Ulusal Kısa Film Yarışması" 11-17 yaş ile
18 yaş ve üstü olmak üzere 2 kategoride düzenleni-
yor. Bireysel veya ekip olarak katılımın mümkün ol-
duğu yarışmaya filmin yasal sahibi, yapımcı veya
yönetmeni başvurabiliyor. . Yarışmaya katılmak için
son başvuru tarihi 23 Eylül 2016.

‘Engelsiz Engelliler’
Kısa Film Yarışması

Yaşama sırası
sende bebek

Armağan edilen çantada; zıbın takımı, biberon, emzik, ıslak mendil, şampu-
an, bez gibi ilk etapta gerekli olabilecek tüm malzemeler yer alıyor. 

Bu onur
İzmir’in
ENGELLİLERİN yaşamını kolaylaştıran
mekan ve ulaşım araçlarına yönelik ola-
rak gerçekleştirilen ve Türkiye’de sadece
İzmir’de dağıtılan “Kırmızı Bayrak”ların
sayısı 3 yılda 48’e ulaştı. Son olarak İzmir
Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş’ye
bağlı Konak, Bostanlı, Karşıyaka ve Üçku-
yular iskeleleri de 3 yıldızlı kırmızı bayra-
ğını göndere çekti. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından; özel veya kamuya ait
binaların, engellilerin kullanımına uy-
gun hale getirilmesi amacıyla başlatılan
'Kırmızı Bayrak' projesiyle engellilerin eri-
şimine uygun mekânların sayısının arttı-
rılması, böylelikle yaşam kalitelerinin
arttırılması hedefleniyor.

KONAK Belediyesi’nin İzmir’e kazandır-
dığı, Türkiye’nin ilk mask müzesi olan
Necdet Alpar Mask Müzesi, Suriye’deki
iç savaş yüzünden aileleriyle birlikte İz-
mir’e göç etmek zorunda kalan Suriyeli
çocukları ağırladı. Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma Derneği’nin
(SGDD) yardım elini uzattığı Suriyeli ço-
cuklar, konuk oldukları Mask Müzesi’ni
gezerek, sergilenen birbirinden ilginç
maskeleri yakından görme fırsatı buldu.
Alsancak Semti’ndeki Mask Müzesi’nde
Afrika’dan Asya’ya Amerika’dan Avus-
tralya’ya kadar dünyanın farklı kıtala-
rındaki kültürleri yansıtan maskeleri
yakından görme şansı yakalayan mülte-
ci çocuklar keyifli zaman geçirdi. 

Suriyeli çocuklar 
Mask Müzesi’nde

2016 yılı içinde dünyaya gelen 171 bebeğe ‘hoş geldin’ armağanı ulaştırıldı.

“Doğa dostu” hediyeler
SAĞLIKLI kentler yaratmak hedefiyle toplumu aydınlatmak ve farkında-
lık oluşturmak için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğ-
rencilerin hem kitap okumalarını desteklemek, hem de çevre bilincini ge-
liştirmek amacıyla yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere 5 bin adet
tohumlu kitap ayracı ile 5 bin adet tohumlu kurşun kalem hediye edecek.  

İZMİR(Ege Ajans)-Türk Yunan dostlu-
ğunun gelişmesi adına verdiği çabalar-
la Türkiye’de olduğu kadar komşu ülke-
de de tanınan gazeteci- yazar Uğur
Oral’ın Yunanistan’da yayınlanan fel-
sefe kitabı “Anlar ve Düşünceler” bü-
yük ilgi görüyor. Kent Konak KNK der-
gisine yazdığı yazılarla da oldukça be-
ğenilen ve okunan yazar,  Yunanlar ta-
rafından barış ve kültür elçisi olarak ta-
nınıyor… “Anlar ve Düşünceler” felse-
fenin doğduğu Yunanistan’da bir Türk
yazarın kaleme aldığı ilk felsefe kitabı
oldu. Uğur Oral, tüm Yunanistan’da
kitapçıların raflarında yerini alan kita-
bın tanıtımı için Selanik ve Atina’da
düzenlenen imza günlerine katıldı.
Önümüzdeki günlerde Yunan meslek-
daşıyla birlikte ülkemizde, Türk-Yunan
dostluğu üzerine bir konferans verecek.

Kitabı komşunun
gönlünü fethetti
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ENGELSiZ SERViS
Pekdaş, engelli vatandaşların verilen hizmetten son derece memnun olduklarını be-
lirterek, ‘Engelsiz Servis’ hizmetinin kısa zamanda başarılı sonuç verdiğini söyledi.

İZMİR’İN merkez ilçesi Konak’ta beden-
sel engelli vatandaşlar için sunulan ‘En-
gelsiz Servis’ hizmeti yüzleri güldürme-

ye devam ediyor. Konak Belediyesi’nce en-
gelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde tutu-
larak hayata geçirilen hizmet sayesinde te-
kerlekli sandalye kullanan vatandaşlar ar-
tık ulaşımda sıkıntı çekmiyor. Özel tasarım
minibüsle, görevli personelin refakatinde
evlerinden alınan engelli vatandaşlar; has-
tane, fizik tedavi merkezleri, banka, adliye
ve nüfus müdürlüğü gibi kurumlara daha
rahat ve konforlu bir şekilde gidiyor. 

İSTEYENE DENİZ KEYFİ
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,

‘Engelsiz Servis’ hizmeti sayesinde tekerlekli
sandalye kullanıcılarının kent içi ula-

şımda zorluk yaşamadığını belirte-
rek, “Engelsiz Servis hizmetimiz

kısa zamanda başarılı sonuç
verdi. Artık vatandaşları-

mız güven içinde gidecek-
leri yere ulaşabiliyor. Sa-

dece iş için değil, ke-
yifli bir gün geçirmek
isteyen vatandaşları-
mıza da hizmet veri-
yoruz. Evde otur-
maktan sıkılan va-
tandaşlarımızı de-
niz kenarına götürü-
yor, onlara güzel bir

gün geçirme fırsatı
sunuyoruz. Ayrıca

üniversitede okuyan
engelli vatandaşlarımı-

zın okullarında sınavlara
katılmalarına da yardımcı

oluyoruz” diye konuştu.

RANDEVULU SİSTEM
Randevu sistemiyle çalışan 'Engelsiz

Servis' hizmetinden faydalanmak isteyen va-
tandaşlar en az üç gün öncesinden 484 53 00
numaralı telefondan dahili 1258'i tuşlayarak
Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü'nden, hafta içi 08.00-17.00 saatleri ara-
sında randevu alabilirler. 

Seyyara geçit yok

Körfeze 
yeni süpürge

‘Mavi Kapak Mavi Sevgi’

KONAK’TA yasak olmasına rağmen
açık alanlarda izinsiz satış yaparak
haksız kazanç elde eden seyyar satı-
cılara göz açtırılmıyor. Konak Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
düzenledikleri operasyonlarla hal-
kın esenliğini, huzurunu ve sağlığı-
nı bozan bu kişilere anında müda-
hale ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdi-
ği denetimlerde seyyar satıcıların
kullandığı 36 motorlu araç muhafa-
za altına alınırken, izinsiz satış yap-
tığı tespit edilen 32 kişiye idari para
cezası kesildi. Kentin en işlek cadde-
lerini ve konut yoğunluğunun fazla
olduğu bölgeleri mesken edinen iş-
portacı ve seyyar satıcıların kullan-
dığı terazi, megafon, hoparlör ve
mikrofonlara da el konuldu. 

“Mavi Bayrak” bereketi

BİNLERCE insanın öldüğü 17 Ağustos Depre-
mi'nin 17. Yılında, Konak Kent Konseyi ve
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, deprem
sorununa dikkat çekmek için meşaleli yürüyüş
ve forum düzenledi. Kıbrıs Şehitleri Cadde-
si’nden Alsancak Vapur İskelesine kadar süren
yürüyüşte deprem ile ilgili uyarıcı dövizler ta-
şındı. Daha sonra Vapur İskelesi önünde bir fo-
rum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Konak
Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi İnş. Müh.
Ertan Parlar’ın yaptığı forumda; Konak Kent
Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, İnşaat Mü-
hendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan
Erdoğan açılış konuşması yaptılar.

Depremi unutma

BÜYÜKŞEHİR  Belediyesi’nin, İzmir’de iş yeri aç-
ma hazırlığı yapan vatandaşlar için pilot olarak
başlattığı İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi Proje-
si’ni kısa sürede 20 ilçeye birden yaydı. Bugüne
kadar toplam 1748 işyeri sahibi, ruhsatlarını it-
faiyeye gitmeden ‘online’ olarak aldı. Proje kap-
samında, ilçe belediyeleri tarafından iş yeri aç-
ma ile çalışma ruhsatı verilen ve itfaiye raporu
gereken iş yerleri için toplam 2 bin 608 kişi it-
faiyeye gitmeden elektronik ortamda başvuru-
da bulundu.  Bunlardan yangın önlemlerini ek-
siksiz tamamlayan bin 748'i olumlu yanıtlana-
rak ilçe belediyelerine yine online olarak gön-
derildi. Başvuru sahipleri, hazırlanan raporlara
ilişkin sorgulamayı İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nin web sitesi üzerinden e-işlem bölümüne gi-
rerek yapabiliyor. (www.izmir.bel.tr/eislem/it-
faiyeUygunlukBelgeleri.aspx).

“Tek tuşla”
ruhsat

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nce bu yıl ikinci kez
düzenlenen “Engelleri Kaldıralım” konulu
uluslararası karikatür yarışmasında 31 ülke-
den 530 eser değerlendirildi. “Engelsizmir
2016 Kongresi” kapsamında düzenlenen ya-
rışmanın jüri üyeleri 6 eseri ödül almaya, 40
eseri de sergilemeye değer buldu. İranlı Ha-
med Mortozavi Alavı birinci, Polonyalı Karoli-
na Gniterek ikinci, Türkiye’den Muammer Kot-
baş üçüncü oldu. Kazakistan’dan Galym Bo-
ranbayev, Türkiye’den Kaan Saatçi ve
İran’dan Saeed Sadeghi ise mansiyon ödülü
almaya hak kazandı. Ödüller, 3–5 Kasım 2016
tarihlerinde düzenlenen törenle verilecek.

Büyük ödül
İran’a gitti

ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu taşımada kullanı-
lan eski tip kartların İzmirim Kart’a dönüştürülme
sürecinde “kart bedeli” alınmasının “yasal zorun-
luluktan” kaynaklandığını duyurdu. ESHOT’tan
yapılan açıklamada, fotoğraflı öğrenci ve öğret-
men (kişisel) kartlarının “şehir kartı” projesi kap-
samında pek çok hizmeti bünyesinde barındıran
yüksek güvenlikli İzmirim Kart’a dönüştürülme
ücretinin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı
kararla 7,00 TL olarak belirlendiği, fotoğrafsız es-
ki kartların İzmirim Kart’a dönüşüm ve değişim
ücretinin ise 6,00 TL olduğu hatırlatıldı.

Kart bedeli 
yasal zorunluluk

TÜRKİYE Çevre Eği-
tim Vakfı’nın 2016 yılı ve-

rilerine göre “Mavi Bay-
rak” uygulaması yapan 44
ülke içerisinde Türkiye, İs-
panya’nın ardından ikinci
oldu. 2016 yılı sezonunda

Çeşme’de 10, Foça’da 7,
Dikili’de 5, Seferihisar’da
13, Menderes’te 11 Selçuk
ile Karaburun’da 3 adet ol-
mak üzere, İzmir’deki top-

lam 47 sahil noktasına
mavi bayrak verildi. Artış-

ta Büyükşehir Belediye-
si’nin sahil bölgelerinde

hayata geçirdiği ileri biyo-
lojik arıtma tesisleri

önemli rol oynadı.

Faydalanmak için kimlik ve adres bilgileri ile gidilecek yer ve saatin belirtilmesi yeterli 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, halen 3 ge-
miyle sürdürdüğü körfez yüzey temizlik ça-
lışmalarını takviye için Tuzla’da yeni bir de-
niz süpürgesi daha yaptırıyor. 2017 başında
hizmete girecek olan süpürge; hem petrol
kirliliğine acil müdahale edecek hem de se-
yir halindeki gemilerden acil durumda çöp
ve sintine alabilecek. Deniz süpürgesinin
boyu 15.80 metre, eni ise 6.15 metre ola-
cak. 10 yıllık periyotta denizden toplam 13
bin 235 ton çöp toplayan yetkililer, deniz ve
derelerin temiz tutulması konusunda va-
tandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. 

KONAK Belediyesi’nin
sosyal sorumluluk pro-
jesi olan ‘Mavi Kapak
Mavi Sevgi’ kampanya-
sını destekleyen binler-
ce kişiden biri olan Ali
Kamil Topada, bugüne
kadar topladığı kapak-
larla onlarca engellinin
tekerlekli sandalye sa-
hibi olmasına yardımcı
oldu. Hayırseverlerin
destekleriyle büyüyen
‘Mavi Kapak Mavi Sev-
gi’ projesine destek ol-
mak isteyenler 0 (232)
482 10 36 numaralı tele-
fonu arayarak kapakları
teslim edebiliyor. Ko-
nak Belediyesi, bu yılın
ilk altı ayında yaklaşık
12 ton mavi kapak top-
layarak, 47 tekerlekli
sandalyeyi ihtiyaç sahi-
bine ulaştırdı.
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KoNAK Belediyesi’nin Lisans Yerleştirme sınavı
(LYs) tercihlerinde gençlere yol göstermek amacıy-
la başlattığı ücretsiz rehberlik ve tercih danışman-
lığı hizmeti yoğun ilgi gördü. ‘İzmirli Gençler Üni-
versiteli oluyor’ sloganıyla duyurulan danışmanlık
hizmeti sayesinde üniversite adayı gençlerin daha
sağlıklı ve doğru kararı almalarına yardımcı olun-
du. Üniversiteye yerleşme hayali kuran gençler
Konak Belediyesi’nin Alsancak türkan saylan Kül-
tür Merkezi’nde uzman eğitmenlerden danışman-
lık ve rehberlik hizmeti aldı. Ayrıca üniversitede
okuyan öğrenciler de ‘Akran Danışmanlığı’ yapa-
rak üniversite adaylarına okulları hakkında bilgi-
ler aktardı. türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde,
farklı bölümlerde okuyan öğrenciler, okulları ve
bölümleri hakkında üniversite seçimi yapmak için
gelen gençlere yardımcı oldu.

İZMİr Doğal Yaşam Parkı yeni sakinlerini bek-
liyor. Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum-
lar Birliği (EAZA) üyeliği kapsamında Almanya
ve İtalya'daki hayvanat bahçelerinden getirile-
cek 6 ayrı türden 28 hayvan, sonbaharda sasa-
lı'daki yeni evlerinde olacak.  İzmir Büyükşehir
Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden İzmir
Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür
çeşitliliğini yurtdışından yapılan alımlarla artı-
rıyor. Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum-
lar Birliği (EAZA) üyeliği kapsamında parka Al-
manya ve İtalya'dan hibe olarak 28 yeni sakin
katılacak. Önümüzdeki aylarda 3 su aygırı, 4
Kamerun koyunu, 17 marmoset, 2 bambu le-
muru, 1 süt yılanı ve 1 halı yılanı İzmir Doğal
Yaşam Parkı'nda olacak.  

Ücretsiz rehberlik
hizmeti

‘Doğal Yaşam’
ailesi büyüyor

İZMİrLİLErE yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan Bü-
yükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi’yle hastalarından tam not
aldı. İzmir’deki kamu hastanelerinde sıklıkla rastlan-
mayan cihazların da merkeze gelmesiyle birlikte, son
bir yılda 8 bine yakın hasta sağlığına kavuşturuldu.
Son bir yılda 7 bin 589 kişinin tedavi gördüğü Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen hastalar, pek
çok kamu hastanesinde bulunmayan cihazlar sayesin-
de sağlığına kavuştu. 18 yataklı servisiyle yatan hasta-
lara da hizmet veren merkezde, vücuttaki şişlik tedavi-
lerinde kullanılan ‘Pnömatik Kompresyon’ cihazı, te-
nisçi dirseği ve topuk dikeni gibi tedavilerde kullanılan
‘ESWT’ cihazı,  eklem hareketlerinin arttırılmasında
kullanılan Whirlpool (girdap banyosu) ve
osteoporoz(kemik erimesi) hastalarının tedavisinde
kullanılan kemik ölçüm cihazları bulunuyor. 

“Ayağa kaldıran”
hizmet

İZMİr (EGE AjANs)- Bitkisel çeşitliliği korumak, bu zen-
ginliği ve dünyadaki bitki çeşitliliğini tanımak, araştırma
ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile
1962 yılında EÜ Fen Fakültesi bünyesinde Botanik Bahçe-
si ve Herbaryum Merkezi kuruluyor. Merkez, 48 bin 750
metrekare üzerine kurulu, yönetim binası, seralar, gösteri
bahçesi, sistematik parseller, arboretum, meyve bahçesi,
havuzlar, herbaryum merkezi gibi temel bölümlerden
oluşuyor. Seralar, toplam 1300 metrekare alan üzerine
kurularak farklı büyüklüklerde 13 adet seradan oluşuyor.
Bir adet tropikal, bir adet kaktüs, bir adet soğuk sera ve
geri kalan bölümlerde ise süs bitkileri ve araştırma sera-
ları yer alıyor. Bu bölümde ayrıca 250 tropikal kökenli
ağaç, çalı ve süs bitkisi taksonu ile 200 kadar kaktüs türü
görülüyor. 2010 yılı içerisinde de 300 metrekarelik bir
alanda yeni bir tropik sera hizmete girdi.

‘BiZiM EV ’ hizmeti yeni yerinde yaraları sar-
maya devam ediyor. Her yıl yüzlerce ailenin
yüzünü güldüren, onlara yalnız ve çaresiz ol-
madıklarını hissettiren Bizim Ev, yardımse-
verlerin yapacağı eşya yardımlarıyla daha çok
kişiye ulaşmayı amaçlıyor. Sosyal Yardım İşle-
ri Müdürlüğü’ne tahsis edilen Selçuk Mahalle-
si’ndeki 4 katlı binada kaldığı yerden verilme-
ye devam eden hizmet sayesinde, yardımse-
verlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki
beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, yatak,
yorgan ve mutfak eşyaları belediye ekiplerince
alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

GÜLTEPE’NiN ilçe olduğu yıllarda iki dö-
nem belediye başkanlığı yapan, halkla
kurduğu bağ ve mücadeleci yapısıy-
la efsaneleşen Aydın Erten, ölü-
münün 16. yılında Gültepe To-
ros Mezarlığı’ndaki kabri başın-
da düzenlenen törenle anıldı.
Konak Belediyesi, CHP Konak İl-
çe Başkanlığı, İzmir’i Sevenler
Platformu ve 68’liler Platfor-
mu’nun ortaklaşa düzenlediği anma
törenine çok sayıda kişi katıldı. Törenin
sunumunu İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı San-
car Maruflu üstlendi. Törende konuşan Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş, Aydın Erten’in Gültepe
halkının gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu

belirterek, “Hem örnek bir siyasi kişilik
hem de devrimci bir insandı. Haya-

tın her alanında çok yoğun mü-
cadeleler verdi. O, aynı za-

manda bir halk kahramanıy-
dı. Gültepe denilince akla
gelen ilk isimdi. Biz yerel yö-
neticilere düşen görev de Ay-

dın Erten ismini yaşatmaktır.
Ben her anma töreninde Gülte-

pe için yaptıklarımızı, yapacakları-
mızı anlatarak ona bir selam gönderi-

yorum. Bugün de; ‘Aydın abi biz Gültepeli hemşehri-
lerimizle birlikteyiz, Gültepe için çalışıyoruz, Gülte-
pe için yapmamız gereken neyse onların en iyisini
yapıyoruz’ demek istiyorum” dedi. 

En geniş bitki
koleksiyonu Ege’de

HEr BAğıŞ 
Bİr YArA sArıYor

Beşi bir yerde
3. HEYKEL Çalıştayı’nda üretilen
5 yeni eser, polyester dökümleri
tamamlanmış halde Fuar İzmir’de
sergilenmeye başlandı. Kille yapı-
lan heykeller, yıl sonunda tamam-
lanacak bronz dökümlerinin ar-
dından kentin farklı noktalarına
yerleştirilecek. Büyükşehir Bele-
diyesi, iki kısım halinde düzenle-
diği 3. Heykel Çalıştayı’nda üreti-
len toplam 10 eseri Fuar İzmir’de
sergiliyor. 2015 sonbaharında gerçekleştirilen birinci
kısım çalıştayın 5 eseri, daha önce Fuar İzmir’deki yeri-
ni almıştı. Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen
ikinci kısım çalıştayın ürünü olan 5 yeni heykel de aynı
mekanda ziyarete açıldı. Kültürpark 1 No’lu Hol’de ger-
çekleşen 3. Uluslararası Heykel Çalıştayı’nın ilk kısmına
Rusya’dan Yury Tkachenko ve Dalgat Dalgatov, İspan-
ya’dan Daniel Perez Suarez, Ukrayna’dan Mikola Bilyk
ile Türkiye’den Can Akdaş katılmıştı. İkinci kısımda ise
Ukrayna’dan Ganna Kyselova ve Valentina Dusavitska-
ya, Çek Cumhuriyeti’nden Marie Seborova ile Türki-
ye’den Mert Taşkındemir adlı sanatçılar yer aldı.

Bizim Ev hizmetinin verildiği Selçuk Mahallesi’ndeki binada çok yakında 
‘Bizim Mağaza’ da hizmete girecek ve ücretsiz giysi yardımı yapılacak.

DostLArı UNUtMADı

BUGÜNE kadar yüzlerce aileye destek olan Bizim Ev’den yan-
gın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra maddi imkansızlıklar yü-
zünden evindeki eşyalarını kaybeden vatandaşların dışında
İzmir’e üniversitede okumaya gelen öğrenciler de faydalanı-
yor. Yurt imkanı olmadığı için ev kiralayan öğrenciler Konak
Belediyesi’ne başvurarak Bizim Ev’den eşya talebinde bulu-
nabiliyor. 2016 yılı başından bu yana yaklaşık 250 aileye ih-
tiyaçları oranında eşya yardımında bulunuldu. Bizim Ev’e
kullanmadıkları eşyalarını vermek isteyen vatandaşların
484 53 00 numaralı telefonu arayarak 2960 dahili hattan gö-
revlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yetiyor.

250 AİLENİN 
YÜZÜ GÜLDÜ

KONAK Belediyesi spor okullarında eğitim gö-
ren minik sporcular için günübirlik deniz gezi-
leri düzenledi. Öğrenciler yaz boyunca yeni

eğitim-öğretim yılı öncesi moral depoladı. Konak Be-
lediyesi Spor Müdürlüğü’nce organize edilen geziler
yoğun ilgi gördü. İki hafta süren gezilerden yaklaşık
bin 300 çocuk faydalandı. Her gün semtlerinden oto-
büslerle alınıp, Gümüldür Orman Kampı’na götürü-
len çocuklara görevli personelinin yanı sıra anneleri
de eşlik etti. Ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği ikramı-
nın yanı sıra gün boyu içecek servisinin de yapıldığı

deniz gezilerinde ayrıca plajdaki şezlong ve şemsiye-
ler de yine Konak Belediyesi’nce ücretsiz karşılandı. 

DENİZ, KUM VE GÜNEŞ
Yeni eğitim yılı öncesi bol bol denize girip, güneş-

lenme fırsatı bulan çocukların keyfine diyecek yoktu.
Gün boyu deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran mi-
nikler, düzenlenen ödüllü dans ve karaoke yarışmala-
rıyla da doyasıya eğlendi. Günün sonunda eğlenmek-
ten yorgun düşen çocuklar ve anneleri otobüslerle ev-
lerine kadar bırakıldı. 

Deniz gezileri sayesinde
çocuklarıyla birlikte
unutulmaz bir gün
geçiren anneler
organizasyondan ötürü
Konak Belediyesi’ne
teşekkür ederek,
memnuniyetlerini dile
getirdi. 

Moral depoladılar 



KOnAK Belediyesi’nin Türk Edebi-
yatı’nın usta isimlerinden, İzmirli
Yazar Tarık Dursun K.’nın adını ver-
diği Karataş Semti’ndeki Tarık Dur-
sun K. Yazar Evi’ne konuk olanların
sayısı giderek çoğalıyor. Edebiyatın
çeşitli alanlarında çalışmalarını sür-
düren yazarlar için bir üretim meka-
nı işlevi gören Yazar Evi, Şair Cihat
Duman’ın ardından bu kez genç ya-
zarlardan Yavuz Ekinci’yi ağırlıyor. 

YENİ KİTABI ÜZERİNE ÇALIŞACAK
Usta yazar Tarık Dursun K.’nın

adıyla Mayıs ayında açılışı yapılan
Yazar Evi’nde Şair Cihat Duman’ın
ardından ağırlanan ikinci isim olan
Ekinci, İzmir’e gelerek, Yazar Evi’ne
yerleşti. Mithatpaşa Caddesi, 269 So-
kak’taki tarihi binada faaliyet göste-
ren Yazar Evi’nde kalacak olan Ekin-
ci, ikamet edeceği süre boyunca “An-
nemin Ülkesinin Şarkıları” adlı yeni
öykü dosyası üzerinde çalışacak. 

YAVUZ EKİNCİ KİMDİR?
1979 Batman doğumlu olan

Ekinci, Dicle Üniversitesi Siirt Eği-
tim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bö-
lümü’nü bitirdi. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde Türk Dili ve Edebiyatı alanın-
da yüksek lisans eğitimine devam

eden Ekinci, Milliyet Gazetesi’nin,
Haldun Taner (2005), Cumhuriyet
Gazetesi’nin Yunus Nadi (2008) ve
Varlık Dergisi’nin düzenlediği Yaşar
Nabi Nayır öykü ödüllerini aldı.
Ekinci’nin Cennetin Kayıp Toprakla-

rı’nda yer alan “İncir” adlı öyküsü
Tayfur Aydın tarafından İz/Reç
(2011) adıyla sinemaya uyarlandı.
Film 31. Uluslararası İstanbul Film
Festivali Onat Kutlar Jüri Özel Ödü-
lü’nü aldı. 

KONAK 05 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

KONAK 5EYLÜL 2016

KOnAK Belediyesi’nin 11 Temmuz’da açtığı yaz
okullarının ilk dönemi sona erdi. Dört hafta sü-
ren eğitimlere katılan çocuklar kapanışı Konak

Belediyesi’nin Güzelyalı Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen muhteşem bir gösteriyle yaptı. İzleyicilerin anne
ve babaların olduğu eğlenceli kutlamada çocuklar sah-
neledikleri doğaçlama tiyatro, dans, müzik ve ritim
gösterileriyle salondakilerden bol bol alkış aldı.

HEM EĞLENCELİ HEM EĞİTİCİ 
Yaz okulları sayesinde tatilin keyfini hem eğlene-

rek hem de öğrenerek çıkaran miniklerin başarılı per-
formanslarını izleyenler arasında Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş da vardı. Gösterileri büyük bir keyif-
le izleyen Başkan Pekdaş, etkinlik arasında yaptığı ko-
nuşmada bu yıl açılan yaz okullarının daha nitelikli bir
içeriğe sahip olduğunu söyledi. Pekdaş, “Hepimiz tati-
le gidemiyoruz. Kentte kalanlarımız çok. Birlikte tatil-
de ne yapabiliriz diye düşündük. Yaz okullarımız geçen
sene de devam etmişti ama bu yaz daha nitelikli olma-
sını istedik. Çocukların becerilerini, onların hayata ba-

kışlarını, hayatı yorumlayışlarına katkı koya-
bilen ve onların bir sanat dalı ile ilgilenmesini
sağlayan, bakış açılarını geliştiren çalışmalar
olsun istedik. Umuyorum bu eğitimler çocuk-
larımızın gelişimine katkı sağlamıştır. Onla-
rın hayata farklı pencerelerden bakmaları ge-
rektiği konusunda ufuklarını açmıştır” dedi. 

ÖZGÜR BİREY İÇİN TAM DEMOKRASİ
Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini dile getiren

Pekdaş, “Hukuksuz ortamlarda, demokrasiden uzakla-
şılan dönemlerde, diktatörlük heveslilerine hayır de-
memiz lazım. Mutlaka parlamentonun çalıştırılması
gerekiyor. Bunu yaparsak insanların sokaklarda özgür
birey olarak dolaştıkları bir Türkiye yaratırız. Amacı-
mız özgür bir Türkiye, tam demokrasi, laik bir hukuk
devletinin var olmasıdır. Çocuklarımızın özgür birey
olarak tam demokraside yaşamalarını arzuluyoruz” di-
ye konuştu. Pekdaş, gösteriler sonrasında yaz okulu öğ-
rencilerinin eğitimlerde edindiği bilgiler ışığında üret-
tiği resim ve heykellerin yer aldığı sergiyi de gezdi.

İKİNCİ DÖNEME YOĞUN İLGİ
Konak Belediyesi’nin yaz okullarının ikinci dö-

nem başvuruları sona erdi. 7-14 yaş aralığındaki
öğrencilerin başvurabildiği yaz okullarında kayıt-
lar kısa zamanda doldu. İkinci dönem yaz okulla-
rında; düşünce eğitimi, oyunlar ve fiziki etkinlik-
ler, eğlenceli matematik, güneş sistemi ve gökyü-
zü, drama ile resim, müzik ve farkındalık atölyele-
ri yer alıyor. Eğitimler Konak Belediyesi  Alsancak
Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin Akçicek ve
Güzelyalı Kültür Merkezlerinde veriliyor.

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

BASKI: STAR MATBAACILIK SAN.TİC.AŞ.
Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş

Tesisleri içi No:29 GAZİEMİR - İZMİR
Telefon: 0 (232) 251 76 32

ADRES: Konak Belediyesi
9 Eylül Meydanı Basmane - İZMİR

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

Baskı Tarihi: 31.08.2016

AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZ DAĞITILIR

YIL: 7 SAYI: 61 EYLÜL 2016

Sahibi
Sema Pekdaş

Işık Teoman

Fırat Soylu

Konak Belediye Başkanı
Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Haber Koordinatörü

Ayşe Teoman
Editör

Nalan Kolağası İmre, Reha Alan,
Sonay Kaplan, Melis Özkul, Hasan

Bilgiçer, Yavuz Zeren

Haber Merkezi

Pekdaş: Önceliğimiz
halkın esenliği

Ray melekleri

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2014 yılın-
dan bu yana sağlık sorunu yaşayan 6 bin 314 so-
kak hayvanına acil müdahalede bulundu. İlk mü-
dahalesi Kültürpark'taki poliklinikte gerçekleştiri-
len sokak hayvanlarına, Seyrek Köpek Bakım-
evi'nde ihtiyaçlarına göre ortopedi, tümör, fıtık,
göz, ampütasyon, ağız ve çene operasyonları yapı-
lıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale
ekibiyle sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.
Hafta içi mesai saatlerinde ilçe belediyelerin verdi-
ği bu hizmeti, hem hafta sonu ve tatil günleri hem
de hafta içi mesai saatleri dışında sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, özellikle trafik kazası geçirmiş
hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çe-
kiyor. Ekipler, hafta sonu ve tatil günlerinde de 24
saat çalışıyor. Hafta içi mesai saatlerinde ise ilçe
belediyelere yönlendirme yapılıyor. Vatandaşlar,
sağlık ihtiyacı olan zor durumdaki sokak hayvan-
ları için 293 39 80 numaralı telefonu arayabiliyor. 

Sokak hayvanları
güvenli ellerde

BÜYÜKŞEHİR  Belediyesi’nin 390 milyon lira-
lık yatırımla kente kazandıracağı tramvay
projesinde kullanılacak ilk vagon İzmir’e gel-
di. Kültürpark’taki geçici yerine yerleştirilen
tramvay vagonu, Enternasyonal Fuarı’nda
sergilenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
çevreci toplu taşıma yatırımları arasında
önemli bir yer  tutan Konak ve Karşıyaka
tramvaylarında ray döşeme çalışmaları hızla
devam ederken, 85. İzmir Enternasyonal Fua-
rı’nda sergilenmek üzere kente getirilen ilk
tramvay vagonu da İzmirlilerle tanışmaya ha-
zırlanıyor. İzmir’in tramvay araçları 32 metre
uzunluğunda ve 285 yolcu taşıma kapasitesi-
ne sahip olacak. Yapılan fizibilite çalışmaları-
na göre Konak hattında günlük 95 bin kişi,
Karşıyaka hattında ise 87 bin kişi taşınacak. 

İzmir’in ilk
tramvayı geldi

İZMİR (Ege Ajans)-İzmir’in Basmane Semtinde
oturan Makbule Ağababa’nın (78)  evi bölgeye
gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Antik Roma Tiyatrosu ve Kadifekale yolu üzerin-
de bulunan evinin bahçesini onlarca CD ile süsle-
yen Ağababa, CD’lerin ışıltısını sevdiğini ve birkaç
CD asarak başladığı süslerin mahalle halkının da
desteği ile kısa sürede çoğaldığını söyledi. Ağaba-
ba’nın gülen yüzü ve konukseverliği ile evinin
bahçesine giren turistler  bir süre sonra içeride
yüzlerce magnet, oyuncak ve biblodan oluşan ki-
şisel bir müze ile karşılaşıyorlar. Evinde uzun yıl-
lardır biriktirdiği çok sayıda aksesuar bulunan
Ağababa yaşama bakışı ve kahkahası ile de ma-
hallede Makbuş Teyze olarak anılıyor. 

İzmir’in CD’li evi

Pekdaş: Bu eğitimler çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamıştır. Onların ha-
yata farklı pencerelerden bakmaları gerektiği konusunda ufuklarını açmıştır.

EğlEncEli kutlama 

İZMİR’İn merkez ilçesi Konak’ta ya-
yalar için elverişsiz durumda olan
sokaklar yeniden tasarlanarak gü-
venli hale getiriliyor. Konak Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin-
ce yürütülen çalışmalar kapsamında
Muratreis Mahallesi’ndeki 6 sokakta

kaldırım yapımına başlanıldı. Hatay
Kapalı Pazaryeri’nin çevresindeki so-
kakları kapsayan çalışmaların ilk
etabında 244, 245, 251 ve 258 numa-
ralı sokakların tamamında, 201 ve
255 numaralı sokakların ise bir bölü-
münde düzenlemeler yapılıyor. 

‘ENGEL’ OLMAYACAK
Altyapı çalışmaları biten sokak-

larda inşa edilecek yeni kaldırımlar
sayesinde yayalar artık daha güven-
li bir şekilde yürüyebilecek. Beton
malzeme kullanılarak yapılan kal-
dırımlar engelli vatandaşların ra-
hatlıkla kullanabileceği şekilde ta-
sarlandı. Genişliği en az 1,5 metre
olan kaldırımlarda görme engelli
vatandaşlar için sarı renkli kabart-
malı yürüme bantları da yer alacak.
Ayrıca pazar ve bebek arabalı vatan-
daşlar da geçişleri sırasında herhan-
gi bir sıkıntı yaşamayacak. Kaldı-
rımların tamamlanmasının ardın-
dan Konak Belediyesi sokakların tü-
münü asfaltlayacak.

Önce yaya güvenliği 

Temmuz ayında Şa-
ir Cihat Duman’ı
konuk eden Tarık
Dursun K. Yazar

Evi, Ağustos ayında
da Yazar Yavuz

Ekinci’yi ağırladı. 

Yazar Evi’nin 
konuğu Ekinci

İZMİR’de raylı sistemin iki kardeş kuruluşu İzmir
Metro ve İZBAN’daki kadın makinist sayısı artı-
yor. “Ray Melekleri” her gün binlerce İzmirliyi
evine, işine kavuşturuyor. İZBAN’ın 120 makinis-
tinden 6’sı, İzmir Metro’nun ise 81 makinistinden
5’i, toplam 11 kadın “Ray Meleği”, her gün binler-
ce İzmirliyi taşıyan trenleri kullanıyor. Ray Me-
lekleri, erkek mesleği gibi görünen makinistlikte
ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor.  İZ-
BAN’da Hatice Can, Gamze Koyun, Aslı Kızak, Pı-
nar Tüğ, Ebru Katiç ve Sibel Demir, İzmir Metro’da
ise Aysun Tuna, Merve İyigün, Emine Bağcı, Sabi-
ha Şen ve Gülşah Yurttaş, önce psikoteknik testle-
ri geçti. Hemen ardından 6 ay süren teorik ve
pratik eğitimlerini tamamlayıp 5 farklı sınava
alındı. Tüm bunları başarıyla geride bırakan Ray
Melekleri, brövelerini alıp trenlerin başına geçti. 

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Zabıta Teş-
kilatı’nın 60. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsa-
mında kendisini ziyaret eden zabıta personelini
makamında ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı
Celil Durdu, Zabıta Müdürü Tayyar Fırat ve zabıta
amirlerinin katıldığı görüşmede, gece gündüz de-
meden halka hizmet eden zabıta personeline teşek-
kür eden Başkan Pekdaş, Türkiye’nin içinden geçti-
ği bu zorlu dönemde esnaf ve vatandaşın huzur,
sağlık ve esenliğini sağlamak için çalışmaya devam
edeceklerini söyledi. Konak’ın İzmir’in merkez ilçe-
si olmasından ötürü her zaman göz önünde olduğu-
nu söyleyen Pekdaş, “Sizin üzerinize çok iş düşüyor,
sorumluluğunuz daha fazla. Hem vatandaşa hizmet
götürmek, hem onların sağlıklı hizmet almasını sağ-
lamak, hem de gösterilecek toleransın sınırını ayar-
lamak gibi görevleriniz var” dedi.



KonaK Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş, İzmir Kruvazi-
yer Liman Planı’na yapılan

itirazla ilgili değerlendirmelerde
bulundu. “Konak Belediyesi lima-
na engel oluyor” iddialarına yanıt
veren Pekdaş, “Limana itirazımız
yok, aksine kruvaziyer limanını
destekliyoruz. Ancak liman fonksi-
yonunun önüne geçen ticaret ve tu-
rizm fonksiyonunun kente, kentte
yaşayanlara, kentin esnafına ve ye-
ni kent merkezine haksızlık yapa-
bilecek uygulamalarına karşı çıkı-
yoruz” dedi. 

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI
Özelleştirme İdaresi tarafından

yapılan 1000’lik uygulama planının
ilçe belediyesi olarak kendilerini doğ-
rudan ilgilendirdiğini dile getiren
Pekdaş, “2012 yılında limanla ilgili
yapılan plan o dönemki itirazlar so-
nucunda mahkeme tarafından iptal
edildi. Bunun üzerine liman ikiye ay-

rılarak, bir yük limanı, bir de kruva-
ziyer bölümü olarak planlandı. Biz,
2015 yılının Aralık ayında planlar as-
kıya çıktığında hem yük hem de kru-
vaziyer limanına itiraz ettik. Özelleş-
tirme İdaresi ile belediyemizin ilgili
kişileri bu itirazların ardından bir
araya gelerek değerlendirmelerde bu-
lundu. Sonuç olarak yük limanında
bütün itirazlarımız yerine getirildi.
Ancak kruvaziyer limanı planlarında
hiçbir değişiklik yapılmadı” dedi. 

KORDON’DAN BİLE DAHA YÜKSEK
Yaptıkları itirazların temelinde

bölgenin inşaat alanındaki yoğun-
luk ve yükseklik olduğunu kaydeden
Pekdaş, “Burası için 30,5 metrelik
bir yükseklik öngörülüyor. Oysa Kor-
don’da bile yükseklik 24,8 metre.
Kaldı ki bütün İzmir bu yükseklik-
ten şikayetçi. Siz şimdi limanda bu
yüksekliğe 6 metre daha ekliyor ve
bina yapılaşmasının yüksekliğini
30,5 metreye çıkarıyorsunuz. Zaten

liman arkası diye tabir edilen bölge
ticaret ve turizm fonksiyonuyla ta-
nımlanmış bir bölge. O bölgedeki ti-
caret ve turizm fonksiyonu ile li-
manda oluşturulacak yoğun bir tica-
ret ve turizm fonksiyonu yarışma-
sın. Liman kente açılsın. Yükseklik
ile ilgili itirazımız yük limanı plan-

larında kabul edildi. 30,5 metre
yükseklik burada 21,5 metreye indi.
Kruvaziyer limanında ise hala 30,5
metre olarak duruyor. Yaptığımız
itirazlarımız değerlendirildiği için
yük limanına bir itirazda bulunma-
dık. İstedikleri zaman yük limanın-
da uygulamaya geçirebilirler” dedi.  
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KonaK Belediyesi’nin ‘Sanat
Merkezi’ne dönüştürmek için ki-
raladığı Dario Moreno Sokağı giri-
şindeki tarihi binanın restoras-
yon çalışmaları başladı. İzmir’in
simge yapılarından biri olan Ka-
rataş’taki Tarihi Asansör’e komşu
olan üç katlı tarihi bina hizmete
girdiğinde İzmirli müzisyenin
adını taşıyan sokak çok yönlü bir
sanat mekanına kavuşacak.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK
Tarihi Asansör’e gelenleri gi-

rişte selamlar konumdaki binada
yapılan düzenlemeler Bölge Koru-
ma Kurulu’ndan alınan izin doğ-
rultusunda yürütülüyor. Alanın-
da uzman ekiplerce sürdürülen
restorasyon sırasında daha önce
takılmış plastik pencereler sökül-

dü. Bunların yerine tarihi binayı
yeniden eski güzel görünümüne
kavuşturacak ahşap pencereler ta-
kılacak. Ayrıca sonradan eklenti

yer döşemeleri de kaldırılarak,
orijinal mozaikler gün ışığına çı-
karılacak. Hummalı bir şekilde
çalışan ekipler, zamanla yıpranan

ahşap kapıların üzerine sonradan
yapılan boyaları da raspa yönte-
miyle temizlerken, duvarları da
elden geçirecek. 

SOKAK CANLANACAK
Çalışmaları yakından takip

eden Konak Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş, restorasyon sayesinde
tarihi binanın yıllar sonra yeniden
hayat bulacağını dile getirdi. Bi-
na, restorasyonu tamamlandıktan
sonra sanat merkezine dönüşecek.
Binanın gençlere ve çocuklara yö-
nelik faaliyetlerin gerçekleşeceği
bir mekan olacağını vurgulayan
Pekdaş, kısa süre sonra kapılarını
İzmirlilere açacak olan merkezin
Tarihi Asansör’ün de bulunduğu
Dario Moreno Sokağı’na yeni bir
değer katacağını söyledi.

VAZİYET PLANI EKLENMELİ
Yoğun yapılaşmanın kruvaziyerle İzmir’e
gelen turistlerin kentle buluşmasının önüne
set olacağını savunan Pekdaş, “Kruvaziyer ge-
mi demek, yüzen otel demek. Bu yüzen otel
gemilerle şehrimize gelen turistlerin kent
ekonomisine, kent turizmine katkı koymasını
istiyoruz. Burası yat limanı olmayacak. Kru-
vaziyerle gelen yolcunun özelliği farklıdır. Biz
gelen turistlerin kente girmesini istiyoruz.
Turistin kente girmesini engelleyen bir plan
yapılmasına karşıyız. Bu plan kruvaziyerle
gelen yolcunun kente girmesini engelliyor.
Dolayısıyla biz bunun kentin ekonomisine za-
rar vereceğini düşünüyoruz. Burası kente ba-
raj olmasın diyoruz” şeklinde konuştu. 

Cinayet ve 
saldırılar 

durdurulsun! 

Türkiye’nin en büyük 
Külliyatlı müzesi

ÇAĞDAŞ ve geleneksel sanatların en güzel ör-
neklerini çeşitli etkinliklerde İzmirlilerle buluş-
turan Büyükşehir Belediyesi, sıra dışı bir sergi-
ye ev sahipliği yapacak. Kaat’ı sanatçısı Hasan
Hüseyin Erol’un eserlerinden oluşan sergi, Çe-
tin Emeç Sanat Galerisi’nde 10 Eylül akşamına
kadar gezilebilecek. Sanatseverler, Erol’un ser-
gisinde 15.yüzyıl üç boyutlu kağıt oymacılığı
anlamına gelen Kaat’ı sanatının en seçkin ör-
neklerini  görme imkanı bulacak. 

Kaat’ı nedir?
Bir kağıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya
şekli oyup çıkartarak bir başka kağıt veya deriye
yapıştırarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. 

Sıra dışı bir sergi

İZMİR (Ege Ajans) –Ege Üniversitesi Etnografya
Müzesi, yabancı turistlerin İzmir’de ziyaret ettiği
mekanların başında geliyor. Ege Üniversitesi
Balkanlar ve Anadolu Giysileri Müzesi tarihi
1800’lere dayanan obje, fotoğraf ve video kaydı
olmak üzere pek çok arşiv bilgisini barındırıyor.
201 bilim insanını bir araya getiren projede 909
kaynak kişi ile görüşülerek, 20 bin 736 kare fo-
toğraf, 208 saat video çekimi yapıldı.  Müzede 2
bin 300 parça geleneksel giyim objesi, 110 adet
geleneksel halk çalgısı, 265 adet takı ve aksesu-
arlar 24 adet silah ile sandık ve dolaplardan olu-
şan toplam 3 bin 40 obje sergileniyor. Balkan
kültürlerini yansıtan geleneksel giysiler ve takı-
lar 45 manken üzerinde sunuluyor. 

SON  günlerde artan LGBTİ mülteci ölümleri ile
ilgili yazılı açıklama yapan Konak Kent Konseyi,
öldürülen LGBTİ mültecilerin faillerinin bulun-
masını ve LGBTİ mültecilerin iltica başvuruları-
nın daha hızlı sonuçlanmasını istedi. Bünyesin-
de Mülteci ve Eşitlik Meclislerini barındıran tek
konseyi olan Konak Kent Konseyi, yakın zaman-
da artan LGBTİ mülteci cinayetleri ve intiharları
ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Konsey başkanı
Hamit Mumcu imzasıyla yapılan açıklamada
benzer olayların yaşanmaması için hükümetten
ve BM'den adım atılması istendi. Açıklamada,
yaptıkları başvurular sonrası uydu kentlere
yerleştirilen LGBTİ mültecilerin, geldikleri ülke-
lerle aynı durumda yaşadıklarını ve sürekli ola-
rak homofobi ve transfobiye maruz kaldığını
belirten Mumcu "Kendi beyanlarına göre ise ‘Ül-
kemizde öldürülme tehlikemiz bulunduğu için
Türkiye’ye geldik. Ancak burada da öldürülüyor,
taciz ve tecavüze maruz kalıyoruz’ diyorlar.
LGBTİ mülteciler ayrımcılığa, şiddete ve nefret
söylemine Türkiyeli insanların yanı sıra Türki-
ye’de yaşayan kendi milletinden olan insanlar
tarafından da maruz kalıyorlar. Tüm bu toplum-
sal baskılar sonucunda mülteciler ya öldürülü-
yor ya da dayanamayıp intihar ediyorlar" dedi. 

Kruvaziyerle gelen yolcunun özelliği farklıdır, turist kente girmeli. 

LİMAN İLE KENT 
BULUŞMALI

Dario Moreno’da hareketlilik başladı 

AlsAncAk limAnı
Turizmle coşsun
Pekdaş, “Bütün amacımız İzmir kentiyle limanı buluşturmak. Liman, kentin

limanı olsun ve kenti coştursun. Liman coşsun, İzmir coşsun” dedi.

Planlarda yoğun yapılaşmanın ay-
rıntılı bir şekilde belirtilmediğini dile
getiren Pekdaş,“Biz diyoruz ki vaziyet
planını da hazırlayın. Ne kadarı dük-
kan, ne kadarı turizm amaçlı tesis, ne
kadarı otel bilelim. Vaziyet planını da
ekleyin, yüksekliği Kordon’daki gibi
24,8 metreye düşürün ve yolcunun
kente girmesi sağlayın. Kruvaziyer li-
manını destekliyoruz. Kentin kimliği-
nin ve siluetinin korunmasını amaçlı-
yoruz. Yük limanına itirazımız yok.
Yük limanıyla başlayalım, kruvaziyer-
de de bu düzenlemeleri yapalım. İz-
mir’i coşturan bir liman olsun”dedi.

İzmir’in ulaşım tarihi

İZMİR(Ege Ajans)- İzmirlileri kent ulaşımında ta-
rihi yolculuğa çıkaracak “Kent ve Ulaşım Sergisi”
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde sergi-
leniyor. Eski teleferik vagonundan itfaiye kam-
yonuna, troleybüsten 1939 model makam aracı-
na kadar ilgi çekici pek çok tarihi obje sergileni-
yor. Müze Müdürü Ayşe Üngör,”Uzun yıllardır
sergiler açıyoruz. Aynı zamanda burası bir arşiv
ve kent belleği. Dünyanın neresinde yazılmış
olursa olsun İzmir ile ilgili bütün kaynakları tara-
yarak İzmir’in tarihini arşivlemeye çalışıyoruz.
Müzemiz aynı zamanda zengin bir kütüphaneye
sahip. Kütüphane arşivinde bin 440 cilt Osmanlı-
ca ve yaklaşık 8 bin cilt Latin alfabesiyle basıl-
mış gazete bulunmaktadır. El yazması eserlerin
toplamı ise 5 bin  cilde yaklaşıyor” dedi.
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TÜRKİYE’yi kadın futbolunda Avrupa’da temsil
eden tek takım olan Konak Belediyespor’un an-
trenmanını izleyen Konak Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş teknik heyet ve futbolculara baklava
ikram etti. “Kadınlar olmadan demokrasi olmaz”
diyen Pekdaş, kadınların her alanda var olması
gerektiğini belirterek, “Kadınlar futbolda da, so-
kakta da, tarlada da, mecliste de varlar. Bizler her
alanda kadınların varlığını çoğaltarak ve güçlen-
direrek demokrasiyi getireceğimizi biliyoruz. Bu
anlamda takımımıza sonuna kadar güveniyor ve
destek veriyoruz” diye konuştu.

Kadın her 
alanda var

Barınaktan
sahiplenin

SİMGE Erensayın, Rus-
ya'da düzenlenen Ümitler
Avrupa Tekvando Şampi-
yonası'nda karşılaştığı
tüm rakiplerini yenerek
altın madalyaya ulaştı.
Son dönemde elde ettiği
başarılı sonuçlarla dikkat-
leri üzerine çeken genç
tekvandocu Simge Erensa-
yın, ülkemize bir kez daha
gurur yaşattı. İzmir Bü-
yükşehir Belediyespor
formasıyla spor yaşamını

sürdüren Erensayın, Rusya'daki Ümitler Avrupa
Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya elde
etti. Simge Erensayın'ın en büyük hedefi ise
2020 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar-
da altın madalya elde etmek.

GENÇLERİ spora teşvik etmek amacıyla 15 okul-
daki 22 spor sahasını yenileyen Büyükşehir Be-
lediyesi, eğitim yuvalarına ayrı bir renk kattı.
Kentteki 15 okulun 22 spor sahası zeminini ulus-
lararası standartlardaki malzemelerle yenileyen
Büyükşehir Belediyesi, böylece gençleri spora
teşvik için önemli bir adım daha atmış oldu. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yürütülen çalışma-
lar kapsamında aralarında Konak Kenan Evren
Anadolu Lisesi ve Karabağlar Şehit Komando Er
Fatih Özcan İlkokulu’nda bulunan toplam 22 adet
spor alanını Uluslararası Tenis Federasyonu
onaylı akrilik zeminle kapladı.  

Sahalara renk geldi

İZMİR iş dünyasının önde gelen
kadın yöneticileri, yeteneklerini
bu kez yeşil sahada sergiledi.

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Li-
gi’nde temsil eden Konak Belediye-
spor Kadın Futbol Takımı’na destek
için düzenlenen gösteri maçında
sahaya çıkan başarılı iş kadınları
futbolda da ne denli mücadeleci ol-
duklarını gösterdi. Konak Belediye-
si ile İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) iş birliğinde Çeş-
me Dalyan Stadı’nda oynanan maçı
Türkiye’nin tanınmış futbol ha-
kemlerinden, aynı zamanda İZSİAD
üyesi olan Tolga Özkalfa yönetti.
Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş ve Urla Belediye Başkanı Sibel
Uyar’ın da yer aldığı takımlar saha-
ya kırmızı ve mavi formalarla çıktı.

Karma takımlar halinde oynanan
maçta iş kadınlarına Konak Beledi-
yespor’un başarılı kadın futbol takı-
mı oyuncuları da eşlik etti. Takım-
lara sahaya Konak Belediyespor’un
minik kız futbol takımı oyuncula-
rıyla birlikte çıktı. Güzel havada oy-
nanan maçın ilk golünü mavi ta-
kım adına 35 numaralı formayla
oynayan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş attı. Golün ardından
Pekdaş sevincini rakip takım oyun-
cularından eski milli atlet Semra
Aksu ile paylaşırken, maç boyu her
iki takımın oyuncularının sahadaki
dostluğu görülmeye değerdi. İzleyi-
cilerinin de kadınlardan oluştuğu
maç bol gollü geçti. Hakemin bitiş
düdüğünün ardından saha içi eğ-
lenceli anlara sahne oldu. 

300 yıllık ‘İki Çeşmeler’ kurtuluyor

Şampiyon’a
dEstEk…

İZMİR’İN
merkez ilçesi Ko-
nak’ta eğitim yuvalarının
yeni döneme pırıl pırıl girmesi
için belediye ekipleri harıl harıl ça-
lışıyor. Fiziki şartları yetersiz olan
okullara yönelik başlatılan bakım
ve onarım çalışmaları aralıksız
sürdürülüyor. Çalışmalar sadece
dersliklerle sınırlı kalmıyor. Konfe-
rans salonları ve laboratuvarları da
elden geçiriliyor. Basketbol potaları ve
kale direkleri yenilenirken, okul bah-
çelerine oyun çizgileri çiziliyor. Bahçe
kapıları, merdiven korkulukları ve de-
mir duvar çitleri de yine Konak Beledi-
yesi’nce yenileniyor. 

SON dört yıldır kadın futboluna adı-
nı altın harflerle yazdıran  Konak Be-
lediyespor’un altyapısı da ışık saçıyor.
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde
üst üste dört sezondur şampiyonluğu
kimselere kaptırmayan mavi beyazlı-
ların geleceği olan genç ve yıldız kız
takımları Türkiye şampiyonluğuna
emin adımlarla ilerliyor. Kadın futbo-
lunda Türkiye’yi Avrupa’da temsil
eden ablalarının izinden giden Ko-
nak’ın kızları başarılarıyla gelecek
için güven veriyor. Konak Belediye

Başkanı Sema Pekdaş, altyapıda elde
edilen bu başarının gelecek için umut
verici olduğunu söyledi. Bir üst tura
çıkan genç ve yıldız kız takımlarının
gruplarını lider tamamlayacağına
inandığını dile getiren Başkan Pek-
daş, “Kadın futbol takımımızın ar-
dından genç ve yıldız kız takımları-
mızın elde ettiği bu başarı önemli bir
başarıdır. Konak’ın, İzmir’in kadınla-
rı her alanda olduğu gibi futbolda da
başarılarını gösteriyor. Takımlarımız-
la gurur duyuyoruz” dedi.

Altyapı da sağlamEğitim yuvaları 

pırıl pırıl oluyor
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HAYVAN  sahibi olmak isteyenlere  petshoptan
önce mutlaka hayvan barınaklarına veya rehabi-
litasyon merkezlerine gitmeleri çağrısında bulu-
nan Konak Belediyesi Veteriner Müdürü Sait
Tong  “Artık Türkiye’nin her yerinde barınaklar
ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Buralar-
da da sahiplenmeyi bekleyen çok tatlı kedi ve
köpekler var. Hayvan satın almak yerine barı-
naklardan sahiplenmeyi tercih etsinler” dedi. Ko-
nak Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü olarak so-
kak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi hizmet-
lerinin artarak devam ettiğini belirten Tong, aşı-
lama yapılan hayvanların alındığı yerlere bırakıl-
dığını söyledi. Tong, vatandaşlardan gelen talep-
ler doğrultusunda hayvan sahiplendirilmesi yap-
tıklarını da sözlerine ekledi.

Avrupa'nın 
en büyüğü

TARİHİ yapıları yeniden kente
kazandırmak için yoğun bir ça-
ba ortaya koyan Konak Beledi-
yesi, İzmir’in en önemli semt-
lerinden biri olan İkiçeşmelik’e
adını veren tarihi iki çeşmeyi
restore ederek hak ettiği değere
kavuşturacak. Yürütülecek res-
torasyon çalışmaları tamam-
landığında tarihi iki çeşme ye-
niden görünür hale gelecek. Ta-
rihi çeşmeden akan suyun da o
tarihte Damlacık deresi olarak
anılan kaynaktan geldiği belir-
tiliyor. Uzun yıllar bölgeden ge-
lip geçenlerin soluklanıp, su ih-
tiyacını giderdiği tarihi çeşme-
ye, 1930’lu yıllarda yapılan yol
genişletilme çalışmaları sonra-

sında yüksekte kaldığı için
ikinci bir çeşme ilave yapıldı.
Böylelikle hem yolun üstünden
geçenlere hem de yoldan geçen-
lere hizmet veren çeşmelere o

günden sonra halk arasında ‘İki
Çeşmeler’ denmeye başlandı.
Zamanla çeşmelerin bulundu-
ğu bölge İkiçeşmelik, önünden
geçen Eşrefpaşa Caddesi de İki-

çeşmelik Caddesi olarak zihin-
lere yer etti. Tarihi iki çeşmele-
rin Konak Belediyesi’nce yeni-
den görünür kılınacak olması
kentin değerlerine sahip çıkan
İzmirliler kadar, bölgede yaşa-
yan vatandaşları da sevindirdi.
Yıllardır yaşadıkları semtin adı-
nı aldığı iki çeşmelerin yeniden
gün yüzüne çıkarılmasından
duydukları memnuniyeti dile
getiren vatandaşlar, proje çalış-
malarının bir an önce başlama-
sını bekliyor. Konak Belediye-
si’nce tamamlanacak restoras-
yon ile İkiçeşmelik’e adını ve-
ren iki çeşmeler İzmir’in binler-
ce yıllık tarihindeki önemli de-
ğerler arasındaki yerini alacak.



İzmir’in merkez ilçesi Konak,
çok fazla bilinmese de tarihi
ve kültürel açıdan çok önemli
özelliklere sahip. Konak’ın seçilmiş
ilk kadın belediye başkanı Sema
Pekdaş, bu özellikleri ön plana
çıkaracak projelere öncelik veriyor.
İşte bu yüzden benzerlerine ancak
dünyanın önemli kentlerinde
rastlanan “Yazar Evleri”nden birini
de Konak Belediyesi olarak İzmir’de
hizmete açtı. Başkan Pekdaş’la
özellikle Türkiye’ye kazandırdığı 

bu proje üzerine konuştuk.
� Yazar evi açma fikri nasıl

doğdu ve gelişti?
Tarık Dursun K. Yazar Evi,

Mithatpaşa Caddesi’nde
ve tarihi Asansör ile Beth İsrael
Sinagogu’na komşu bir
noktada. Uzun süre
kullanılmadığı için harabeye
dönen tarihi binayı kamulaştırdık
ve yaklaşık 500 bin lira
harcayarak üç ay gibi kısa bir
sürede eski haline dönmesini
sağladık. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin
edilen eski İzmir evi, şimdi yeni konuklarını
ağırlamaya başladı. Karataş semtinde,
restore edilen iki katlı ahşap binada hizmet
veren Yazar Evi’ne geçtiğimiz yıl aramızdan
ayrılan Türk edebiyatının unutulmaz
isimlerinden Tarık Dursun K.’nın adı verildi.
Açıldıktan sonra ilk olarak genç şairlerden
Cihat Duman’ı ağırlayan Tarık Dursun K.
Yazar Evi, ilerleyen dönemlerde dünyanın
farklı ülkelerinden yazarları ve sanatçıları
konuk etmeyi sürdürecek.

‘TARIK DURSUN K.’NIN
ADINA ÇOK YAKIŞTI’

� Türkiye’de yazar evi olarak
başka bir örneği var mı? 

Türkiye’deki yazar evlerinin sayıları bir elin
parmaklarını geçmiyor. Ancak tarihi dokusu,
konumu ve içinde barındırdığı özellikler
itibariyle Tarık Dursun K. Yazar Evi’ni,
benzerlerinden çok farklı bir noktaya koymak
gerekir. Yazar evleri, edebiyatın çeşitli
alanlarında çalışmalarını sürdüren yazarlar için
bir üretim mekanıdır. Konak Belediyesi
olarak, yeniden ayağa kaldırdığımız bu tarihi
bina, kolektif bir çabanın ürünü oldu. Kolektif
bir emekle bu işi ortaya çıkarmak gerekiyordu,
o gerçekleşti. Zaten Tarık Dursun K. adına da
bu yakışırdı. Yazar Evi, sadece edebiyatçıları
değil, farklı sanat dallarından sanatçıları
ağırlayacak bir mekan olacak. El birliğiyle bu
yerleri yaşatmamız gerekiyor ve biz bunun için
elimizden gelen hür türlü fedakarlığı
yapacağız. 84 yaşında yaşama veda eden
Tarık Dursun K. adına yakışır bir mekan
oluşturduğumuzu düşünüyorum. Belediyemiz
tarafından misafir edilecek yazarların 
üreteceği eserler, hem Konak’ın hem de
İzmir’in gururu olacak. 

� Burada neler yapılacak? 
Dünyadaki prestijli örneklerinde olduğu

gibi, davet edilecek yazarlar, belli sürelerle
konaklayıp eserlerini gereken sakinlik

ve dinginlik içinde yazacak. Bu mekan onun
için tasarlandı. Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde
konuklar için her şey düşünüldü. İki katlı tarihi

binanın giriş katında usta yazarın
kişisel eşya ve kütüphanesini
içeren bir anı odası bulunuyor. 
Bu katta ayrıca mutfak ve atölye
odası da yer alıyor. Atölye
odasında ilerleyen zamanda
kadın, çocuk ve gençlere yönelik
çeşitli eğitimlerin verilmesi
planlanıyor. İzmirlileri yıl 
boyunca edebiyatla buluşturacak

binanın üst katı ise, gelen yazarlar için bir
yaşam alanı olarak tasarlandı. İkinci katta bir
yatak odası, çalışma odası, dinlenme ve ortak
çalışma odaları bulunuyor.

� Yazar Evi, İzmir’e neler
kazandıracak?

Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde sadece
yazarları, şairleri yani edebiyatçıları
ağırlamayacağız. Fotoğraf sanatçıları, senaryo
yazarları, görüntü yönetmenleri, ressamlar
gibi farklı sanat dallarından isimleri misafir
etmek istiyoruz. Bizim Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nden tek beklentimiz şu: Sanatçılarımız
gelsin; İzmir’in havasını solusun, Konak’ın
ara sokaklarında tarih turuna çıksın, kaybolan
mahalle kültürünü yeniden keşfetsin. Şahit
olup yaşadıkları bu güzellikleri de
hikayelerinde, şiirlerinde, filmlerinde,
senoryalarında kullansın, İzmir’e, Konak’a
eserlerinde yer versin. Bakarsınız bu ev
sayesinde İzmir’e özel hikayeler, şiirler yazılır.
Ya da çok ünlü bir romana mekan olur
Konak’ı merdivenli dar sokakları. Neden bu
güzel atmosferde bir film çekilmesin? 

‘İZMİR, ROMANLARA VE
FİLMLERE KONU OLACAK’

� Devamı gelecek mi?
Biz şimdi küçük bir adım attık, bu adımın

bizi nereye götüreceğini hep birlikte
göreceğiz. Çünkü İzmir bunu
fazlasıyla hak ediyor. Yaklaşık
150 yıllık bir geçmişe sahip bu ev,
tamamen sanatçıların rahat
edebileceği bir şekilde dizayn
edildi. Tarihi özelliklerinin yanısıra
ihtiyaç duyacakları her türlü
konfor da mevcut. Onları 
rahat ettirebilmek için elimizden
geleni yapmaya hazırız. 

� Başka tarihi binalar da aynı şekilde
bu dönüşümü yaşayacak mı?

Konak’ı tarihi ve kültürel olarak insanların
merakla gezeceği bir merkez haline getirmek

için yaptığımız çalışmalar Tarık Dursun K.
Yazar Evi ile sınırlı kalmayacak. Konak
Belediyesi olarak, tarihi Asansör’ün bulunduğu
Dario Moreno Sokağı’nın hemen girişindeki
boş binayı da restore ederek kent yaşamına
kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Yapılan
görüşmeler sonunda mülk sahibiyle anlaşmaya
vardık. Kiralayıp bakımdan geçireceğimiz üç
katlı tarihi bina, kültür ve sanat merkezi 
olarak İzmirlilere hizmet verecek. Böylece
tarihi Asansör’e de komşu gelecek.

� Konak, tarih ve kültür turizminde
bir merkez haline gelebilir mi?

Gelmememesi için hiçbir neden yok.
Çünkü Konak, bunu fazlasıyla hak edecek

özelliklere sahip bir kent.
Dünyanın en büyük açık hava
çarşısı Kemeraltı bile başlı
başına bir değer bu açıdan.
Makedonya Kralı Büyük
İskender’in yaptırdığı binlerce
yıllık Kadifekale, hemen onun
sırtlarındaki Antik Roma
Tiyatrosu, yine binlerce yıllık

Agora, Kemeraltı’ndaki tarihi havralar,
Konak’ın kültür ve tarih turizminde bir 
marka haline gelmesi için yeterli sebepler
aslında. Biz de Konak’ın bu özelliklerini
ortaya çıkarmak için çalışacağız.

  

’

’
� Dario Moreno

Sokağı’nda
kiraladığınız bina
hangi aşamada?

Kiraladığımız yeni
bina için hazırlanan
restorasyon projesi
kurul onayından çıktı.
Bu binanın da kültür
ve sanat merkezi
olarak hizmete
girmesi için gereken
çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.
Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek

merkezin açılmasıyla,
Dario Moreno
Sokağı’na
ve Asansör’e olan
ilgi daha da artacak.
Karataş semtinin
İzmir’in kültürel
kimliğinde önemli bir
yeri var. Her
köşesinde tarihin
ayak izlerinin olduğu
bu semtin adına

yaraşır bir sanat merkezi yapmak istiyoruz.
Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok yönlü bir

mekan oluşturacağız. Bir kent geçmişiyle
vardır. Konak’ta yaklaşık 2 bin 500 tescilli
yapı var. Bu değerleri daha görünür hale
getirmek için çaba göstermeye devam
edeceğiz. Vatandaşlara hizmet üretecek
mekanların sayısını artırmayı hedefliyoruz.
Artık mülkiyetlerimizi çoğaltıp, hizmetlerimizi 
daha çok yerde yerine getirme zamanımız
geldi. Çok çeşitli hizmetleri çok farklı
mekanlarda yerine getirecek aşamadayız.
Bunlar için de yeni yerlerin, mekanların 
önemi tartışılmaz. Yaptığımız tasarruflarla
gerek kamulaştırma gerekse de kiralama
yöntemiyle bunları gerçekleştiriyoruz.

‘

‘
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ESERLER
SAKİN BİR
ORTAMDA
OLUŞACAK

KONAK BELEDiYE BASKANI CHP’Li SEMA PEKDAS:

RÖPORTAJ:
CEMAL SEVGİ

cemal.sevgi@dogangazetecilik.com.tr

Tam adı Tarık Dursun Kakınç olan
Tarık Dursun K., 26 Mayıs 1931’de doğdu.
1949’da İzmir’de Anadolu gazetesinde
sinema eleştirileri yazmaya başladı. Sonra
sırasıyla Yeni Gün, Ankara Ulus, Yeni
İstanbul ve Vatan gazetelerinde gündelik
yazılar yazdı. Pazar Postası ve Akis
dergilerinde sinema eleştirileri yazdı.
Eleştirmen Ali Gevgilili ile birlikte aylık
Yeni Sinema dergisini çıkardı. Senaryo
yazarlığı ve rejisörlük yaptı. 1969 yılında
Kurul Kitabevi’ni açan Tarık Dursun K.,
sanata 1949 yılında şiirle başladı, 1951
yılında Cengiz Tuncer ile Devrialem isimli
ortak bir şiir kitabı yayımladı. Daha sonra
hikâye yazarlığına başladı. Kardeşi Faruk
Kakınç’la beraber girdiği bir yarışmada
soyadlarının karışması neticesinde
soyadını K. olarak değiştirdi. İzmir, Foça
ve Karşıyaka’da yaşayan, yazın ve sanat
dünyasının çok yönlü ismi Tarık Dursun K.,
11 Ağustos 2015’te akciğer yetmezliği
sebebiyle hayatını kaybetti. 
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Eski bir İzmir evini
restore ettirerek
hizmete sunan
Konak Belediye
Başkanı Sema
Pekdaş, “Yazar
Evi, sadece
edebiyat
dünyasının değil
farklı dallardan
sanatçıların da
ağırlanacağı örnek
bir üretim
merkezi
olacak” 
diyor
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“DARIO MORENO SOKAĞI İYİCE HAREKETLENECEK”
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Sema Pekdaş
projelerini Posta
gazetesi yazarı
Cemal Sevgi’ye

anlattı..
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