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Başkan Pekdaş’ın ev sahipliğinde al-
sancak Türkan Saylan kültür Merke-
zi’nde düzenlenen geceye CHP İzmir Mil-
letvekili Murat Bakan, İzmir Devlet Ti-
yatrosu Müdür Yardımcısı Fatih Özyiğit,
İstanbul şehir Tiyatroları eski yönetme-
ni Ragıp Yavuz, konak kent konseyi Baş-
kanı Hamit Mumcu, Oyun Yazarları ve
Çevirmenleri Derneği Başkanı nazif Uslu
ile çok sayıda tiyatro eğitmeni, yönet-
men ve oyuncu katıldı. l7’de

İzMİRLİ sanatseverler bu sezon da birbi-
rinden nitelikli ve kaliteli tiyatro oyunla-
rıyla buluşacak. konak Belediyesi 2016-
2017 tiyatro sezonunu Levent Üzüm-
cü’nün ‘anlatılan Senin Hikayendir’ isimli
tek kişilik oyunuyla açtı. Levent Üzümcü
sergilediği başarılı performansla izleyiciyi
zaman zaman hüzünlendirdi, zaman za-
man da güldürdü. Oyunun interaktif olma-
sı nedeniyle seyirciyle de sık sık temas
kuran İzmirli sanatçı Levent Üzümcü, oyu-
nun sonunda ayakta alkışlandı. l7’de

Yaz tatilinin ardından yeni dönemde de
konaklı kadınlar uzman eğitmenler eşli-
ğinde sağlıklı yaşam için form tutuyor. ko-
nak Belediyesi’nin geçen yıl hizmete giren
Güzelyalı Mehmet ali akman Spor ve
Semt Merkezi’nin yanı sıra Hatay Spor
Merkezi ile İsmetpaşa Semt Merkezi’nde
verilen kurslar sayesinde kadınlar güne
zinde başlamanın keyfini yaşıyor. l8’de

SaĞLIkLI, temiz ve sürdürülebilir bir çev-
re için toplum bilincinin geliştirilmesi ge-
rektiğine inanan Konak Belediyesi, amba-
laj atıklarının geri kazanımı konusunda
vatandaşı bilgilendirmek adına önemli
bir iş birliğine imza attı. Çevre Koruma ve
Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

(ÇEVKO) ile el ele verilerek hayata geçiri-
len proje kapsamında çevre gönüllüsü
gençler, Konak sınırları içindeki ev ve iş
yerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaş-
lara ambalaj atıklarının geri dönüşüme
kazandırılması konusunda bilgilendirme-
ler yapmaya başladı. l6’da

Büyükşehir’in hazırladığı projeye tüm belediye başkanları sahip çıktı

MUHaRREM ayı dolayısıyla Hatay ve Gültepe
semtlerinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Gönülleri, sofraları dostluk ve barış eksenin-
de buluşturmaya devam eden konak Beledi-
yesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem
ayında binlerce kişilik aşure kazanları kay-
nattı. Gültepe kültür Merkezi ve Cemevi ile

Hatay kapalı Pazaryeri’nde toplam 3 bin 500
kişilik aşure dağıtıldı. konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş kazanın başına geçerek ser-
vis yaptı. Pekdaş, “Paylaşılan aşure lokma-
mız barış için, dostluk için, çocuklarımız için,
geleceğimiz, ülkemizin mutluluğu, refahı için
olsun” dedi. l3’te
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“perde” dedi

Sezon açıldı
Salon doldu

Sağlıklı 
yaşam için

Genç çevreciler
sahaya indi

Yaz tatili boyunca 100’ün üzerinde okulun bakım
ve onarımını yapan konak Belediyesi’ne okul yö-
neticileri ve öğrencilerden teşekkür geldi. l3’te

teşekkürler Konak!

ÖĞREnCİLER daha temiz bir ortamda eğitim alsın
diye okullara temizlik ekibi gönderiliyor. Hafta
içi her gün bir eğitim yuvasını baştan aşağı te-
mizleyecek olan ekipler sayesinde öğrenciler pı-
rıl pırıl sınıflarda ders görecek. l6’da

Konak’tan
eğitime

hijyen
desteği

“KültürparK
hEpimizin”

Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kalbinde “Daha Çok Yeşil, Daha Az Beton!” sloga-
nıyla yürüttüğü ‘Yeni Kültürpark Projesi’ne 21 ilçe belediye başkanı da destek verdi. 

Ölümünün 49. Yılında
Ernesto Che Guevera
kÜBa devriminin liderlerinden Ernesto Che Guevera ölümünün 49.
yılında konak’ta düzenlenen panelle anıldı. konak Belediyesi’nin
ev sahipliğinde konak kent konseyi, İlerici kadınlar Meclisi, Borno-
va nazım Hikmet kültürevi ile Fikir kulüpleri Federasyonu’nun
(FkF) iş birliğinde kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen anma etkinliğine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.l7’de

Belediyeye dev bütçe 315 Milyon TL
2017 bütçesi oylanarak kabul edildi. Konak Belediyesi’nin
yeni dönemde yatırıma ayırdığı pay geçen yıla oranla yüz-
de 13,41 oranında artırıldı. 2017 yılında yapılacak yatı-

rımlar arasında Gültepe’deki eski ekmek fabrikasının yeri-
ne yapılacak Spor Salonu ile Toros’ta inşa edilecek kapalı
pazaryeri de yer alıyor. l5’te

YEşİLDE-
RE’nİn daha
temiz ve hijye-
nik olabilmesi
adına çalışma-
lara başlayan
Konak Beledi-
yesi, derenin
geçtiği bölgelerde yaşayan vatandaşları çöplerini geli-
şigüzel atmamaları konusunda uyardı. l6’da

Yeşildere temiz kalsın! Barış gelmeli mutlu olmalı

Yeşil miktarı artacak
İzmİr Büyükşehir Belediyesi'nin alan-
daki bina yoğunluğunu azaltıp, yeşil
miktarını 21 bin metrekare artırarak ge-
leceğe uzanan bir Kültürpark yaratmak
amacıyla hazırladığı projeye kentin bele-
diye başkanları da sahip çıktı.  

açıklamayı Pekdaş yaptı
Pakİstan Pavyonu'nda hazırlanan
sergi alanında projenin maketini ve
video mapping uygulamasını incele-
yen belediye başkanları adına açıkla-
mayı Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş yaptı.  l4’te

Başkan Pekdaş, “Bu ülkeye barış gelmeli, bu ülkede insanlar
mutlu olmalı, çocuklar yatağa karınları tok girmeli. Birilerinin
yardımlarıyla değil, onurlarıyla yaşamalılar” dedi. l2’de



TÜRK Medeni Kanu-
nu’nun kabul edilişi-
nin 90. yılında maddi
imkansızlıklar yüzün-
den evlenemeyen ya
da nikah kıyamayan
49 çift için toplu nikah
töreni düzenlendi. Ko-
nak Belediyesi Eşref-
paşa Evlendirme Dai-
resinde düzenlenen tö-
rende mutluluklarını
resmileştiren çiftler
arasında iki de Suriyeli
çift vardı. 

Toplu nikah töreni-
ne Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra belediye meclis üyele-
ri, mahalle muhtarları, nikah kıyan çiftlerin yakın-
ları ve Konak Belediyesi çalışanlarından oluşan kala-
balık bir davetli grubu katıldı. Çiftlerin nikahlarını
Başkan Pekdaş kıyarken, nikah şahitliklerini de be-
lediye meclis üyeleri ve muhtarlar yaptı. Pekdaş, 4
Ekim 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’un aile
birliğinin oluşmasını, kadının birey olarak toplum-
da kabul görmesini sağladığını söyledi. Pekdaş,

“Toplumun yarısı olan kadınların farklı bir fikri ol-
maksızın, onların katılımını sağlamaksızın bir top-
lumun gelişmesi sağlanamaz. Dolayısıyla kadın, er-
kek beraber hayatı ürettiğimiz gibi sosyal yaşamı,
siyasal yaşamı da birlikte üretmemiz gerekiyor. Bu-
nun ilk adımı da bu eşitliği sağlamaktı. Bu nedenle
hukukun üstünlüğünün, birey özgürlüğünün ve di-
ğer özgürlüklerin esas olduğu bir yönetim getirdiği
için de Atatürk’e minnet borçluyuz” dedi.

SOSYAL belediyecilik anlayışıyla örnek çalışma-
lar ortaya koyan Konak Belediyesi, vatandaşın sa-
dece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında
olmayı sürdürüyor. Sunduğu hasta nakil hizme-
tiyle hastaneye gidemeyecek durumda olan has-
taların yardımına koşan ve bu hizmetten faydala-
nanlardan biri de Kurtuluş Savaşı
gazilerinden Ahmet Taşdemir'in eşi
Saime Taşdemir. 73 yaşındaki Taş-
demir, Konak Belediyesi’nin hasta
nakil hizmeti sayesinde düzenli ola-
rak hastane kontrollerine götürülü-
yor. Uzun yıllardır Alzheimer, Par-
kinson, şeker gibi birçok hastalıkla
mücadele eden Taşdemir, Konak Be-
lediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı hizmet veren ambulansla evin-
den alınarak Tepecik Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne tetkik için götü-
rüldü. Kızı Saadet Opan zor şartlar
altında annesini düzenli olarak has-
taneye götürdüklerini belirterek,
“Annem 73 yaşında ve yatalak… Bu

nedenle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor.
Uzun zamandır Konak Belediyesi’nin ambulan-
sıyla hastaneye götürüp getiriyoruz. Ne zaman
arasam bize yardımcı olan doktor ve sağlık ekibi-
ne, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a verdi-
ği destek için teşekkür ederim” dedi.
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Parklar
renkleniyor

Pekdaş: 
Daha çok bir

arada olmalıyız

CHP Konak İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya
gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 15
Temmuz darbe girişiminin ve arkasından yaşa-

nan OHAL sürecinin halka iyi anlatılması gerektiğini
belirterek, “Şimdi çalışmak, kol kola girmek zamanı.
Kadınlar istedi mi her şeyi yapar, kadınlar toplumu
ayakta tutar. Biz istersek yapamayacağımız hiçbir şey
yok” dedi. Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ko-
nak İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği kahvaltıya ka-
tılarak, partili kadınlarla bir araya geldi. Birlik ve be-

raberlik mesajlarının verildiği örgüt buluşmasına
Pekdaş’ın yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet
Şakir Başak, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Belediye
meclis üyeleri de katıldı.

Ev ev gezerek anlatacaklar
CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten

Serhadbeyi, “Çok kötü bir süreçten geçtik, kötü
süreçler de bizi bekliyor. Bizim alanlara çıkma ve

bu ülkenin gidişatını herkese anlatmamız gereki-
yor. Ev ev dolaşıp olağanüstü halin neler getirdiği-
ni, getireceğini anlatmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye bunu hak etmiyor
Pekdaş da, omuz omuza olunması gereken günler

yaşadıklarını dile getirerek, “Bir darbe teşebbüsü ve ar-
dından açılan sandıkları gördük. Ne kadar kifayetsiz ve
liyakatsiz kişilerin devlet işlerine yerleştirildiği ortaya

çıktı. Bizim çocuklarımız çok başarılı, çok yetenekli ol-
malarına rağmen KPSS ile oyalanırken, sınav soruları-
nı çalanlar, tarikata üye olanlar işe yerleştirildi. Türkiye
hukuk devleti olmaktan uzaklaştırıldı. Harbiye, mülki-
ye, adliye bir cemaate teslim edildi. Bunlara göz yu-
manlar şimdi ‘Ben kandırıldım’ diyorlar. Türkiye bunu
hak etmiyor, çocuklarımız bunu hak etmiyor. Bu ülkeye
barış gelmeli, bu ülkede insanlar mutlu olmalı, çocuk-
lar yatağa karınları tok girmeli. Birilerinin yardımla-
rıyla değil,  onurlarıyla yaşamalılar” diye konuştu.

“Kol kola girme zamanı”
Pekdaş: Kadınlar istedi mi her şeyi yapar, kadınlar toplumu ayakta tutar

Başkan Pekdaş, “Bu ülkeye barış gelmeli, bu ülkede insanlar mutlu olmalı, çocuklar ya-
tağa karınları tok girmeli. Birilerinin yardımlarıyla değil, onurlarıyla yaşamalılar” dedi.

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türki-
ye’nin içinde bulunduğu bu zor günlerde sivil
toplum kuruluşlarına her zamankinden daha bü-
yük görevler düştüğünü söyledi. Tülay Aktaş Gö-
nüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu’nun 20.
kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma
ve ödül töreni Ege Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene; Başkan
Pekdaş, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir İl
Dernekler Müdürü Turgay Esen, platform üyesi
derneklerin başkan ve temsilcileri ile çok sayıda
davetli katıldı. Türkiye için birlikte daha güzel
işler yapmanın zamanı olduğunun altını çizen
Pekdaş, “Bizim geçmişte olduğumuzdan çok da-
ha fazla bir arada olmaya ve çok daha güzel şey-
ler yapmaya ihtiyacımız var. Bu açından gerçek-
leştirilen bu toplantılar aynı zamanda yeni birer
başlangıç da olsun. Yeni motivasyonlarla Türki-
ye için, geleceğimiz için bir arada olmak ve bir-
likte güzel işler yapmak zorundayız”dedi. 

90’ıncı yılında 
toplu nikah

Gazinin eşi emin ellerde

İZMİR'in kalbi Konak'ta her yaştan kent sakininin
keyifli zaman geçirdiği parklara yönelik yürütü-
len düzenleme çalışmaları aralıksız devam edi-
yor. Konak Belediyesi tarafından sürdürülen ça-
lışmalar kapsamında son olarak Güzelyalı Fuat
Göztepe Parkı, minik konuklarının keyifli zaman
geçirmesi için yeni baştan düzenlenerek güzel-
leştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
geçen yıl yeni oyun aletleri yerleştirdikleri çocuk
oyun alanının bu kez taş zeminini renkli kauçuk
malzemeyle kapladı. Parkta oyun oynayan ço-
cukların olası bir düşmede yaralanmalarını önle-
mek amacıyla yapılan kauçuk kaplamalar, renkli
görüntüleriyle de miniklerin ilgi odağı oldu. Ço-
cukların rahat ve güvenli bir şekilde oyun oyna-
malarına olanak sağlayan yer döşemesi, estetik
görünümlerinin yanı sıra darbe emici, koruyucu
ve esnek olmaları sebebiyle de anne ve babalara
rahat bir nefes aldırıyor. 

Bir rüya gerçek oluyor
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Cumhuriyet tarihinin operasanatına özel ilk binası için yıl bitmeden ihaleye çı-kıyor. Opera binası, başta sahne tasarımı olmak üze-re teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleriarasında özel bir yer edinecek. Sadece temsil günle-ri değil, günün her saati aktif kullanılacak şekildetasarlanan binanın ayrıca tramvay hattı bağlantısıda olacak.  Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesiplanlanan ihalenin ardından, Cumhuriyet tarihininopera sanatına özel ilk binası İzmir’den yükselecek.Kentin simge yapılarından birisi haline gelmesi bek-lenen İzmir Opera Binası için 2016 yılı sonuna ka-dar ihaleye çıkılması hedefleniyor. Karşıyaka Mavi-şehir girişine yapılacak olan Opera binası inşaatının2017 yılında başlaması öngörülüyor.



KONAK 03 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

KONAK 3KASIM 2016

KONAK Belediyesi, yaz tatili boyunca ilçedeki okul-
ların bakım, onarım ve boya ihtiyacını ücretsiz kar-
şıladı. Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen
verilen bu desteğe karşılık okul idarecileri de teşek-
kürlerini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a
yaptıkları ziyaretlerle dile getiriyor. Son olarak Ko-
nak Misak-ı Milli Ortaokulu Müdürü Ergün Bay-
lan, Okul Aile Birliği heyeti ve öğrenciler, Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Gö-

rüşmede okulun minik öğrencileri bakım ve ona-
rım çalışmalarıyla baştan aşağı yenilenerek, güzel-
leşen okulları için Pekdaş’a teşekkür ederek, çiçek
ve çikolata armağan etti.

Sorunlar el birliğiyle çözülür
Bütçelerinin el verdiği oranda okullara destek

olduklarını hatırlatan Pekdaş,  “Okullara yardımlar
yerel yönetimlerin asli
görevi değil. Ancak bi-
zim geleceğimiz olan
çocuklarımızın daha iyi
koşullarda eğitim al-
masına katkı koymak
gibi bir sorumluluğu-
muz da var;  elimizden
geldiğince okullarımı-
zın temel ihtiyaçlarını
gidermeye çalışıyoruz.
Okullarımızın sorunla-
rı çok ama bu sorunları
az da olsa çözüme ka-
vuşturmak bizleri se-
vindiriyor” dedi. 

YENİ eğitim-öğretim yılına baş-
layan eğitim yuvalarını ziyaret-
lerini sürdüren Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş Kadifeka-
le’deki Zübeyde Hanım İlköğre-
tim Okulu’na konuk oldu. Ziya-
retine bu yıl birinci sınıfa başla-
yan öğrencilere Konak Belediye-
si’nce hazırlanan okul çantaları
ve kırtasiye setlerini armağan
ederek başlayan Pekdaş, bu yıl
ilk kez okul sırasına oturan öğ-
rencilerin yeni eğitim-öğretim
yılına mutlu bir başlangıç yap-
maları için bu armağanları da-
ğıttıklarını söyledi. Hediyeleri-
ni alan minik öğrencilerin mut-
luluğu ve heyecanı yüzlerine
yansırken, Başkan Pekdaş öğ-
rencilere bol bol kitap okumala-
rını tavsiye ederek, başarılı bir
yıl geçirmelerini diledi.

Okullara destek
Yaklaşık bin öğrencinin eği-

tim gördüğü okulu gezen Baş-
kan Pekdaş, Müdür Gülmez’den

okul hakkında bilgi aldı. Yaz ta-
tili boyunca ilçedeki birçok oku-
lun bakım ve onarımını gerçek-
leştirdiklerini, birçok okulda da
çalışmaların sürdüğünü dile ge-
tiren Pekdaş, “Ekiplerimiz yaz
tatili boyunca birçok okulun ba-
kım ve onarımını yaptı. Çocuk-
larımız sağlıklı koşullarda eği-
tim görsünler diye bu çalışma-
ları yürütüyoruz. Çünkü onla-
rın başarılı ve iyi birer insan ol-
ması bizlerin elinde” dedi.

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Mu-
harrem Ayı dolayısıyla Gültepe Kültür Mer-
kezi ve Cemevi’nde matem orucu tutan va-

tandaşlarla birlikte oruç açtı. Başkan Pekdaş’ı cem-
evine gelişinde Alevi Kültür Dernekleri Konak Şube
Başkanı Hüseyin Çiçek ve mahalle muhtarlarının
da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıla-
dı. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü’nce düzenlenen matem orucu yemeği öncesi 

Alevi Dedesi Mustafa Alkan dua okudu. 

Zulme karşı birlik olma zamanı
Gültepe Cemevi’nde vatandaşlarla aynı sof-

raya oturarak onlarla birlikte oruç açan Başkan
Pekdaş, “Matem oruçlarınızda sizlerle birlikte
olmak, lokmamızı ve soframızı paylaşmak iste-
dik. Aynı zamanda bereketimiz de çoğalsın isti-

yoruz. Yasımızı, matemimizi birlikte yaşayalım
diyoruz. Her zaman birlikte olalım. Zulme karşı
birlik olalım, birlikte direnelim. Zulmedenlerin
sonunun gelmesini birlikte niyaz edelim. Mate-
mimizin hayırlarla bitmesini diliyorum. Daya-
nışmamız çok olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklı-
yorum” dedi. Oruç açma yemeği sonrası Başkan
Pekdaş, mahalle sakinleriyle tek tek görüşerek,
onları dinledi.

“Dayanışmamız çok olsun”
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Muharrem lokmasına katıldı

Yaz tatili boyunca 100’ün üzerinde okulun bakım ve onarımını yapan
Konak Belediyesi’ne okul yöneticileri ve öğrencilerden teşekkür geldi.

BELEDİYE Başkanı Sema Pekdaş’a bir destek de Muh-
tarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akde-
niz’den geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İz-
mir’e gelen Akdeniz, ziyaret ettiği Başkan Pekdaş’a
başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Görüş-
meye Konfederasyon Genel Sekreteri ve aynı za-
manda Kültür Mahallesi Muhtarı Nilgün Güney, Ege
Bölge Temsilcisi ve Sümer Mahallesi Muhtarı Ayşe
Taylan ile Akın Simavi Mahallesi Muhtarı Hatice Ga-
zezoğlu da katıldı. Pekdaş, “Muhtarlarımızla sık sık
bir araya gelerek, onlarla görüş alışverişinde bulu-
nuyoruz. Demokrasi gelişecekse bunları yaparak ge-
lişecek. Bu nedenle hepimiz birbirimize muhtacız ve
birlikte güzel işler yapmak zorundayız. Çünkü bu gö-
revlere bizler gönüllü talip olduk” diye konuştu. 

Teşekkürler Konak!

Başkan Pekdaş’ın 
ziyaretleri sürüyor

‘Altın 
Günü’ mü,

kent 
gezisi mi?
KENT kültürünü ve tarihini tanıtmak
amacıyla Konak Belediyesi tarafından
haftada bir gün düzenlenen ve katılım-
cılarını kadim şehrin izlerinde keyifli
bir yolculuğa çıkaran ücretsiz tarih tur-
ları, aynı zamanda sosyalleşme fırsatı
da sunuyor. İzmirli kadınlar artık altın
günlerinde bir araya gelmek yerine, ya-
şadıkları kentin daha önce hiç görme-
dikleri yerlerine giderek tarihin birik-
tirdiği zenginlikleri keşfetme şansı bu-
luyor. Kent Tarihi Birimi’nden Burcu
Yaprak’ın rehberlik ettiği geziye konuk
olan kadınlar, Kadifekale, Agora ve Bas-
mane gibi Konak’ın tarihi semtlerini do-
laşıyor. Ücretsiz düzenlenen kent tarihi
gezileri kapsamında Basmane’nin so-
kaklarını adımlayan kadınlar gezi sıra-
sında; Kumrulu Mescid, Altınpark Kazı
Alanı, Konak Belediyesi Radyo ve De-
mokrasi Müzesi ile Kadın Müzesi, Tarihi
Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Döner-
taş Sebili ve Kortejo Evleri’ni görme ve
tanıma fırsatı buldu. 

Mumcu: 
Basına yönelik 

Darbeyi kınıyoruz!

Başkan Pekdaş’a
teşekkür ziyareti

KONAK Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, “Son
zamanlarda özellikle emekten, halktan, barıştan ya-
na muhalif medya kuruluşlarına yönelik el koyma
ve kapatma kararlarıyla, Türkiye’nin kronik prob-
lemlerinden olan basın özgürlüğü önündeki engelle-
rin yeni bir boyuta geçtiği görülmektedir” dedi. Dör-
düncü kuvvet olarak adlandırılan medya; yürütme
erkinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin asli bir
yükümlülüğe ve halkın bilgiye ulaşma hakkının ko-
runmasında kritik bir role sahip olduğunu belirten
Mumcu, Türkiye’nin, Uluslararası Sınır Tanımayan
Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayımladığı
Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içe-
risinde 149. sırada yer aldığını söyledi.

Pekdaş: Her zaman birlikte olalım. Zulme karşı birlik olalım, birlikte direnelim.
Zulmedenlerin sonunun gelmesini birlikte niyaz edelim. 



İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin alandaki
bina yoğunluğunu azaltıp, yeşil miktarını
21 bin metrekare artırarak geleceğe uzanan

bir Kültürpark yaratmak amacıyla hazırladığı
projeye kentin belediye başkanları da sahip 
çıktı. Pakistan Pavyonu'nda hazırlanan sergi
alanında projenin maketini ve video mapping
uygulamasını inceleyen belediye başkanları
adına açıklamayı Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş yaptı. 

"Destekliyoruz ve yanındayız"
21 belediye başkanı adına Pekdaş tarafın-

dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Kültürpark tüm İzmir'in ve İzmirlinindir.

Kültürpark'la hem ülkemizi tanıdık hem de tüm
dünyayı. Kültürpark'ın kurucusu Behçet Uz ve
ekibi 1934 yılında İzmir Belediye Meclisi'ne sun-
dukları ve kabul edilen bir önergeyle bir yangın
yerini, bir yıkıntı bölgesini halk üniversitesi ola-
rak tasarlamış ve hayata geçirmişlerdi. O zaman-
dan bu yana görev yapan tüm belediye başkanları
da aynı anlayışla Kültürpark'ı bugüne kadar ya-
şatmışlar. 1990'lı yıllarda Kültürpark'ın yenilen-
me ihtiyacı çerçevesinde bir yarışma düzenlen-
miş ve bu yarışmayı kazanan projenin müellifi
Mimar Şükrü Kocagöz ve ekibi olmuştur. Daha
sonra fuarcılık anlayışındaki çağdaş gelişmeler
ihtisas fuarcılığını gündeme getirmiş ve Kültür-
park'ın içine hangarlar yapılmıştır. Bu hangarlar
hem tüm İzmirlinin hem de İzmir'de var olan
tüm odaların görüş birliği içinde yapılmıştır. İhti-
sas fuarcılığı İzmir'in kalkınmasında ve kimliğin-
de önemli bir yer tutmaktadır. Bu yeri göz önünde
bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi tama-
men kendi bütçesiyle Türkiye'nin en büyük fuarı
Fuar İzmir'i Gaziemir'de inşa etmiştir. Böylece ih-
tisas fuarlarının Kültürpark'tan ayrılmasıyla Kül-

türpark'ın yeni bir fonksiyonla düzenlenmesi zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi bu süreçte katılımcı bir anlayışla tüm gö-
rüşleri toplamış, anketler yapmış, odalardan üni-
versitelerden raporlar almış, açık forumlar dü-
zenlemiştir. Bu çerçevede katılımcılık esasıyla
toplanan görüşler proje müellifi Şükrü Koca-
göz'ün de içinde bulunduğu ekiple hazırlanarak
kentteki tüm inisiyatiflerle paylaşılmıştır. Önce-
likle de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birli-
ğinde Kültürpark'taki ağaç rölövesi ve tüm ağaçla-
rın envanteri çıkarılmıştır. 7 bin civarında tarihi
ağacın tespiti yapılarak etiketlenme işlemi başla-

mıştır. 1990'lı yıllarda yüzde 26 oranında olan ye-
şil alan 2 binli yıllarda yüzde 43'e çıkmışken, bu
projeyle yüzde 56'ya çıkarılmıştır. Bina yoğunlu-
ğu ise 90'lı yıllarda yüzde 26 iken, 2 binli yıllarda
yüzde 14'e düşürülmüş, proje önerisiyle ise yüzde
7'ye düşürüldüğü açıkça görülmektedir. Bu proje
tüm İzmir'in, hepimizin olan Kültürpark'ı gelişti-
recek, kentin merkezinde bir kentsel peyzaj alanı
yaratacaktır. 

Biz belediye başkanları, “Kültürpark hepi-
mizin” diyor, bu projeyi desteklediğimizi ve ya-
nında olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıları-
mızla açıklıyoruz." 
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KONAK Belediyesi’nin çocukları erken yaşta tiyatro
sanatı ile tanıştırmak ve sanatı günlük yaşamları-
nın bir parçası haline getirmek amacıyla başlattığı

‘Cumartesi Oyunları’ yeni sezonu Selahattin Akçiçek
Eşrefpaşa Kültür Merkezi’nde sahnelenen Elele Ti-
yatrosu’nun ‘Neşeli Palyaço’ oyunu ile açtı. Ali Be-

yat’ın yazıp yönettiği, İbrahim
Coşkun, Hande Çalış, Hakkı
Ağar, Bahar Günal ve Yakup
Ataş’ın rol aldığı oyunu izle-
meye gelen öğrenciler salonu
doldurdu. Büyüklere saygılı ol-
mayı, tecrübenin ve iyilik yap-
manın önemini anlatan mü-
zikli ve danslı oyunu minikler
ilgiyle izledi. Her hafta sonu
birbirinden eğlenceli çocuk
oyunlarının sahneleneceği ti-
yatro etkinliği sayesinde ço-
cuklar sanatın eğitici, öğretici
ve de eğlenceli tarafını keşfedi-
yor. Çocuklarını tiyatroya gö-
türmek isteyen anne ve baba-
lar ücretsiz davetiyeleri Konak
Belediyesi’nin kültür merkez-
lerinden temin edebiliyor.

NEŞE ve Karikatür Müzesi, Ca-
veman (Mağara Adamı) karak-
teri ile tüm dünyada fenomen
olan dünyaca ünlü çizer Tayyar
Özkan’ı İzmirli sanatseverlerle
buluşturdu. Özkan’ın Cave-
man, illüstrasyon ve kitap ka-
pağı çalışmalarından oluşan 60
eserinin yer aldığı serginin açı-
lışı yoğun ilgi gördü. 

Dünya starı Caveman
Gösterilen ilgiden ötürü te-

şekkür eden Özkan, insanoğlu-
nun ilkelleştikçe mutlu olduğu-
nu söyledi. Konuşma baloncuğu
olmadan derdini anlatmayı ba-
şaran çizgi roman kahramanı
Caveman’ın da dünyanın pek
çok ülkesinde ilgi görmesini bu-

na bağlayan Özkan, “İnsanoğlu
kendini diğer canlılardan üstün
görse de varoluşunun ilk za-
manlarından beri içgüdüleriyle
hareket eder. Mutlu olduğunda
güler, üzüldüğünde ağlar, bil-
mediğinde korkar, istediği ol-

madığında ise sinirlenir. Bu du-
rum, geçmişin, şimdinin ve ge-
leceğin kuralıdır. Teknoloji çağ
atlasa da robotlar gündelik ha-
yatın parçası olsa da insan yine
de değişmeyecektir. Çünkü in-
sanoğlu, ilkelleştikçe mutlu
olur” diye konuştu. Ünlü çizer
Tayyar Özkan’ın Neşe ve Karika-
tür Müzesi’nde 60 eserden olu-
şan sergisi 10 Kasım’a kadar zi-
yaret edilebilecek. 

“Kültürpark hepimizin”
Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kalbinde “Daha Çok Yeşil, Daha Az Beton!” sloga-
nıyla yürüttüğü ‘Yeni Kültürpark Projesi’ne 21 ilçe belediye başkanı da destek verdi. 

ÇAĞIN hastalığı Alzheimer’a karşı duyarlılığı artır-
mak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya
Alzheimer Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü dü-
zenleyip Saat Kulesi’ni mor renkle ışıklandırdı. Tür-
kiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç.
Dr. Nil Tekin, “Alzheimer hastalığı toplumsal bir so-
run haline gelmiştir. Bu farkındalığın artırılması
amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir du-
yarlılık örneği sergilemiş, İzmir halkı da bize ‘İz-
mir’in unutmadığını’ göstermiştir” şeklinde konuştu. 

‘Mağara Adamı’ 
fenomenleriyle buluştu

İGC'den basına 
destek ziyaretleri
İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Mis-
ket Dikmen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı ziyaret ede-
rek, basın sektöründe yaşanan sorunlara dik-
kat çekti. Dikmen, sektörde işsizliğin çığ gibi
büyüdüğünü, gazetelerin ve televizyonların
ayakta kalmak için çok zorlandıklarını vurgu-
ladı. Dikmen, “Bir ülkede basının halk için so-
ru sorma görevini yerine getirmesinin önü
kesiliyorsa orada büyük bir sorun var demek-
tir. Yerel yönetimlere bu anlamda büyük gö-
rev düşüyor” dedi. Pekdaş da, basın özgürlü-
ğünün önemine dikkat çekerek, halkın haber
alma özgürlüğünün önündeki engellerin kal-
dırılması gerektiğini belirtti.

Kitap okumayan
senaryo yazmamalı
EDEBİYATSEVERLER tarafından büyük ilgi gören ‘Ki-
tap Kokusu’ etkinliklerinin ilk konuğu senarist, sine-
ma oyuncusu ve yazar Ercan Kesal oldu. Türkan

Saylan Alsancak Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
etkinlikte Kesal, edebiyata ve sinemaya dair dü-
şüncelerini ve bu alandaki çalışmalarını anlattı.

Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı Bir Zamanlar
Anadolu filmi ile 2011 yılında Asia Pasific Screen
Ödülleri’nde ‘En İyi Senaryo’ dalında ödüle aday
gösterilen sanatçı Ercan Kesal, son olarak 20’nci Al-
tın Koza Film Festivali’nde Yozgat Blues adlı filmde
gösterdiği performans ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödü-
lünü almıştı. “Kitap okumayan insan senaryo yaz-
mamalı” diyen Kesal, etkinlik sonunda izleyicilerin
sorularını yanıtladı, kitaplarını imzaladı. 

Muhtarlara
sürpriz

KONAK Belediyesi, demokrasinin çekirdeği olan
muhtarların ’19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutla-
mayı unutmadı. Belediyenin Muhtarlık İşleri Mü-
dürlüğü’nde görevli personeller ilçedeki 112
muhtarı ofislerinde ziyaret ederek, hem Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın kutlama me-
sajını iletti hem de fincan takımı, kuru kahve ve
Atatürk portreli Türk Bayrağı’ndan oluşan arma-
ğanları verdi. Hediyeler karşısında oldukça mut-
lu olan muhtarlar da, kendilerini her daim hatır-
layan ve yanlarında olan Başkan Pekdaş’a ve
belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Geleceğin plancıları 
‘İzmir’i seçti

GAZİ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Böl-
ge Planlama Bölümü son sınıf öğrencileri ‘Şehirci-
lik Projesi’ dersinde çalışma konusu olarak İzmir’i
seçti. Projelerini hazırlayacak altyapıyı oluştur-
mak için Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Şenbil ile
öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan 90 kişilik
grup,  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu ol-
du. Öğrencilerden Emre Söylemez, İzmir’de yerel
yönetim anlamında farklı bir yönetişim uygulandı-
ğını gözlemlediklerini belirterek, “Biz bu yöneti-
şim kavramının ne olduğunu İzmir’de gördük.
Umarım ileriki yıllarda çalışacağımız farklı farklı
şehirlerde bu yönetim tarzıyla karşılaşırız” dedi. 

İzmir’de 
‘Rengarenk 

Yaşam’

İzmir “unutmadı”

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, “Renklerle Doğal Yaşam
Parkı” konulu resim yarışmasının bu yıl dördüncü-
sünü düzenlendi. Çocukların, Doğal Yaşam Parkı’nda
barınan 130’dan fazla türde hayvanı tanımalarını,
onlara karşı hislerini, düşlerini paylaşmasına katkı-
da bulunmayı ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları-
nı amaçlayan yarışmaya bu yıl da yoğun bir katılım
oldu. İlkokul kategorisinde Menemen Seyrek İlköğ-
retim Okulu’ndan Buse Nur Toy, MEV Koleji’nden Ön-
der Kaydırak, Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Oku-
lu’ndan Nilay Özkarakulak ilk 3 sırayı paylaştı. Orta-
okul kategorisinde ise Ege İhracatçılar Birliği Orta-
okulu’ndan Adil Selim Kapucu ve Şerif Remzi Orta-
okulu’ndan Furkan Yılmaz ile İrfan Erdem Ortaoku-
lu’ndan İklima Ağcadağ ilk 3 sırada yer aldı. 

Haydi 
çocuklar 
tiyatroya!
‘Cumartesi Oyun Var’ adlı tiyatro etkinliği dönüşümlü olarak Güzelyalı ve Selahattin Ak-
çiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi’nde cumartesi günleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.



“ÇOCUKLA-
RIN dünyası
özgür ve sınır-
sızdır” düşün-
cesinden yola çı-
kan Fotoğraf Sa-
natçısı Serra Ak-
can, Konak Belediye-
si’nin davetlisi olarak
geldiği İzmir’de iki hafta
boyunca Agora Semti’nde ya-
şayan çocuklarla keyifli bir
atölye çalışması gerçekleştir-
di. Atölyeye yaşları 8 ila 13
arasında değişen 20 fotoğraf
meraklısı minik katıldı. Mül-
teci çocukların da yer aldığı
çalışmada çocuklar, Serra Ak-
can ve Sinan Kılıç öğreticili-
ğinde Basmane’den Kadife-
kale’ye, Agora’dan İkiçeşme-
lik’e kadar Konak’ın tarihi
semtlerini adım adım geze-
rek, anı ölümsüzleştirdi.

YAzAr Evİ BüYüK şANS
İki hafta boyunca Tarık

Dursun K. Yazar Evi’nde ağır-
lanan Serra Akcan,  Yazar

Evi’nin İzmir için büyük bir
şans olduğunu söyledi. Her
ay bir sanatçıyı ağırlayan
Yazar Evi’nde kalmanın
kendisi için ayrı bir de-
neyim olduğunu dile
getiren Akcan, “Yazar
Evi’nde kaldığım süre
boyunca Tarık Dursun
K.’nın kitaplarını oku-
ma fırsatı buldum.
Onun anlatımlarıyla İz-
mir sokaklarında dolaş-
mak bana başka bir
duygu kattı” diye ko-
nuştu.

BAŞKAN Pekdaş’ın HABİTAT III
toplantısına katılmak için yurt
dışında olması nedeniyle katıla-

madığı meclis toplantısında 2017 büt-
çesi oylanarak kabul edildi. Konak Be-
lediyesi’nin yeni dönemde yatırıma
ayırdığı pay geçen yıla oranla yüzde
13,41 oranında artırıldı. 2017 yılında
yapılacak yatırımlar arasında Gülte-
pe’deki eski ekmek fabrikasının yerine
yapılacak Spor Salonu ile Toros’ta inşa
edilecek kapalı pazaryeri de yer alıyor.
Mevcut semt merkezlerine yenilerini
eklemeyi 2017 yılında da sürdürecek
olan Konak Belediyesi, Aziziye Sem-
ti’ne bir semt merkezi daha yapacak. 

Sosyal yardımlar artırıldı
2017 bütçesinde sosyal yardımlara

ayrılan payda da yüzde 92,30’luk bir
artış yapıldı. Yaşlı, hasta, kimsesiz va-

tandaşlara yönelik sıcak yemek yardı-
mı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve
eşya yardımı, yeni doğan bebeklerin
tüm ihtiyaçlarının yer aldığı yardım
seti, bedensel engelli vatandaşlara te-
kerlekli sandalye yardımı ve öğrencile-
re giysi ve kırtasiye yardımları bu yıl da
artarak devam edecek.

Kamulaştırmalar 
devam edecek

Belediyeye ait kamusal mekanla-
rın sayısını artırmak, yeni hizmet
alanları inşa etmek için başlatılan ka-
mulaştırma hamleleri yeni dönemde
de sürecek. 2017 yılı bütçesinde de ka-

mulaştırmalar için bütçeden 6 milyon
liralık pay ayrılırken, Alanyalı Köşkü,
İkiz Evler, Adile Naşit Parkı Kilise-
si’nin restorasyon çalışmaları da büt-
çede yer aldı. Ayrıca ilçe genelindeki
okullara yapılan yardımlar da yeni dö-
nemde yüzde 60 oranında artırıldı. 

Altyapı atağı
Konak Belediyesi’nin 2017 bütçesinde

yer alan önemli kalemlerden biri de altya-
pı yatırımlarına ayrılan pay oldu. Yeni
dönemde Güzelyalı, Göztepe ve Çankaya
bölgelerinde yol ve kaldırım yenileme ça-
lışmalarına hız verilecek. Yeni dönemde
spora ve sporcuya destek de sürecek. Büt-
çede spor hizmetlerine ayrılan pay yüzde
42,34 oranında artırılırken, 2017 yılında
da ilçedeki amatör spor kulüplerine des-
tekler devam ederken, belediye bünyesin-
deki spor okulları ve spor merkezlerindeki
kursiyerlere de spor malzemesi yardımı
sürecek. Ayrıca düzenlenecek çeşitli gezi
ve yarışmalarla sporun yaygınlaştırılması
hedefleniyor. Kabul edilen bütçede kültü-
rel faaliyetlere ayrılan pay da artırılarak,
daha nitelikli ve beğenilen etkinliklerin
düzenlenmesi amaçlanıyor. 
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KONAK Belediyesi ve Hezarfen Film
Galeri iş birliğinde beyazperdenin
ödüllü filmleri İzmirli sinemasever-
lerle buluşmaya devam ediyor.  Yeni
sezonun ilk gösterimi ‘Tarla’ filmi ile
başladı. Etkinlik bir süre önce kaybet-
tiğimiz Tarık Akan’ın anısına düzenle-
nendi. Etkinliğe Tarla filminin yönet-
menliğini, senaristliğini ve aynı za-
manda görüntü yönetmenliğini de
üstlenen Cemil Ağacıkoğlu da katıldı. 

Sinema keyfi 
kaldığı yerden

İzmİr Fransız Kültür merkezi’nde 21
Ekim - 21 Ocak tarihlerinde düzenle-
necek ve küratörlüğünü merkezin
müdürü Caroline David’in yaptığı
sergide bitkiler insanlara müzik zi-
yafeti sunuyor. Sergideki bitkiler en
ufak bir dokunuşla sesli bir karakte-
re bürünüyor. Elektrostatik enerjiye
duyarlı hale getirilen bitkiler, insan-
ların kendilerine yaklaşması ve do-
kunmalarıyla çeşitli sesler çıkararak
katılımcılara müzik ziyafeti sunu-
yorlar. David, “Scenocosme sanatçı-
ları; Grégory Lasserre ve Anaïs met
den Ancxt’a ait olan eserler,  insan
vücudu ve çevre arasındaki görün-
meyen etkileşimi ortaya çıkararak
izleyicilerin bu ilginç tecrübeyi ya-
şamasına aracılık ediyorlar” dedi. 

Bu sergideki
bitkiler 

müzik ziyafeti
sunuyor

Bütçe 315 Milyon TL
Konak Belediyesi’nin 2017 yılı mali bütçesi belediye meclisince kabul edildi.
315 milyon lira olarak öngörülen bütçede, yatırıma 52 milyon TL ayrıldı.

Çocukların gözüyle 
Konak
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gIdA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından Türkiye genelinde ger-
çekleştirilen proje kapsamında İz-
mir’de denizde 120 bin metrekarelik
alan tarandı. Toplam 35 bin metre-
kare genişliği kapsayan alan av
araçlarından temizlendi. gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet gül-
dal, denizlerde sürdürülebilir balık-
çılığın ve üretimin devamı için çok
önemli bir proje gerçekleştirildiğini
vurgulayarak, “Bu proje 2 yıldır ili-
mizde uygulanıyor. Proje kapsamın-
da biz özellikle Çeşme ve Urla deniz-
lerinde balıkçılarımızla görüşerek
hangi bölgede hangi lokasyonda
terk edilmiş balıkçılık araçlarının
kaldığını tespit ettik 35 bin metre
kare ağı denizden çıkarttık” dedi.

HAFTA içi her gün bir eğitim
yuvasını baştan aşağı temizle-
yen ekipler sayesinde öğrenci-

ler pırıl pırıl sınıflarda ders görüyor.
Yaz aylarında 100’ün üzerinde okulun
bakım ve onarımını gerçekleştiren Ko-
nak Belediyesi, eğitim yuvalarına des-
teklerini eğitim-öğretim döneminde
de sürdürüyor. İlçedeki ilkokulların
müdür ve okul aile birliği başkanlarıy-
la bir araya gelen Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, belediyenin Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan temizlik ekibiyle ilçe gene-
lindeki tüm ilköğretim okullarının te-
mizliğini yaparak daha hijyenik bir or-
tama kavuşturacaklarını söyledi. Tari-
hi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen
ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ser-
dal Şimşek’in de katıldığı toplantıda
konuşan Başkan Pekdaş, okul idareci-
leriyle daha yakından tanışmak ve ya-
pılan ya da yapılacak işler hakkında bi-
rebir bilgi almak amacıyla bu toplantı-
yı düzenlendiklerini belirtti. Konak
Belediyesi olarak okullara sadece ba-

kım, onarım desteği vermediklerini di-
le getiren Pekdaş, “Çocuklarımızı haf-
tada bir gün tiyatroya götürüyoruz, ay-
rıca okullarda tiyatro ve spor çalışması
yapıyoruz. Uygun olan okullarımızın
alanlarını spor için değerlendirip hem

okuldaki çocukların hem de mahalle-
deki gençlerin, kadınların spor yapma-
larını sağlıyoruz” dedi.  

Temizlik desteği 
Yeni eğitim-öğretim döneminde

okulların temizliğine de katkı koyacak-
larını hatırlatan Pekdaş, projenin kısa
sürede hizmete gireceğini dile getirdi.
Temizlik ekiplerinde denetimli ser-
bestlik uygulaması kapsamında kamu-
da çalışmasına izin verilen kişilerin gö-
rev alacağını belirten Pekdaş, ilk etap-
ta ilköğretim okullarını kapsayacak
proje sayesinde hafta içi her gün bir
eğitim yuvasının temizlenerek, pırıl
pırıl hale getirileceğini söyledi. 

Eğitim bir ekip işi
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü

Serdal Şimşek de, eğitimin bir ekip işi
olduğunu belirterek, “Sadece okul
müdürleri ve öğretmenlerin tek başı-
na istenilen hedefe ulaşması güç. Si-
vil toplum kuruluşları ile yerel yöne-
timlerin katkıları da eğitimin kalitesi-
nin artmasında önemli bir payı var.
Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’a
özellikle okulların tamiratı konusun-
da verdiği destekten ötürü kutluyo-
rum, katkıların daha da artmasını
bekliyorum” dedi. 

Körfez av 
araçlarından

arındırıldı

gÜndOĞdU’da gerçekleştirilen ‘İtfai-
ye Spor Oyunları Festivali’nde kıya-
sıya bir yarış vardı. AKS 110 hakkın-
da bilgilendirmek amacıyla düzenle-
nen tatbikat vatandaşların da büyük
ilgisini çekti. Tatbikat sırasında
meydanda iki aracın çarpışması so-
nucu araçlarda sıkışan şoförler ile
biri aracın altında kalan, diğeri yola
fırlayan iki yaralı AKS 110 ekipleri
tarafından kurtarıldı. Yaralılar ilk
müdahaleleri yapıldıktan sonra am-
bulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olay yerine hızlı bir şekilde tam do-
nanımlı ve modern araçlarla gelen
ve başarılı bir kurtarma operasyonu
yapan AKS 110 ekipleri, tatbikatı iz-
leyen İzmirlilerden de tam not aldı. 

Tarihi Saat Kulesi’nde 
restorasyon zamanı

SAĞLIKLI, temiz ve sürdürülebilir bir
çevre için toplum bilincinin geliştiril-
mesi gerektiğine inanan Konak Bele-
diyesi, ambalaj atıklarının geri kaza-
nımı konusunda vatandaşı bilgilen-
dirmek adına önemli bir iş birliğine
imza attı. Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
ile el ele verilerek hayata geçirilen pro-
je kapsamında çevre gönüllüsü genç-
ler, Konak sınırları içindeki ev ve iş
yerlerini tek tek ziyaret ederek vatan-
daşlara ambalaj atıklarının geri dönü-
şüme kazandırılması konusunda bil-
gilendirmeler yapmaya başladı.

gençler bilgilendiriyor
“Sorumluluğumuzu yerine geti-

relim. Gelecek nesillere sağlıklı bir
çevre bırakalım” sloganıyla başlatı-
lan projede görev alan çevre gönüllü-
sü gençlerin ilk durağı Hatay semti
oldu. Burada kapı kapı gezerek va-
tandaşlara geri dönüşüm konusunda
bilgilerin yer aldığı broşürleri dağı-
tan gençler, ambalaj atıklarının çöpe
atılmamasını, ayrı bir torba içerisin-
de biriktirilmesini istedi. Ayrıca va-
tandaşlara biriktirdikleri bu atıkları
belirtikleri gün ve saatte Konak Bele-

diyesi’ne bağlı ekiplerce evlerinden
alınacağı bilgisi de verildi. 

Kaynağında 
ayrıştırmak önemli

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş ambalaj atıklarının çöp olma-
dığını belirterek, “Bu tür atıkların
kaynağında ayrı toplanması işi, her

bireyin görevidir. Konaklı hemşehri-
lerimizin de ambalaj atıklarını çöpe
atmayarak, evlerinde ayrı bir torbada
biriktirmelerini ya da en yakın geri
dönüşüm kutularına atarak çevrenin
korunmasına katkıda bulunmalarını
istiyoruz. Daha iyi bir gelecek için
başlattığımız geri kazanım projesine
destek veren tüm hemşehrilerimize
teşekkür ediyorum” dedi. 

YEŞİLDERE’nİn daha temiz ve hijye-
nik olabilmesi adına çalışmalara baş-
layan Konak Belediyesi, derenin geç-
tiği bölgelerde yaşayan vatandaşları
çöplerini gelişigüzel atmamaları ko-
nusunda uyardı. Temiz kent, temiz
çevre için vatandaşlarla el ele veren
Konak Belediyesi, temizlik çalışmala-
rını güç birliği içinde sürdürüyor. Ru-
tin temizlik faaliyetlerine ek olarak
çevreyi korumaya dönük bilgilendir-
meler de yapılıyor. Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince yürütülen çalış-
malarda son olarak kentin merkezin-
den akan Yeşildere’nin temiz tutul-

ması için vatanlara çağrı yapıldı. De-
re yatağına evsel ve inşaat atıklarının
atılmasını önlemek adına yürütülen
uygulamada Zabıta Müdürlüğü ekip-
lerinin desteğiyle Yeşildere’nin geçti-
ği hat üzerinde yer alan meskenlerde
yaşayan vatandaşlara uyarı niteliğin-
de el ilanları dağıtıldı.

BİLgİLEndİRdİLER
Küçükada Mahallesi sakinlerinin

tek tek kapılarının çalınarak ‘Dere Ya-
tağına Çöp Atmak Yasaktır’ yazılı el
ilanları dağıtan Temizlik ve Zabıta

Müdürlüğü yetkilileri çöplerin 1433
Sokak’ta bulunan çöp konteynerine
atılmasını söyledi. Çöplerin günaşırı
toplandığını kaydeden Temizlik İşleri
Müdürlüğü yetkilileri vatandaşın te-
miz çevre için özen göstermesi gerekti-
ğini belirtti. Yazılı uyarıya uyulmama-
sı ve dere yatağına çöp atıldığının tes-
pit edilmesi durumunda 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun ‘Çevreyi Kir-
letme’ başlığı altında yer alan 41.
Maddesi gereğince çöp atanlara bin
113 liradan, 11 bin liraya kadar yasal
işlem yapılarak İdari Para Cezası uygu-
lanacağı ifade edildi.  

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, tahrip edilen Tarihi Saat Kule-
si’ni aslına uygun olarak restore edecek. Koruma Kuru-
lu’ndan gelecek iznin ardından başlayacak çalışma ile ta-
rihi yapı 60 günde eski haline getirilecek. Mühendislik
projelerinin hazırlanması için gereken sondaj çalışmaları
için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’nden izin beklendiği, gerekli iznin
alınmasının ardından İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
denetiminde çalışmaların başlayacağı ve Tarihi Saat Ku-
lesi’nin 60 günde aslına uygun olarak restore edileceği
kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, Ku-
le’deki saat kadranının onarım çalışmasının ise restoras-
yon projesini beklemeden önümüzdeki günlerde gerçek-
leştirilerek yerine takılacağını duyurdu. 

Otomobilsiz kent keyfi
İZMİRLİLER, ‘Otomobilsiz Kentler Günü’ çerçevesinde
motorlu taşıt trafiğine kapatılan Plevne Bulvarı’nda
keyifli bir gün yaşadı. Yayalar ve bisikletlilerin özgür-
ce hareket ettiği caddede birbirinden renkli etkinlikler
düzenlendi. Türkiye’den sadece İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası kap-
samında ‘Otomobilsiz Kent Günü’ düzenlendi. Plevne
Bulvarı, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıl-
dı. Karbon salınımının azaltılması ve insan sağlığı ko-
nularına dikkat çekilmesi amacıyla otomobillerden
arındırılan cadde, bisiklet turları, dans ve müzik gös-
terileriyle şenlendi. Gündoğdu Meydanı’ndan Lozan
Meydanı’na kadar olan Plevne Bulvarı’nda motor ve
korna sesleri yerine bandonun ezgileri yükseldi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce hiz-
mete aldığı 118 yeni araç içinde biri var ki, Türkiye’de
parmakla gösteriliyor. İlk defa İzmir İtfaiyesi’nde kul-
lanılacak bu insansız araç, endüstriyel ve kimyasal
yangınlar konusunda yoğun risk taşıyan Aliağa’da ko-
nuşlanmış durumda. Önündeki kırıcı aletle itfaiye er-
lerine yol açan robotik araç, alevlerin içine rahatlıkla
girebiliyor. Kritik ısı seviyesine ulaşınca, fıskiyelerle
üstüne su püskürterek kendini korumaya alıyor. Tan-
ka benzeyen araç, üzerindeki 7 kamerayla olay yeri
görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Türkiye’de tek
olan robotik araç sayesinde İzmir İtfaiyesi, endüstri-
yel ve kimyasal yangınlara hem daha hızlı hem de
daha güvenli bir şekilde müdahale edebilecek.

İSİMLERİ İzmirlilerin oylarıyla belirlenen yeni gemi-
lerden biri daha Körfez'le buluştu. Konak ilçesinin
Damlacık semtinde futbola başlayan Türk futbolunun
efsanesi ‘Taçsız Kralı’ Metin Oktay’ın adı verilen gemi,
yeni filonun 12 numarası oldu. Yalova'daki tersanenin
son kontrollerinden sonra İzmir Körfezi’ne gelen ge-
miye, Türk futbolunun efsane oyuncusu, İzmirli Metin
Oktay’ın adı verildi. Metin Oktay’ın, izin sürecine iliş-
kin prosedürün tamamlanmasının ardından önümüz-
deki günlerde sefere başlayacağı bildirildi. 

İLK seferini 30 Ağustos 2010 tarihinde yapan İZBAN, ge-
ride kalan 6 yılda 400 milyon yolcu taşıyıp, İzmir’deki
toplu taşıma pastasının yüzde 20’sine sahip oldu.
2011’de 40 milyon, 2012’de 55 milyon, 2013’te 65 mil-
yon, 2014’te 82 milyon ve 2015’te 88 milyon yolcuya
hizmet verdi. 2016’nın ilk 9 aylık döneminde ise 68 mil-
yon yolcuya ulaşan İZBAN’ın böylelikle kurulduğu gün-
den bu yana taşıdığı yolcu sayısı 400 milyona yükseldi.

Bu robot hayat 
kurtaracak

‘Taçsız Kral’ İzmir’e
geri döndü

İZBAN 400 milyon
yolcu taşıdı

Eğitime hijyen desteği
Konak Belediyesi, öğrenciler daha 

temiz bir ortamda eğitim alsın diye okullara
‘temizlik ekibi’ gönderiyor.

Konaklı çevreciler
sahaya indi

İtfaiye’ye 
tam not

Yeşildere temiz kalsın!

KASIM 2016
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ÇoCuKlara tiyatro sevgisini erken
yaşta aşılamak amacıyla Konak Be-
lediyesi tarafından başlatılan  ‘okul-
da oyun var’ etkinliği yeni eğitim-
öğretim yılında da öğrencilere tiyat-
ro salonuna gitmeden okullarında ti-
yatro izleme imkanı sunuyor.

her çarşamba Konak’ın farklı bir
okuluna konuk olan tiyatro ekipleri
öğrenciler için birbirinden güzel ço-
cuk oyunları sahneliyor. Tiyatro sah-
nesi bulunan okullarda gösteriler bu
salonlarda yapılırken, sahnesi olma-
yan okullarda da koridorlar tiyatro
sahnesine dönüştürülüyor. öğrenci-
ler ders bitiminde tiyatro oyuncula-
rınca sahnelenen oyunları keyifle iz-
liyor. 2016-2017 eğitim öğretim yı-
lındaki ilk oyunu Kadriye Mahalle-
si’ndeki dumlupınar ilkokulu’nda
sahnelendi. anaokulu, birinci ve
ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan
izleyiciler Konak Belediyesi Tiyatro
atölyesi’nin sahnelediği ‘arıcığın
Macerası’ isimli oyununu izleme
şansı buldu.

BAŞKAN Pekdaş’ın ev sahipliğinde
Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde düzenlenen geceye

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İz-
mir Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı
Fatih Özyiğit, İstanbul Şehir Tiyatroları
eski yönetmeni Ragıp Yavuz, Konak Kent
Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Oyun
Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Başka-
nı Nazif Uslu ile çok sayıda tiyatro eğit-
meni, yönetmen ve oyuncu katıldı. 

sahnede KonaK var
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş törende yaptığı konuşmada,
“Konak Belediyesi olarak sahnede Ko-
nak var diyoruz ve tiyatro sezonunu
açıyoruz” diyerek yeni sezonun başarı-
lı geçmesi dileğinde bulundu. Geride
bırakılan sezonda İzmir’de tiyatroya
en fazla bütçe ayıran belediyelerden
olduklarını söyleyen Pekdaş, bu sezon
da çok sayıda tiyatro oyununu ve sa-

natçıyı İzmirlilerle buluşturacaklarını
dile getirdi. Gelenekselleşen Mehmet
Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nin

yanı sıra her hafta sahnelenen çocuk
oyunları ile eğitim yuvalarını sahneye
dönüştüren ‘Okulda Tiyatro’ etkinliği-

nin yeni sezonda da devam edeceğini
belirten Pekdaş, İzmirli amatör tiyat-
ro topluluklarına desteklerinin de sü-
receğini söyledi.

Yeni sahne Müjdesi
Konuşmasında bir de müjde veren

Pekdaş, daha önce Yaşar Üniversitesi’nin
ek hizmet binası olarak kullanılan Halka-
pınar’daki tarihi binayı tiyatro sahnesi
olarak çok yakında hizmete açacaklarını
dile getirdi. Pekdaş, “Göreve geldiğimiz-
de bu bina hukuken yok hükmündeydi.
Tapuda sadece arsa olan bu güzel binanın
tescilini yaptık, belediye hizmet alanı
olarak planlara işledik. Ve şimdi burasını
bir tiyatro mekanı olarak düzenleme aşa-
masındayız” dedi. Praksis Müzik Gru-
bu’nun seslendirdiği tiyatro müzikleriyle
renklenen gecede Konak Belediyesi’nin
geçtiğimiz yıl düzenlediği tiyatro etkin-
liklerinden anların yer aldığı fotoğraf ser-
gisinin açılışı da yapıldı.

Ders sonrası
tiyatro keyfi

TürK fotoğraf sanatının yaşayan ef-
sanelerinden Yusuf Tuvi’nin 42 yıllık
fotoğraf serüvenin özeti niteliğinde-
ki retrospektif sergisi sanatseverle-
re görsel bir şölen sundu. aFıap un-
vanlı ünlü Fotoğraf sanatçısı Yusuf
Tuvi’nin, ‘vizörden Bir Yaşam serü-
veni’ başlıklı retrospektif fotoğraf
sergisi ahmed adnan saygun sanat
Merkezi’nde sürüyor. sergide, sanat-
çının yurt içi ve yurt dışındaki deği-
şik ülkelerde çektiği 86 fotoğraf ser-
gilendi. Yusuf Tuvi retrospektif Fo-
toğraf sergisi’nde, sanatçının 1974
yılında başladığı fotoğraf serüveni
1980’ler, 1990’lar, 2000’ler ve son
dönem başlıkları altında sanatse-
verlerin beğenisine sunuluyor. 

Yusuf 
Tuvi’den

görsel şölen

Geçmişten 
geleceğe

CENGİZ Toraman’ın yazıp yönettiği
iki perdelik müzikli oyun Kültürpark
İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sah-
nelendi. İzmirli tiyatroseverler Ko-
nak Belediyesi’nin yeni sezondaki ilk
oyununa büyük ilgi gösterdi. Daveti-

yelerin ücretsiz olduğu oyuna katı-
lım yoğun olunca Konak Belediyesi,
oyunun bir kez daha sahneleneceği-
ni duyurdu. Üç ayrı hikâyenin anla-
tıldığı oyunda Levent Üzümcü sergi-
lediği başarılı performansla izleyici-

yi zaman zaman hüzünlendirdi, za-
man zaman da güldürdü. Oyunun
interaktif olması nedeniyle seyirciy-
le de sık sık temas kuran İzmirli sa-
natçı Levent Üzümcü, oyunun so-
nunda ayakta alkışlandı. 

Ölümünün 49. yılında Che

KÜBA devriminin liderlerinden Ernes-
to Che Guevara ölümünün 49. yılında
Konak’ta düzenlenen panelle anıldı.
Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde
Konak Kent Konseyi, İlerici Kadınlar
Meclisi, Bornova Nazım Hikmet Kül-
türevi ile Fikir Kulüpleri Federasyo-
nu’nun (FKF) iş birliğinde Kültürpark
İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştiri-
len anma etkinliğine İzmirliler yoğun
ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğü-
nü Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş üstlenirken, Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Ma-
nisa Milletvekili Özgür Özel, Küba
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Al-
berto Gonzales Casals ile 68 Kuşağı Fi-
kir Kulüpleri Federasyonu’ndan Tun-
cay Çelen konuşmacı olarak katıldı. 

Che’Yi Yeniden 
anlaMaMıZ GereKiYor

Açılışta konuşan Pekdaş, “TBMM
Başkanı İsmail Kahraman’ın sözle-
rinden sonra dünyada özgürlüklerin,
bağımsızlığın ve eşitliğin simgesi

haline gelmiş Che’yi Türkiye’de an-
mak çok daha önemliydi. Che, Türki-
ye’de nasıl anlaşılıyor, 68 kuşağında
nasıl bir ruh oluşturdu, hangi etkile-
ri yarattı? Bu etkilerin sürmesini na-
sıl sağladı? Bugün Küba dendiğinde
ilk akla gelen şeylerden birisi insan
hayatı ve sağlık. Küba’da sağlığa ya-
pılan yatırımların önemi nedeniyle
Che’yi tartışmamız ve yeniden anla-
mamız gerekiyor” dedi.

KaTledereK 
ölüMsüZleşTirdiler

Tuncay Çelen de, Che’nin 39 yıllık
ömrüne koca bir insanlığı, başkaldırı-
yı, özveriyi, isyanı ve devrimi sığdırdı-
ğını belirterek, “Onu katlettiler ama
öldüremediler, ölümsüzleştirdiler. Tıp-
kı; Denizler, Ulaşlar gibi ölümsüzleşti”
diye konuştu.

KüBa sağlıKTa 
dünYada örneK oldu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa
Milletvekili Eczacı Özgür Özel ise sağ-

lık alanında insana verilen öneme dik-
kat çekerek bilim adamlarının dünya-
daki dev ilaç firmalarına karşı vermiş
oldukları mücadeleyi de anlattı.  Özel,
“11 milyonluk ülkede 71 bin doktor
var. AİDS diye bir sorunları yok. Türki-
ye’de 3 bin 400 kişiye bir diş hekimi
düşerken Küba’da bin kişiye bir diş he-
kimi düşüyor” dedi. 

TürK halKı 
Che’Ye sahip ÇıKTı

Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyük-
elçisi Alberto Gonzales Casals ise
Che’nin hayatı ve öldürülüşüne dair
bilgileri paylaştı. Casals, TBMM Baş-
kanı Kahraman’ın Che hakkında söy-
lediği sözlerle ilgili olarak da, “Che
hakkında kötü yorumda bulunan Mec-
lis Başkanı kişisel olarak bizden özür
dileyerek talihsiz bir yorum olduğunu
kabul etti. Ancak Türk halkının buna
karşı gösterdiği tepki önemliydi. Des-
tek mesajları bizi çok etkiledi. Bu sa-
dece Che’ye karşı değil, Küba’ya karşı
olan bir sevgiydi” dedi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 14. kez
düzenlediği ‘Tarihe Saygı Yerel Koruma
Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Yarış-
mada ilk kez bu yıl yer alan ‘Geleneksel Za-
naatların Yaşatılması’ kategorisinin ödül-
lerini üç usta paylaştı.

l Gülten Çetinkaya Evi (Alaçatı)
l Semiha ve İsmail Yıldırdı Evi (Şirince)
l Serpil ve Şerafettin Geniş Evi (Tire)
l Bedia Türen Evi (Ödemiş)
l Mehmet Kızılcaavlu Evi (Ödemiş)
l Şule ve Turgut Su Evi (Birgi)
l Raşit Taşer Şemsiye Tamircisi (Tire)
l Yusuf Çırpar Yorgancı Dükkanı (Tire) 

‘Tarihi Yapıda YaşaM’ KaTeGorisi

l Bet İsrael Sinagogu (Karataş)

‘BasiT onarıM’ KaTeGorisi

‘Tarihi Çevre KülTür varlıKlarını
KoruMa dalında KaTKı’ KaTeGorisi
l Müesser Aktaş Etnoğrafya ve Tarih Evi (Mordoğan) - Kat-

kı Kategorisinde Jüri Özel Ödülü
l Mustafa Koray Polat, Yeni Şükran Oteli Televizyon Belge-

sel Dizisi 
l Yılmaz Göçmen “Hazan ve Hüzün Son Kuşlar” 
l Sara Pardo “Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e” Tudem

yayınları, Ankara 2014
l Serap Tekeli Özden, Selçuk Kayan “ARASTA VE MALGACA

Urla’nın Belleği” Fotoğraf ve Sözlü Tarih Projesi

‘GeleneKsel ZanaaTların 
YaşaTılMası’ KaTeGorisi
l İrfan Alkur, Kabak Kemane Ustası (Başköy, Tire) 

GeleneKsel ZanaaTların YaşaTılMası
KaTeGorisinde jüri öZel ödülü
l İrfan Alkur, Kabak Kemane Ustası (Başköy, Tire) 
l Mehmet Nalbant- Nalbant Ustası (Tire)
l Abdullah Süren - Semerci Ustası (Tire)

‘Tarihi ve KülTürel Miras’ Konulu
oKul projeleri TeşviK ödülü
l Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi, “Sel-

çuk'ta Yaşamak” Projesi 
l DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumları “Tarihin Sahneye

ve Ritme Yansıması Bergama- Asklepion- Efes Antik Ken-
ti” Çalışması

l Torbalı Ayrancılar Ortaokulu  “Metropolis Ziyaretçilerini
Bekliyor” Çalışması

l Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları "Eğitimde Kentlilik Bi-
linci ve Kültür Öğrenimi" Çalışması

l İzmir Konak Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi, Çağatay Kı-
lınç “Ortak Kaderi Olanların Yaşam Alanları Kortejolar”
Çalışması

KonaK ‘perde’ dedi
Sanata ve sanatçıya destek vermeyi amaç edi-
nen Konak Belediyesi 2016-2017 tiyatro sezo-

nunu geniş katılımlı bir davetle açtı.

İzmirli sanatseverler
bu sezon da
birbirinden nitelikli ve
kaliteli tiyatro
oyunlarıyla buluşacak.
Konak Belediyesi 2016-
2017 tiyatro sezonunu
Levent Üzümcü’nün
‘Anlatılan Senin
Hikayendir’ isimli tek
kişilik oyunuyla açtı. 

KonaK sezon açtı
salon doldu taştı
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BAŞKAN Pekdaş belediye olarak
amatör spor kulüplerine yaptıkla-
rı yardımları ve altyapıyı güçlen-

direcek tesisleşme hamleleri hakkında
kamuoyunu bilgilendirdi. İzmir’in kalbi
Konak’taki tüm amatör spor kulüpleri-
ne yeni sezon öncesi yaklaşık 5 bin lira-
lık malzeme yardımında bulundukları-
nı dile getiren Pekdaş, bunun yanı sıra
lige katılım paylarını da ödediklerini
söyledi. Başkan Pekdaş, önümüzdeki
günlerde belirli bir oranda maddi yar-
dımda daha bulunacaklarının bilgisini
de verdi.

Üç Yenİ TeSİS GeLİYOR
Sporu geniş kitlelere yaymak ve ba-

şarılı sporcular yetiştirmek amacıyla ça-
lıştıklarını dile getiren Pekdaş, öncelik-
lerinin ülkenin yarınları olan çocukla-
rın doya doya spor yapacakları yeni
alanlar yaratmak olduğunu söyledi. Ye-
ni yapacakları spor tesisleri hakkında

bilgi de veren Başkan Pekdaş, “Konak
boş alan yoksunu bir yer. Bunun için her
fırsatı değerlendiriyoruz. Gültepe Toros
Mezarlığı’nın karşısında atıl durumda
bulunan ekmek fırınının arazisinin geç-

tiğimiz aylarda Milli Emlak’tan tahsisi-
ni almıştık. Bürokratik işlemler bitti,
projesi çıktı. Şimdi Fen İşleri Müdürlü-
ğümüz ihalesini gerçekleştirecek. Önü-
müzdeki aylarda da spor kompleksinin

temelini hep birlikte atacağız. Burada
futbol antrenmanlarının da yapılabile-
ceği bir spor kompleksi yaratabileceğiz”
dedi. 

ALTYAPı  GÜçLeneCeK
Başkan Pekdaş, “Gürçeşme’de mül-

kiyeti Devlet Demir Yolları’na ait olan ve
Kayaspor’un kullandığı toprak bir saha
vardı. O yerin de bize verilmesini iste-
miştik. Göreve geldiğimizden bu yana
bu işin peşindeydik. O spor alanının bi-
ze kiralanması konusunda Devlet Demir
Yolları’ndan onay çıktı. Orada da dü-
zenlemeleri gerçekleştireceğiz. Bir fut-
bol sahası ve antrenman alanı daha ka-
zanmış olacağız. Ayrıca Halkapınar’da-
ki belediyemize ait alana bir spor tesisi
yapma gayreti içindeyiz. Başından bu
yana söylediğim gibi bizim spor alanları
sağlamak ve kulüplere altyapı destekle-
rini vermek gibi bir görevimiz var" diye
konuştu.     

Amatörün yüzü 
Konak’ta gülüyor

Sağlıklı yaşam 
sporla başlar
Sağlıklı yaşam 
sporla başlar
Sağlıklı yaşam 
sporla başlar
Sağlıklı yaşam 
sporla başlar
Sağlıklı yaşam 
sporla başlar

BELEDİYE hizmet binasında düzenle-
nen törene Konak Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş, Konak Amatör Spor Kulüp-
leri Birliği Başkanı Sait Başdaş, meclis
üyeleri ile malzeme yardımı yapılan
Atillaspor, Dostgücü, Eşeçağlayan, Eş-
refpaşa, Gültepe, İzmir Yıldız, Kale
Çamlık, Torosgücü, Ülküspor, Yeşilova,
Yapıcıoğlu ve Yılmazkaya Spor Kulüple-
ri’nin başkan ve yöneticileri katıldı. 

CUMhURİYeT’e SAhİP çıKMALıYıZ
Başkan Pekdaş, “Hem Cumhuri-

yet değerlerine sahip çıkmak, hem de
Cumhuriyet’in tam bir demokrasi ol-
ması için mücadele etme görevimiz
var ve bu görev en başta gençlere,
sporculara ait. Sporcularımızın Cum-
huriyet’e, büyük Atatürk’e layık
gençler olarak yetişmesi için biz de
elimizden gelen katkıyı sunuyoruz.
Onlardan da Cumhuriyet değerlerine
ve Atatürk’e bağlılık bekliyoruz. Ken-
dilerini geliştirmelerini, Cumhuri-
yet’e sahip çıkmalarını, sağlıklı bi-

reyler olmalarını bekliyoruz” dedi. 

12 KULÜBe YARDıM YAPıLDı
Pekdaş, önümüzdeki günlerde

2’nci Amatör Küme’de yer alan takım-
lara da malzeme yardımı yapacaklarını

dile getirerek, “Böyle yardımlaşarak
Konak ilçesindeki gençlerin sporla bu-
luşmalarına, sporla gelişmelerine des-
tek olmak amacındayız. Ben kulüpleri-
mize ve sporcularımıza başarılar diliyo-
rum” diye konuştu. 

ÜCRETSİZ aerobik, step ve plates
kursları yeni sezonda da büyük ilgi gö-
rüyor. Yaz tatilinin ardından yeni dö-
nemde de Konaklı kadınlar uzman
eğitmenler eşliğinde sağlıklı yaşam
için form tutuyor. Konak Belediye-
si’nin geçen yıl hizmete giren Güzel-
yalı Mehmet Ali Akman Spor ve Semt

Merkezi’nin yanı sıra Hatay Spor Mer-
kezi ile İsmetpaşa Semt Merkezi’nde
verilen kurslar sayesinde kadınlar gü-
ne zinde başlamanın keyfini yaşıyor.
Haftanın beş günü uzman eğitmenler
eşliğinde aerobik, step ve plates eğiti-
mi alan kadınlar, gösterilen egzersiz
hareketlerini eksiksiz yapmaya çalı-

şırken bir yandan da ter atarak kilo ve-
riyor. Kurslar sabah saat 07.45’te baş-
lıyor ve saat 11.00’e kadar üç grup ha-
linde sürüyor. Salonun yanı sıra pa-
zartesi, çarşamba ve cuma günleri de
07.30-08.30 saatleri arasında Göztepe
sahilde uzman eğitmenler eşliğinde
açık havada sabah sporu da yapılıyor.

TÜRK Anneler Derneği İzmir Şubesi’nin kurucu
başkanı, Şenel Aksu adına Konak Belediyesi’nin
bu yıl üçüncüsünü düzenlediği  Şenel Aksu’yu An-
ma Koşusu’nda dereceye girenlere ödülleri  tören-
le verildi.  Ölümünün 11. yılında düzenlenen koşu-
nun madalya töreni, Gültepe semtinde adını taşı-
yan parkta, Aksu’nun büstü önünde gerçekleştiril-
di. Törene; Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
belediye meclis üyeleri, Aksu’nun eşi Avni Aksu,
kızı Serfinaz Altun, torunu Alara Altun, Tülay Ak-
taş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği üyeleri, koşuya
katılan okulların müdürleri, öğretmenler ile ma-
halle muhtarları katıldı.

Yıllar geçse de unutulmaz
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği

Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, “Bu
dünyaya hoş bir sada bırakılanlar yıllar geçse bile
asla unutulmazlar” diyerek Şenel Aksu’nun unu-
tulmadığını dile getirdi. Aksu’nun kızı Serfinaz Al-
tun da ailesi adına söz alarak, annesinin bedenen
11 yıldır yaşamadığını ancak onun ideallerinin ço-
cuklarda yaşadığını belirtti. Altun, annesini İzmir
ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde öğretmenlik
yaptığı yıllarda öğrencilerinin onun hakkında söy-
lediği övgü dolu cümlelere değinerek, “Annemi
andığınız için kalpten teşekkür ediyorum. O iyi
kalpli bir melekti” dedi.

Görevimiz artarak çoğalıyor
Başkan Pekdaş da Şenel Aksu ile bir dönem

yoldaşlık yaptığını belirterek, “Türkiye’de çağdaş
ve laik eğitimin önemi şimdi çok daha fazla, bizim
üstümüze düşen görevler artarak çoğalıyor. Bu 
görevi yerine getirmek için çocuklarımızla, gençleri-
mizle daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. Şenel
Aksu adına yapılan bu faaliyetler de buna hizmet
edecek diye düşünüyorum” dedi. Koşuya katılan öğ-
rencilere de seslenen Pekdaş, “Umudumuz, gelece-
ğimiz sizlersiniz. Sizler için elimizden geleni yapma-
ya hazırız. Ancak sizlerden de daha çok çalışmanızı
ve sorumluluk almanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Madalyalar sahiplerini buldu
Koşuya Kazım Karabekir Ortaokulu, Ömer

Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile
Seyfi Gülmezoğlu Ortaokulu’ndan toplam bin
350 öğrenci katıldı. Küçükler, Yıldızlar ve Genç-
ler kategorisinde ilk üçe giren 18 kız ve erkek
öğrenciye madalyaları ve hediyeleri protokol
tarafından verildi. Tüm öğrencilere madalya ve
katılım belgesinin yanı sıra eşofman takımı he-
diye edilirken kategori birincilerine Tülay Aktaş
Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu tarafın-
dan birer bisiklet de armağan edildi.

Minik 
sporcular
Aksu için 

koştu

AMATÖRE SPOR
TESiSi DOPiNGi

KONAK Belediyesi’nin bu yıl
ikincisini düzenlediği,
‘Cumhuriyet ve Demokrasi
Koşusu’na binlerce Cumhu-
riyet sevdalısı İzmirli katıldı.
Alsancak Gündoğdu Meyda-
nı’ndan başlayan koşuya ka-
tılanlar kırmızı-beyaz tişört-
leriyle Kordon Boyu’nu adeta
gelincik tarlasına çevirdi. Bu
yıl 'Cumhuriyet ve Demokra-
si Halk Koşusu' ile okullar
arası 'Cumhuriyet ve Demok-
rasi Cros Müsabakaları Koşu-
su’ adı altında iki ayrı kate-
goride düzenlenen koşunun
startını Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş verdi.  İz-
mirlilerin yoğun ilgi göster-
diği halk koşusuna genciyle,
yaşlısıyla her yaştan 800 kişi
katılırken, küçükler, yıldız-
lar ve gençler kategorilerinde
düzenlenen  'Cumhuriyet ve
Demokrasi Cros Müsabakala-
rı Koşusu’nda ise Konak’taki
36 ilköğretim ve liseden top-
lam 661 öğrenci yer aldı. Ko-
şuya katılan tüm yarışmacı-
lara da günün anısına Cum-
huriyet temalı Konak Beledi-
yesi logolu kahve bardağı ve
saat hediye edildi. 

Konak Belediyesi Gürçeşme, Gültepe ve Halkapınar semtlerine
amatör kulüplerin de faydalanacağı üç yeni spor tesisi yapacak. 

Konak Belediyesi, bu yıl da ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren 1.
Amatör Küme’den 12 spor kulübüne yeni sezon öncesi destek verdi. 

İzmirliler
Cumhuriyet

için koştu


