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GÜnDE  yaklaşık 650 ton ile İzmir'in en
çok çöp toplayan ilçesi olan konak'ta ke-
meraltı'nda hayata geçirilen yeni uygula-
ma sayesinde “tarihi Çarşı” artık daha te-
miz olacak. temizlik İşleri Müdürlüğü'nün
“temiz konak İçin El Ele” sloganıyla du-
yurduğu çalışmada kemeraltı Çarşısı’nda
çöp toplama saatlerinin yeniden düzen-
lenmesi ve yerinde ayrıştırılması konula-
rında esnafla el ele verildi. l6’da

sOsYaL belediyecilik anlayışıyla çalışan
konak Belediyesi’nin nisan ayında hayata
geçirdiği, ‘Evde sağlık Hizmeti’ başarıyla
devam ediyor. Doktor ve sağlık persone-
linden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı
bulunan ve hastaneye gidecek durumu ol-
mayan hastaların evlerinde basit sağlık
hizmetini ücretsiz veriyor. l5’te

aÇtIĞI  spor okullarıyla her yıl on binlerce çocu-
ğun bedensel gelişimine katkı koyan konak Be-
lediyesi, uygulamaya geçirdiği ‘Bizim Dahiler’
projesiyle de genç beyinlerin içlerindeki dehayı
açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor. Projeye
ilk etapta yaşları 8 ila 12 arasında değişen top-
lam 120 çocuk katıldı.Yürütücülüğünü konak
Belediyesi kadın, sosyal Politikalar ve Projeler
Müdürlüğü’nün yaptığı ‘Bizim Dahiler’ projesin-
de eğitimler agora, İsmetpaşa, Basmane ve Gül-
tepe semt merkezlerinde veriliyor. l7’de

konak’ta alzheimer
hastaları unutulmuyor

‘Bizim Dahiler’
geliyor

tÜRk  Edebiyatı’nın unutulmaz isimlerinden, İz-
mirli Yazar tarık Dursun k.’nın adının verilerek
kente kazandırılan  Yazar Evi ilk misafirini ağır-
ladı. Mithatpaşa Caddesi, 269 sokak’taki tarihi
evde kalan ilk isim, genç şairlerden Cihat Du-
man oldu. İstanbul’da yaşayan Duman  İzmir’e
gelerek tarık Dursun k. Yazar Evi’ne yerleşti. İki
hafta süresince Yazar Evi’nde misafir edilen şair
Duman, kaldığı süre boyunca şiirlerini ve yazı-
larını burada kaleme aldı. l6’da

Yazar Evi’ne
ilk konuk 

PEkDaŞ Yenişehir’de yapılması planlanan yeni be-
lediye binasının uygulama projelerinin çizilmeye
başlandığını söyledi. Pekdaş, hemen iki çizik attı-
rarak ruhsata bağlamayı tercih etmediklerini be-
lirterek şöyle konuştu: “ Çünkü uygulama sırasında
çıkan pek çok zorluklar bizim uygulama projesi çi-
zerken kazandığımız sürenin daha fazlasının tüke-
tilmesine neden oluyor.”  l4’te

Yeni yılda
başlarız

ÖDEMİŞLİ patates üreticisine destek amacıyla konak Be-
lediyesi’nin satın aldığı 110 ton patates ihtiyaç sahibi
vatandaşlara dağıtıldı. Ödemiş kadın kooperatifi’nden
alınan patatesler 10 kilogramlık paketler halinde 11 bin

aileye ulaştırıldı.
Pekdaş alımları
kadınların kurdu-
ğu kooperatiften
yaptıklarını belir-
terek, ”Ürünleri
tarlada kalmadı,
Ödemişli kadınla-
rımız kazandı”
dedi.  l4’te

11 bin aileye
patates yardımı

Tarihi 
asansör’e
Komşu 
kaRataŞ  semtinde tarihi
asansör’e çıkan Dairo Moreno
sokağı girişindeki üç katlı  bina
kiralandı. Yapılan görüşmeler
sonunda mülk sahibiyle anlaş-
maya varan konak Belediyesi,
binayı kültür ve sanat faaliyet-
lerinin yürütüldüğü bir merkez
yapacak. konak Belediye Baş-
kanı sema Pekdaş, kiralanan
bina için hazırlanan restoras-
yon projesinin kurul onayından
çıktığını söyledi.  l7’de

Kızlarımız
avrupa’da

kemeraltı
için el ele

İZMİR’in kalbi konak’ta doğa ile insan
ilişkisini yeniden kurmak için atılan
çevreci adımlar başarılı sonuç verdi.
kısa süre önce hizmete giren teğmen
ali Rıza akıncı, Mehmet ali akman ve
4/4 sokak parklarıyla kent içinde yeni
nefes alma alanları yaratan konak Be-
lediyesi, ilçe sınırları içinde kalan 185
park ve yeşil alanı adeta yeni baştan
tasarlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamın-
da periyodik olarak ağaç, çalı ve mev-
simlik bitki dikimi gerçekleştirilirken,
eskiyen oyun ve spor aletlerinin yerini
yenileri alıyor. Vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda işlevselliği ar-
tırmak için de yeni oturma alanları ve
yürüyüş yolları yapılıyor. l2’de

Pekdaş: İzmir’in kızlarının Avrupa’da olduğunu dünya alem duysun, bu 
takımı herkes alkışlasın, elde edilen başarı tüm Türkiye’ye moral olacak. l8’de

OkULLaRIn kapanmasıyla birlikte yaz tatili-
ni şehirde geçirmek zorunda kalan Konaklı
çocuklar için açılan yaz okulları sayesinde
öğrenciler boş zamanlarını hem eğlenerek
hem de öğrenerek değerlendiriyor. Belediye-

nin, Gültepe Semt Merkezi ile Güzelyalı ve
Selahattin Akçiçek kültür merkezlerinde dör-
der haftalık toplam iki dönem halinde veri-
len kurslara 7-14 yaş aralığında 400’den
fazla çocuk katıldı. l5’te

Eğitici ve eğlenceli

Takımımız 23-28 Ağustos tarihleri arasında Hollanda’da ön elemeye katılacak.

Konak’tan  
‘yeşil’ atak

kOnak Belediyesi’nin düzenlediği ‘Konak İçin Tasarlıyo-
ruz’ atölye çalışmasına katılan üniversite öğrencileri,
oturma alanlarından peyzaj düzenlemelerine kadar Ko-
nak’ın parkları için birçok farklı tasarım üretti. l2’de

Parklar gençlere emanet
73 BasaMaktan oluşacak Türkiye’nin ilk ‘Barış
Merdiveni’nde otistik çocukların atölyelerde yaptığı
seramikler de yer alacak. l3’te

“Barış Merdiveni”



İZMİR’İN kalbi Konak’ta doğa ile insan iliş-
kisini yeniden kurmak için atılan çevreci
adımlar başarılı sonuç verdi. Kısa süre önce

hizmete giren Teğmen Ali Rıza Akıncı, Meh-
met Ali Akman ve 4/4 Sokak parklarıyla kent
içinde yeni nefes alma alanları yaratan Konak
Belediyesi, ilçe sınırları içinde kalan 185 park
ve yeşil alanı adeta yeni baştan tasarlıyor. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülen çalış-
malar kapsamında periyodik olarak ağaç, çalı
ve mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirilirken,
eskiyen oyun ve spor aletlerinin yerini yenileri
alıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultu-
sunda işlevselliği artırmak için de yeni oturma
alanları ve yürüyüş yolları yapılıyor.

Koruyarak zenginleştirme
Park ve yeşil alanların halkın doğayla iliş-

kisini devam ettirdiği mekanlar olduğunu di-
le getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, hedeflerinin Konak'ı daha yeşil bir görü-
nüme kavuşturmak olduğunu söyledi. İz-
mir’in merkez ilçesi olmalarına karşılık boş
alan fakiri olduklarını belirten Pekdaş, kent
merkezinde azalan yeşil alanın önemini bile-
rek çalıştıklarını, bu nedenle önceliği mev-
cut park ve yeşil alanları koruyarak zengin-
leştirmeye verdiklerini hatırlattı. Konak’taki
en küçük yeşil alanın bile bakımını düzenli

olarak yaptıklarını vurgulayan  Pekdaş, “Ko-

ruma çalışmalarımız sonucunda yarattığımız
yeni alanlar tüm hemşehrilerimizin dinlen-
mesine, gezmesine, çocuklarımızın güvenli
bir şekilde oyun oynamasına, hatta spor yap-
masına olanak tanıyor” dedi.

KONAK Belediyesi’nin düzenledi-
ği ‘Konak İçin Tasarlıyoruz’ atölye
çalışmasına katılan üniversite öğ-
rencileri, oturma alanlarından
peyzaj düzenlemelerine kadar Ko-
nak’ın parkları için birçok farklı

tasarım üretti. Uyguladığı katı-
lımcı yerel yönetim anlayışıyla kı-
sa sürede fark yaratan Konak Bele-
diyesi, üniversite öğrencilerinin
kent yaşamına katkı sağlayacak fi-
kirlerini ve tasarımlarını öğren-

mek için ‘Konak İçin Tasarlıyoruz’
adıyla bir atölye çalışması düzenle-
di. Kentsel Tasarım Müdürlü-
ğü’nün yürütücülüğünde Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün Kadife-
kale’deki fidanlığında gerçekleşti-
rilen atölye çalışmasına İzmir Eko-
nomi ve Yaşar Üniversitesi’nin İç
Mimarlık ile Endüstriyel Tasarım
bölümlerinin 3. ve 4. sınıfında
eğitim gören 18 öğrenci katıldı.

Öğrenciler tasarladı
Belediye yöneticileri ile üniver-

site öğrencilerini aynı masa etra-
fında buluşturan çalışmaya katı-
lan genç beyinler, Konak’ın park-
larında kullanılmak üzere oturma
alanları ve çöp kutuları ile peyzaj
düzenlemeleri konularında birbi-
rinden farklı tasarımlar üretti. İz-
mir Ekonomi Üniversitesi Endüs-
triyel Tasarım Bölümü Öğretim

Görevlisi Ertan Demirkan ile Yaşar
Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
Öğretim Görevlisi Can Aysan’ın
gözetiminde ikişerli gruplara ayrı-
lan öğrenciler, kendilerine verilen
bilgiler doğrultusunda tasarımlar
hazırladı. Üniversitelileri Konak
için düşünmeye, kent için hayal
kurmaya sevk eden çalışmadan çı-
kan tasarımlar, vakit kaybedilme-
den Konak Belediyesi’nin Kadife-
kale’deki ahşap ve metal atölyesin-
de yapılarak hayata geçirildi.
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DAHA temiz bir kent için özellikle
yaya trafiğinin yoğunlaştığı cadde
ve bulvarlar ile otobüs durakları-
nın bulunduğu alanlara  çöp kova-
ları monte ediliyor. Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen
çalışmalarda eskiyen çöp kovaları
da yenileriyle değiştiriliyor. Direk-
lere montajı yapılan çöp kovaları
sayesinde vatandaşlar ellerinde
kalan çöpleri yere atmak zorunda
kalmıyor. Özel üretim sert plastik
çöp kovalarında toplanan çöpler,
temizlik ekiplerince belirlenen sa-
atlerde alınıyor.

Günde 650 ton çöp
Daha temiz bir Konak için

çalıştıklarını dile getiren Konak

Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
vatandaşların taleplerini göz
önünde bulundurarak, sorunla-
ra çözüm getiren bir anlayışla
hizmet ürettiklerini söyledi.
113 mahallesiyle  Konak’ın
gündüz nüfusunun 1,5 milyonu
aştığını vurgulayan Pekdaş, 
“İlçe belediyelerin en temel 
görevi temizliktir, çöp topla-
maktır. Biz üzerimize düşen bu
görevi layıkıyla, en iyi ve en ti-
tiz şekilde yapıyoruz. Günde üç
vardiya halinde yaklaşık 650
ton çöp toplanıyor. Bu İzmir’de-
ki diğer ilçe belediyelerinin çok
çok üzerinde bir oran.Temiz bir
Konak için özveriyle çalışıyo-
ruz” dedi.

Bozulan doğanın dengesini korumak için kent içinde azalan yeşil alan-
lara yeni eklemeler yapılıyor, mevcutlara ise titizlikle sahip çıkılıyor.Daha temiz 

bir Konak

İZMİR  Mardinliler Federasyonu
Genel Başkanı Ferhan Ademhan,
Ramazan ayında Mardin'in Artuklu
İlçesi'ne giderek, burada kardeşlik
sofrası kuran Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş'a teşekkür etti.
Mardin'e giden Konak heyetinin
içinde yer alan Ademhan, Başkan
Pekdaş’ın yüreğini ve gönlünü or-
taya koyarak kardeş belediye Ar-
tuklu'da iftar yemeği düzenlediği-
ni hatırlatarak, bu davranışın İz-
mir'de yaşayan Mardinliler olarak
kendilerini çok mutlu ettiğini be-
lirtti. Bu nedenle Başkan Pekdaş’ı

fahri hemşehri ilan etme kararı al-
dıklarını dile getiren Ademhan,
“Biz hemşehricilik yapmıyoruz.
Biz birbirimizi dinlersek, birbirimi-
zi korursak, sokağımıza sahip çı-
karsak belediyelere iş kalmaz. Si-
vil toplum kuruluşları bunun için
vardır. Birbirimize destek olmalı-
yız” diyerek Başkan Pekdaş’a fahri
hemşehri beratını takdim etti. Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, yapılan bu jest karşısında
duyduğu mutluluğu dile getirerek,
omuzlarına binen sorumluluğun
arttığını söyledi. 

KonaK’tan 
‘yeşil’ ataK

Çalışmalar Kadifekale’deki ahşap ve
metal atölyesinde yapıldı.  

Katılımcı 
öğrenciler, park-
lar için çok sayı-

da tasarım üretti.

Konak’ın parklarını genç beyinler güzelleştirecek

Mardinlilerden 
Pekdaş'a fahri 

hemşehrilik beratı



ÜçKuYulaR'Da hizmet veren ilçe terminalinin
bu bölgedeki inşaat çalışması nedeniyle İncir-
altı Kent Ormanı bitişiğindeki otopark alanına
taşınmasının ardından, ESHOT Genel Müdürlü-
ğü vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması
için yeni bir hat düzenlemesi yaptı. 486 numa-
ralı İnciraltı-Fahrettin altay aktarma hattının
güzergahı, yeni oluşturulan terminal içerisin-
de yolcu indirip bindirecek şekilde yeniden
düzenlendi. 486 numaralı hattın servis sıklığı
da arttırıldı. Bununla birlikte İnciraltı'ndan kal-
kan ilçe otobüsleri, Üçkuyular Vapur İskelesi
ve İkiztepeler duraklarında da indirme-bindir-
me yapacağı için, yolcuların terminale kadar
gitmelerine gerek olmadığı belirtildi. 

Yeni ilçe terminaline
“486 takviyesi”

İZMİR  Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 70'inci kuruluş
yıldönümüne özel İGC logolu pul bastırdı.  İzmir
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Başkanı Misket
Dikmen, İGC'nin 70'inci yılına özel 70 adet pulun
yanında ve üzerinde İGC logosunun bulunan
özel pullar bastırdıklarını söyledi. Bunları ilk
gün zarflarıyla kullanılacağını anlatan Dikmen,
70'inci kuruluş yıldönümüne özel kalıcı bir anı
bırakmayı amaçladıklarını da kaydederek, “Bu
pullarla hem 70 yıllık tarihimizde bir iz bırak-
mak hem de kurumumuzun daha geniş kesim-
lerce tanınmasını sağlamayı amaçladık. PTT İz-
mir Bölge Müdürlüğü'ne bize bu konuda verdik-
leri destek ve süreçteki katkıları nedeniyle çok
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

İGC'den 70'inci 
yıla özel pul

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Has-
tanesi'nde görevli sağlık personeli, artık ya-
bancı konuklarla İngilizce iletişim kurabilecek.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(DESEM) iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Perso-
neli İçin Temel İngilizce ve Yabancı Konuklar İle
Etkili İletişim" programını bitiren ilk 8 personel
törenle sertifikalarını aldı. Başhekim Serdar
Pedükcoşkun, projenin devam edeceğini söyle-
di. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi ile işbirliği yapıldı ve ilk etapta 35 perso-
nel pilot uygulama kapsamında İngilizce eğiti-
mi aldı. İkinci aşamada ise mesai saatleri dışın-
da 6 ay süren 80 saatlik eğitim programı başla-
dı. Eğitimlerde aksanlara göre İngilizce ve be-
den dili dersleri de verildi. 

Sağlık turizminde
ilk önemli adım 

İZMİR kent silüetinin en önemli unsurlarından Konak ilçesinin büyük mahalleleri arasında yer alan Kadifeka-
le'yi çarpık yapılardan temizleyerek ağaçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, dikilen fidanlar defalarca yakıl-
masına rağmen bölgeyi yemyeşil bir kent ormanına dönüştürmekte kararlı. Kadifekale'deki kentsel dönüşüm
çalışmaları kapsamında 2121 konutun yıkılması sonucu ortaya çıkan 440 bin metrekarelik alana yaklaşık 13 bin
ağaç, 12 bin çalı diken Büyükşehir Belediyesi, şimdi yeni bir yeşillendirme atağı başlatıyor. Hazırlanan proje

kapsamında Kadifekale'nin Yeşildere Caddesi'ne bakan yamacında uygulanmak üzere "Çevre Düzenleme ve
Ağaçlandırma Projesi" hazırlanıyor. Proje öncesi zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılacak. Hayata
geçirilmesi planlanan proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, ağaçlandırma gibi rekreatif öğe-
ler yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılına kadar gecekondular ve çarpık yapılarla kaplı bölgenin bu-
günkü durumuna ulaşması için yaklaşık 450 milyon TL harcadı.

Kadifekale’deki “parmak ısırtan” değişim devam edecek
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“Barış Merdiveni”
73 basamaktan oluşacak Türkiye’nin ilk ‘Barış Merdiveni’nde 
otistik çocukların atölyelerde yaptığı seramikler de yer alacak.

MERDİVENLİ sokaklar Konak Belediyesi
ile Ege Rotary Kulübü iş birliğinde barı-
şa uzanıyor. Karataş semtindeki tarihi

asansörün karşısındaki 305 Sokak’ın merdiven
basamakları dünyanın farklı şehirlerinden gelen
barışı simgeleyen seramiklerle süslenecek; çalış-
ma bittiğinde Türkiye’nin ilk ‘Barış Merdiveni’
olacak. Barış güvercini ve deniz motifiyle süslene-
cek merdiven basamaklarına ilk seramikler Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Rotary Kulü-
bü 2440. Bölge Guvernörü Reha Akın, Ege Rotary
Kulüp Dönem Başkanı Fevzi Ağababaoğlu ve ku-
lüp üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törenle ko-
nuldu. Toplamda 73 basamaktan oluşacak Barış
Merdiveni’nde otistik çocukların atölyelerde yap-
tığı seramikler de yer alacak.

İzmir örnek olacak
Rotary Kulübü 2440. Bölge Guvernörü Reha

Akın, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde açılması
planlanan Barış Merdiveni’nin Türkiye’de ilk
kez İzmir’de yapacak olmanın mutluluğunu ya-

şadıklarını belirterek, Konak Belediyesi’ne
desteklerinden ötürü teşekkür etti. Akın,
“Dünyanın 200 farklı şehrinden buraya
seramikler geliyor. Onlar geldikçe merdi-
vene yerleştireceğiz. Eylül ayı başında
merdiven bitmiş olacak” dedi. Merdiven
basamaklarının seramiklerle barış güvercini
ve denizin dalgaları motifiyle süsleneceğini
dile getiren Akın, “İlk defa İzmir’de gerçek-
leştirdiğimiz bu güzel çalışma bölgemize de
örnek olacaktır. Ege’deki diğer illerde de ben-
zer barış merdivenleri yapacağımıza inanı-
yorum” diye konuştu.

Dünyaya barış mesajları verilecek
Başkan Pekdaş da Konak’ın çok sayıda

merdivenli sokağı bulunduğunu söyledi.

Kentin kimliği olan bu sokakların
barışa olan özlemin yansıtıldığı alanlar haline ge-
tirileceğini ifade eden Pekdaş, “Proje tamamlan-
dığında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözünün cisimlendi-
ği, görüldüğü, üzerinde fotoğrafların çekildiği bir
merdivenli sokağımız olacak. Buradan sadece ül-
kemize değil tüm dünyaya barış mesajlarımızı ile-
teceğiz. Konak halkı adına emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum”dedi.

8 yıl önce… 8 yıl sonra...
ÖNCE

SONRA
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EKONOMİ  Kalkınma Koordinasyon Kurulu top-
lantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentteki turizm potansi-
yelinin tanıtılması için 12  yurt içine yönelik ye-
ni bir kampanya atağına kalkacaklarını söyledi.
Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi bütçe-
sinden İZTAV'a aktarılan 3 milyon TL kaynakla,
2 aylık bir kampanya yürütüleceğini açıkladı.
İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Proje-
si'nde uzun süredir beklenen ÇED onayının gel-
mesini de değerlendiren Başkan Aziz Kocaoğlu,
"Büyük Körfez Projesi'nde sona geldik. Kısa sü-
rede çalışmalara başlayacağımıza inanıyorum.
Henüz resmi yazı gelmedi ama şu anda siyasi
irade Körfez ÇED'i konusunda kararını verdi. Ge-
risi ayrıntıya kalmış oldu" diye konuştu. 

ÖDEMİşLİ patates üreticisine destek amacıy-
la Konak Belediyesi’nin satın aldığı 110 ton
patates ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıl-

dı. Ödemiş Kadın Kooperatifi’nden satın alınan pa-
tatesler Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince 10 kilogramlık paketler halin-
de 11 bin aileye ulaştırıldı. Dağıtımlar muhtarlık-
lar aracılığıyla mahallelerde gerçekleştirildi.

Çiftçiden alındı vatandaşa dağıtıldı
Ödemişli patates üreticisinin ürününü tarla-

da bırakmayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların
sofralarına taşıdıklarını söyleyen Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, “Konak’ta geçim sıkıntısı
çeken vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. İş-
sizlik yüzünden çok yoksul ailemiz var, sofraları
boş kalmasın istedik ve az da olsa bir katkı koy-
duk. Bu desteği yaparken de patates alımlarını
Ödemişli kadınların kurduğu kooperatiften yap-
tık. Böylece hem üreticimizin ürünü tarlada kal-
madı hem de Ödemişli kadınlarımız kazanmış
oldu” dedi. 

İzmir turizmi için 
tanıtım atağı başlıyor

DÜNYANIN en büyük gençlik organizasyonların-
dan biri olan uluslararası Dünya Bilginler Tur-
nuvasının Bangkok’ta gerçekleşen elemelerinde
50 ülkeden 3 bin 500 yarışmacı arasından ilk
10’a girmeyi başaran İzmir SEV öğrencileri, Yale
Üniversitesi’nde yapılacak olan ‘Şampiyonlar
Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Dünya-
nın en büyük gençlik organizasyonlarından biri
olan ve 50’den fazla ülkenin takımlarının yarış-
tığı “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Ku-
pası) 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Orta-
okul ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanın-
daki öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlene-
rek yarıştığı turnuvanın teması bu sene “An Im-
perfect World” olarak belirlenmişti. 

Dünya Bilginler 
Turnuvası yapıldı

İZMİR(EgeAjans)-Ege Üniversitesi Emel Akın
Meslek Yüksekokulu 2015-2016 dönemi mezu-
niyet töreni Prof.Dr.Yusuf Vardar MÖTBE Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi
tasarladıkları kıyafetlerle yaptıkları “Ege’nin
Mitolojik Tanrı Ve Tanrıçaları” konulu defile be-
ğeni ile izlendi. Prof. Dr. Arzu Marmaralı; “153
öğrencimizi  hayata uğurlamanın heyecanını
yaşıyoruz. Bu yıl bizler için oldukça hareketli ve
verimli geçti. Öncelikle Almanya ve Hollanda’da
gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında öğrenci-
lerimizden iki grubu bu ülkelere gönderdik ve
eğitim görmelerini sağladık” dedi. 

153 öğrenci 
uğurlandı 

11 bin aileye
patates yardımı
Pekdaş alımları kadınların kurduğu kooperatiften yaptıklarını belirterek,

“Ürünleri  tarlada kalmadı, Ödemişli kadınlarımız kazandı” dedi. 

Ödemiş'teki tarlalarda kadınlarımızla birlikte hasat yaptık. Ödemiş Kadın Kooperatifi'nden satın
aldığımız patateslerin tamamı bayram öncesi dağıtıldı. Tarlaya alın terini bırakan çiftçilerimizin

ürünlerinin, değerinde alınmasına destek olmak da bizler için ayrıca mutluluk kaynağıdır.
Çiftçilerimiz ile iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz.

Başkan Pekdaş Yenişehir’de yapılması planlanan yeni
belediye binasının uygulama projelerinin çizilmeye baş-
landığını söyledi. Pekdaş, hemen iki çizik attırarak ruh-
sata bağlamayı tercih etmediklerini belirterek şöyle ko-
nuştu: “ Çünkü uygulama sırasında çıkan pek çok zor-
luklar bizim uygulama projesi çizerken kazandığımız
sürenin daha fazlasının tüketilmesine neden oluyor. Biz
iklimlendirmeden, akustiğine, iç yerleştirmeden, tek
tek odaların hangi müdürlüklere ait olacağına, dolap
yerleştirmesinden, arşivine kadar her şeyini çalışıyoruz.
Önümüzdeki yıl içinde başlarız. Hemen tıkır tıkır işle-
yen bir proje olsun istedik. Pürüzsüz uygulansın ve ha-
yata geçsin. Projeler ruhsata bağlandığı an başlayaca-
ğız. Yapım ihalesine çıkıyoruz, o ihaleyi kazanan firma-
nın kesinleşmesi, yer teslimi gibi işler sürecek. Bürokra-
side bazı işleri yaparken çok süreler var. Bugün karar ve-
rip yarın yapamıyorsunuz. Harcanan paranın kamu-
nun, halkın parası olması nedeniyle her kuruşun hesa-
bını veren bir harcama sisteminin olması lazım.”

Önümüzdeki yıl başlarız
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OKULLARIN kapanmasıyla birlikte yaz tatilini
şehirde geçirmek zorunda kalan Konaklı çocuk-
lar için açılan yaz okulları sayesinde öğrenciler

boş zamanlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek de-
ğerlendiriyor. Belediyenin, Gültepe Semt Merkezi ile
Güzelyalı ve Selahattin Akçiçek kültür merkezlerinde
dörder haftalık toplam iki dönem halinde verilen kurs-
lara 7-14 yaş aralığında 400’den fazla çocuk katıldı.

Eğlenceli dersler başladı
Öğrencileri yaz tatilinde faydalı aktivitelere yön-

lendirerek boş vakitlerini değerlendirmeyi amaçlayan
yaz okullarında bu yıl çok eğlenceli ve eğitici bir içerik
uygulanıyor. Çocukların yeteneğinin ön plana çıkarıl-
dığı eğlenceli sanatsal atölyelerde; çocuk felsefesi, dü-

şünce eğitimi, güneş sistemi ve gökyüzü, eğ-
lenceli matematik, ritim atölyesi, yaratıcı drama atöl-
yesi, farkındalık atölyesi gibi çalışmalar yapılacak. Ko-
nusunda uzman eğitmenler tarafından hafta içi her
gün verilen dersler Güzelyalı Kültür Merkezi’nde 09.30-
12.30 saatleri arasında yapılırken, Gültepe Semt Mer-
kezi ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde öğleden
sonra 13.30-16.30 saatleri arasında veriliyor. Açılan
kurslar sayesinde öğrenciler yaşıtlarıyla birlikte eğlen-
celi zaman geçirirken aynı zamanda da ilgi alanlarına
göre seçtikleri branşlarda keyifli saatler yaşıyor. 

Veliler de boş kalmayacak
Yaz okullarında veliler de unutulmadı. Eş zaman-

lı olarak velilere de, ‘Başarıda iletişimin etkileri, ço-

cuk
istismarı ve ihmali, ba-
ğımlılıkla mücadele ve çocuk eğitimine başka
pencereden bakmak’ konularında bilgilendirici eği-
timler veriliyor. 

Spor okulları devam ediyor 
Öte yandan Konak Belediyesi’nin başarıyla sür-

dürdüğü spor okulları da yazın eğitim vermeye de-
vam ediyor. Futbol, atletizm, tekvando, jimnastik
branşlarında verilen kurslar tatilde de büyük ilgi gö-
rüyor. Yaz tatilinde spordan uzak kalmak istemeyen
çocuklar, devam eden kurslar sayesinde yeteneklerini
geliştirme fırsatı buluyor. 

Yaz okulları sayesinde öğrenciler yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirirken
aynı zamanda da ilgi alanlarına göre seçtikleri branşlarda keyifli saatler yaşıyor.

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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Evde sağlık hizmeti
SOSYAL belediyecilik anlayışıyla çalışan Konak Bele-
diyesi’nin nisan ayında hayata geçirdiği, ‘Evde Sağ-
lık Hizmeti’ başarıyla devam ediyor. Doktor ve sağlık
personelinden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı bu-
lunan ve hastaneye gidecek durumu olmayan hasta-
ların evlerinde basit sağlık hizmetini ücretsiz veriyor.

Hizmetten yararlanan hastalar arasında çağımı-
zın amansız hastalığı Alzheimer ile mücadele eden
ileri yaşlardaki vatandaşlar da yer alıyor. Hafıza kay-
bı, günlük işleri yapmada zorlanma ve davranış deği-
şikliklerine sebep olan ilerleyici bir hastalık olan Alz-
heimer nedeniyle, özenli ve sürekli bir bakıma ihti-
yaç duyan hastalar evlerinde ziyaret ediliyor. Evde su-
nulan hizmet hastaların yaşam kalitesini de yüksel-
tiyor. Hizmetten yararlanmak için Konak Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 484 22 91 numaralı tele-
fonunu arayarak randevu alınması gerekiyor. 

Müzisyen 
Amancio’yu bekliyor
İZMİR  Metrosu’nda sergilendiği alanda iki kez saldı-

rıya uğrayarak tahrip olan ‘Müzisyen’ adlı ahşap
heykel, kısmen onarılarak yerli ve yabancı heykeltı-

raşlar tarafından eski yerine yerleştirildi. Heykeltı-
raş Amancio Gonzales Andres, Ekim ayında İzmir’e
gelerek, heykelin son restorasyonunu tamamlaya-
cak, düzenlenecek bir etkinlikle heykel bu kez kai-

desi üzerinde eski yerine dikilecek.  

İki dönem halinde verilen kurslara 7-14 yaş aralığında çok sayıda çocuk katıldı

Eğitici vE EğlEncEli
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TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü'nün “Temiz Konak
İçin El Ele” sloganıyla duyurduğu çalışmada Ke-
meraltı Çarşısı’nda çöp toplama saatleri yeni-

den düzenlenmesi ve yerinde ayrıştırılması konuların-
da esnafla el ele verildi. İzmir'in gözde alışveriş meka-
nı olan ve her gün yüz binlerce kişiyi ağırlayan çarşıyı
daha temiz hale getirmeyi hedefleyen uygulamaya es-
naf da tam destek veriyor.

gelişigüzel çöp atmak yok
Uygulama kapsamında Temizlik İşleri Müdür-

lüğü ekipleri çöpleri artık daha uygun saatte alır-
ken, çarşı esnafı da gün içerisinde biriktirdiği çöp-
leri iş yerlerinin kapanış saatinden kısa bir süre
sonra poşetleyerek, çöp araçlarının alması için uy-
gun bir yere bırakıyor.

İzMİR (Ege Ajans) - Doğal ve tarihi güzellikleri, turiz-
me uygun iklim koşulları, yeterli konaklama ve ulaşım
altyapısı ile İzmir, turizm potansiyeli yüksek illerimiz-
den birisi. İzmir; denizi, kıyıları, dağları, yaylaları, ter-
mal suları, ormanları, Ege'ye özgü tarımsal ürünleri ve
iklimi ile değişik turizm türlerinin gerçekleşmesini
mümkün kılıyor. İzmir yalnızca yaz aylarının gözdesi
değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve doğal birçok al-
ternatif turistik mekânı içinde barındırıyor. 

KÖRDüğüM ÇÖzüLDü
VaHaP Özaltay Meydanı ile Alsancak Garı arasında
yapılan yol genişletme çalışması trafiğe nefes aldırdı.
Yolun tek şeride düşen bölümü 2,5 metre genişletile-
rek iki şeride çıkarılınca bölgedeki trafik akışı önemli
ölçüde rahatladı. 

Yol, bulvar ve raylı sistem yatırımlarıyla kent içi
ulaşımı rahatlatmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir
Belediyesi, trafik açısından en sıkıntılı bölgelerden
biri olan Alsancak'ta yaşanan tıkanıklığı da tek doku-
nuşta çözdü. Atatürk Caddesi’nde Alsancak Garı ile

Vahap Özaltay Meydanı arasındaki bölümde yapılan
yol genişletme çalışması bölgede yaşanan tıkanıklı-
ğın giderilmesini sağladı. TCDD’ye ait duvarın geri
çekilmesiyle, yol genişletilerek tek şeritten iki şeride
çıkarıldı. Konak’tan Alsancak’a gidiş yönünde çift şe-
ritten duvar nedeniyle tek şeride düşen kısımda yapı-
lan bu çalışmayla, tüm Atatürk Caddesi boyunca çift
şerit korunmuş oldu. Toplam 100 metrelik düzenle-
me alanının 50 metrelik bölümünde yol 2.5 metre
genişletilerek çift şeride çıkarıldı.

İzmir’de gözde 
turistik mekanlar

İZMİRLİLERİN toplu ulaşım kartı İzmirim
Kart'ın kapsamı genişliyor. 1 Eylül'den itibaren
otoparklar, Bisim, Teleferik, İzmir Doğal Yaşam
Parkı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı buz pisti,
akıllı tuvaletler gibi bir çok hizmet için İzmirim
Kart ile ödeme yapılabilecek. Toplu ulaşım da-
hil tüm bu hizmetlerden yararlanabilmek için
İzmirim Kart dışındaki kartların 30 Kasım’a ka-
dar yenilenmesi gerekiyor.

TÜRK Edebiyatı’nın
unutulmaz isimlerin-
den, İzmirli Yazar Tarık
Dursun K.’nın adını ve-
rerek kente kazandırdığı
Yazar Evi ilk misafirini
ağırladı. Mithatpaşa
Caddesi, 269 Sokak’taki
tarihi evde kalan ilk
isim, genç şairlerden Ci-
hat Duman oldu. İstan-
bul’da yaşayan Duman,
15 Temmuz’da İzmir’e
geldi; Tarık Dursan K.
Yazar Evi’ne yerleşti. İki
hafta süresince Yazar
Evi’nde misafir edilen
şair Duman, kaldığı sü-
re boyunca şiirlerini ve
yazılarını burada kale-
me aldı.

‘İzmirim Kart’ta
yeni dönem

Yazar Evi’ne ilk konuk

Kemeraltı
için el ele

Günde yaklaşık 650 ton ile İzmir'in en çok çöp toplayan ilçesi olan Konak'ta Kemeral-
tı'nda hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde “Tarihi Çarşı” artık daha temiz olacak.

Tek şeritlik genişleme Alsancak trafiğine nefes aldırdı

ÖnCe

Sonra

Belirtilen saatler dışında kalan zamanda ise esnaf
çöpünü gelişigüzel atmıyor. Başarıyla yürütülen ça-
lışmaya destek veren esnaf poşetlerini iş yerlerinin
önlerine saat 20.00 ila 20.30 arasında koyuyor. Te-
mizlik ekipleri çöpleri toplandıktan sonra sokakla-

rı yıkayarak daha temiz bir hale getiriyor. Uy-
gulamadan çarşı esnafı kadar alışverişe

gelen vatandaşlar da memnun 
kalıyor.

Saatlere 
uyuluyor

Kısa zamanda tüm çarşı esnafı-
nın katılımının sağlanması he-
deflenen çalışmaya Zabıta Mü-
dürlüğü memurları da destek ve-
riyor. Zabıta memurları dükkan-
ları tek tek dolaşarak el ilanları
dağıtıyor ve esnafı bilgilendiri-
yor;çöplerin toplanmasının ya-
nın sıra geri dönüşüm konuları-
na da dikkat çekiliyor. 

Zabıta bilgilendiriyor

yEŞİLOVA Höyüğü İzmir'in en eski yerleşim birimi.
Bornova ilçesinin Karacaoğlan mahallesinde, Man-
da çayı kıyısında bulunan bir höyük. Burada yapı-
lan ilk kazı,  2005 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi ta-
rafından başlatıldı. Bir yıl ara verildikten sonra
2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bornova
Belediyesi  ile Ege üniversitesi Edebiyat fakültesi
Arkeoloji Bölümü ortak girişimiyle yeniden başladı.
Bu kazılar sonucunda 338 adet envanterlik ve etüt-
lük eser bulundu ve müzeye teslim edildi. 

yeşilova Höyüğü

MERyEM Ana Evi, İzmir Selçuk'taki Bülbül Dağı’nda
İsa'nın annesi Meryem'in son yıllarını St. Jean (yuhan-
na) ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise. Meryem'in
mezarının da Bülbül Dağı'nda olduğu düşünülüyor. Efes
antik kentin üst kapısının yanından geçilerek çıkılan
Meryem Ana ören yerinde, Küçük bir Bizans Kilisesi
bulunuyor. Burada İsa Peygamber’in annesi Meryem’in
yaşadığına ve öldüğüne inanılıyor. Hristiyanlar yanın-
da Müslümanlarca da kutsal sayılıyor ve ziyaret edili-
yor, hastalara şifa aranıyor, adaklar adanıyor.

Meryem Ana Evi

EfES, Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ili-
nin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha
sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir yunan
kentiydi. Klasik yunan döneminde İyonya'nın on iki
şehrinden biriydi. Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ 6 bin
yıllarına dayanıyor. 1994'te  UnESCO tarafından
Dünya Mirası geçici Listesi'ne dâhil edilen Efes,
2015'te ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. Efes, ta-
rihi boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntı-
ları yaklaşık 8 kilometrelik geniş bir alana yayılıyor. 

Efes

İzMİR denilince ilk akla
gelenlerden Saat Kule-
si… Sultan 2. Abdülha-
mit’in tahta çıkışının 25.
yıldönümü şerefine
Raymond Pere’ye  yap-
tırıldı. 1 Eylül 1901 gü-
nü görkemli bir törenle
açıldı. Kulenin saati Al-
man İmparatoru 2. Wil-
helm’den hediye. İzmir
Saat Kulesi, gerek İzmir-
lilerin, gerekse İzmir dışından gelenlerin uğrak bu-
luşma noktası olmaya devam ediyor. 

Saat Kulesi

EfSAnEyE göre, İzmir ikinci defa Makedonya Kralı Bü-
yük İskender tarafından Kadifekale civarında kuruldu.
Deniz seviyesinde 186 metre yükseklikteki Kadifeka-
le (Pagos Tepesi) körfezin ve şehrin hemen her yerin-
den gözüküyor. İlk yapıldığından beri, İzmir savunma
tesislerinin kilit noktasını oluşturan kale; 620 metre
uzunluğa, 200 metre genişliğe sahip.

Kadifekale

İzMİR'İn namazgah
semtinde bulunan
Agora, Roma dönemi-
ne ait. Agora antik dö-
nemlerde politik top-
lantıların ve halkın
alışveriş yaptığı bir
yer. Ticari olmaktan

ziyade, bir devlet agorası görünümündeki İzmir
Agorası, bugüne değin ortaya çıkarılan dünyanın
en büyük Devlet Agorası olarak biliniyor.
M.S.178'de depremle yerle bir olan Agora, İmpa-
rator Marcus Aurelius'un özenli çalışmalarıyla ye-
niden inşa edildi. 

Agora

Özgün adı olan Kır-
kınca'nın efsanevi bir
çağda dağlara vuran
kırk kişiye atfen veril-
diği rivayet ediliyor.
Rum telaffuzunda Kir-
kice, Kirkince ve niha-
yet Çirkince gibi bi-

çimler alan bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dö-
nemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in talimatıyla Şirin-
ce şeklinde resmîleştirildi. Belde, Maya takvimine
göre 21 Aralık 2012'de kopacak olan kıyamette
güvenli bölge olduğu gerekçesiyle gündeme geldi. 

Şirince
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, yaz dönemi sinema
gösterimlerine Havagazı Fabrikası Kültür Mer-
kezi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merke-
zi'nde başlıyor. Ücretsiz olan tüm filmlerin baş-
lama saati 21.00. 3 Ağustos Havagazı Fabrikası
"Leviathan" 9 Ağustos AASSM, "Küçük Prens" -
17 Ağustos  Havagazı Fabrikası, "Gizli Dünya"
(Room) -24 Ağustos Havagazı Fabrikası, "Okul
Yolunda" (On The Way To School) 
31 Ağustos  Havagazı Fabrikası,  "Sınırsızlar Ku-
lübü" -6 Eylül AASSM, "Özgürlük Dansı"
(Jimmy's Hall) -21 Eylül Havagazı Fabrikası,
"Düşlerin Terzisi" (The Dressmaker) 

Sinematek bu yaz
iki farklı 

mekanda olacak

İZMİR'DEKİ görme engelliler, kent gezisi ile
yaşadıkları şehri daha yakından tanıma ve
hissetme şansı buldu. İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi ve Milli Kütüphane iş birliğinde gerçek-
leşen geziye 30 görme engelli vatandaş katıl-
dı. Gönüllü rehber okuyucular eşliğinde ger-
çekleşen gezide İzmir'in tarihi yerleri ziyaret
edilerek bilgi verildi. Agora ören yerinde baş-
layan gezi Etnografya Müzesi, Arkeoloji Mü-
zesi ve Atatürk Müzesi ile tamamlandı.

Yaşadığın kenti 
hissetmek…

İZMİR Amerikan Koleji son sınıf öğrencileri,
okulda düzenlenen törenle yeni bir geleceğe
uğurlandı.144 öğrencinin diploma aldığı tö-
ren duygulu anlara sahne oldu. Özel İzmir
Amerikan Koleji Müdürleri Todd Cuddington
ve Didem Erpulat, İzmir Amerikan Koleji’nin,
öğrencilerine birçok vasıf kattığını, genç me-
zunların da buradan edindikleri birikim ve
eğitimle başarılı bir geleceğe yelken açacak-
larına inandıklarını söylediler. 

Mezuniyet 
coşkusu

RESTORASYONU yapılacak bina hizmete gir-
diğinde tarih kokan sokak yeni bir soluk ka-
zanacak. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta ka-

mu hizmetlerinin verileceği mekanların sayısını
artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi
daha eklendi. Kamulaştırmalarla yeni alanlar yara-
tan Konak Belediyesi, kamulaştırmanın zor olduğu
bölgelerde ise kiralama yöntemine başvuruyor. Bu
kapsamda son olarak Karataş semtinde Tarihi
Asansör’e çıkan Dairo Moreno Sokağı girişindeki üç

katlı  bina kiralandı. Yapılan görüşmeler sonunda
mülk sahibiyle anlaşmaya varan Konak Belediyesi,
binayı kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü
bir merkez yapacak.

Gençlerin buluşma mekanı
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kirala-

nan bina için hazırlanan restorasyon projesinin
kurul onayından çıktığını söyledi. Çalışmaların en
kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Başkan

Pekdaş, binayı Kültür Müdürlüğü bünyesinde hiz-
met verecek bir kültür ve sanat merkezine dönüş-
türmeyi planladıklarını söyledi. Merkezin açılma-
sıyla Dario Moreno Sokağı  ve Tarihi Asansör’e olan
ilginin de artacağını belirten  Pekdaş, “Karataş
semtinin İzmir’in kültürel kimliğinde önemli bir
yeri var. Her köşesinde tarihin ayak izlerinin bu-
lunduğu bu semtin adına yaraşır bir sanat merkezi
yapmak istiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için
çok yönlü bir mekan oluşturacağız” dedi. 

Film ve oyun keyfi
TÜLAY  Aktaş İşitme Engelliler Okulu
öğrencileri önce Mask ardından da Neşe
ve Karikatür Müzesi’ni gezdi. Mask Mü-
zesi’nde sergilenen birbirinden ilginç
masklar hakkında bilgi alan öğrencile-
rin işaret dili tercümanlığını öğretmen-
leri Deren Kaya üstlendi. Keyifli gezinin
ardından Neşe ve Karikatür Müzesi’ne
geçen öğrenciler burada da sessiz sine-
manın unutulmaz oyuncusu Charlie
Chaplin’in Sirk adlı filmini izleyerek eğ-
lenceli bir gün geçirdi. Konak Belediye-
si’nin Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak
Müzesi’nin misafirleri ise Zihni Üstün
Ortaokulu öğrencileriydi. Öğretmenleri eşliğinde
müzeyi gezme fırsatı bulan öğrenciler sergilenen
birbirinden güzel oyuncağı yakından gördü.

Oyuncakları ilgiyle inceleyen çocuklar oyuncaklar-
la oynama şansı da buldu. Oyuncaklarla oynaya-
rak eğlenceli zaman geçiren Down sendromlu öğ-
rencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. 

KONAK  Belediyesi, uygulamaya geçirdiği ‘Bizim
Dahiler’ projesiyle genç beyinlerin içlerindeki de-
hayı açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor. Dünya
Zeka Oyunları Federasyonu üyesi Türk Beyin Takı-
mı ile birlikte yürütülen proje ile çocukların zeka
oyunları yardımıyla IQ’larını geliştirmeleri sağla-

nıyor. Projeye ilk etapta yaşları 8 ila 12 arasında de-
ğişen toplam 120 çocuk katıldı. Yürütücülüğünü
Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Proje-
ler Müdürlüğü’nün yaptığı ‘Bizim Dahiler’ proje-
sinde eğitimler Agora, İsmetpaşa, Basmane ve
Gültepe semt merkezlerinde veriliyor.

‘Bizim Dahiler’ geliyor

Konak Belediyesi, İzmir’in simge yapılarından Tarihi Asansör’ün bulunduğu Dario
Moreno Sokağı girişindeki binayı kültür ve sanat merkezine dönüştürecek.

Başkan Pekdaş: Hazırlanan restorasyon projesini kurul onayladı.

Tarihi asansör’e 
komşu geliyor

Konak’ta yaklaşık 2 bin 500 tescilli yapının bulunduğunu hatırlatan Pekdaş, değerleri daha görünür hale getirmek için girişimde bulunduklarını söyledi.
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İzmir hentbolunun
geleceği parlak 

BELEDİYE  Başkanı Sema Pekdaş yö-
netiminde gerçekleştirilen meclis
oturumuna Türkiye’yi Avrupa’da

temsil edecek olan Konak Belediyespor Ka-
dın Futbol Takımı oyuncuları ve teknik he-
yet de katıldı. Başkan Pekdaş, üst üste dör-
düncü kez Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne ka-
tılma başarısı gösteren Konaklı kadın fut-
bolcuları kutladı, elde edilen bu başarının
tüm Türkiye’ye moral olacağını söyledi. 

Başarı Türkiye’ye moral olur
Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden tek

Türk kadın futbol takımı olan Konak Bele-
diyespor’un 23-28 Ağustos tarihleri arasın-
da Hollanda’da ön eleme maçları oynaya-
cağını belirten Pekdaş, mavi-beyazlı takı-
ma destek için Temmuz ve Ağustos ayı te-
malarını ‘Konak Kadın Futbol Takımı Av-
rupa’da’ olarak belirlenmesini içeren öner-

geyi meclise sundu. Pekdaş, “Konak’ın, İz-
mir’in kadınlarının farklı olduğunu, Tür-
kiye’yi her alanda olduğu gibi futbolda da
temsil ettiğini gösterelim istiyoruz. Bu
önemli bir başarıdır ve bunu herkesin öğ-
renmesini, ülkeye moral sağlamak gibi bir
görevimiz de var. Takımımız, 23-28 Ağus-
tos tarihleri arasında Hollanda’da ön ele-
meye katılacak. Bu nedenle iki ayın tema-
sını ‘Konak Kadın Futbol Takımı Avru-

pa’da’ olmasını istedik” dedi. Meclise su-
nulan önerge oy birliği ile kabul edildi.

Pekdaş: Destek bekliyoruz
Başkan Pekdaş, “İyi şeyleri çoğaltmak

ve herkesin görmesini sağlamamız lazım.
O kadar acı şeylerle bir arada yaşıyoruz ki;
güzel şeyleri göstermeye fırsat kalmıyor.
Takımımızın kısıtlı bir bütçelerle şampi-
yon olması çok önemliydi. Bunun görü-

nür kılınması gerekli. Bu takımın çabası
değerli bir çabadır ve bu çabanın nasıl
şampiyonluk getirdiğini göstermemiz ge-
rekiyor. Bizler İzmirlilerden, iş adamla-
rından, firmalardan, basınımızdan des-
tek bekliyoruz. İzmir’in kızlarının Avru-
pa’da olduğunu dünya alem duysun, bu
başarılı takımı herkes alkışlasın istiyo-
ruz” dedi. Pekdaş’ın bu çağrısına ilk des-
teği meclis üyeleri alkışlarıyla gösterdi.  

5 turnuva 5 madalya
İZMİR  Büyükşehir Belediyesi'nin judo-
daki yükselen yıldızı Dilan Doğan, bu yıl
katıldığı 5. uluslararası turnuvadan da İz-
mir’e madalyayla dönmeyi başardı. Genç
sporcu son olarak Finlandiya'daki Avrupa
Ümitler Şampiyonası'nda üçüncü olarak
bronz madalya kazandı.

KÖRFEZ  filosu 12. ve 13. gemileri-
ne de yakında kavuşuyor. Son olarak
Vahap Özaltay gemisini teslim alan
Büyükşehir Belediyesi, yine İzmirli-
lerin isimlerini belirdiği “Metin Ok-
tay” ve “Gezi” adını taşıyan yolcu
gemilerini yılbaşına kadar hizmete
alacak. 15 yolcu gemisinden 11'i  ta-
mamlanarak hizmete girdi. İsimle-
rini İzmirlilerin anketle belirlediği
gemilerden 12.'si “Metin Oktay”
Ağustos, “Gezi” ise Kasım ayında ta-
mamlanarak teslim alınacak. 

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü’nün ilk ka-
dın başkanı Server Uyaroğlu’nun tesislerde
başlattığı yenilenme hamlesi ekonomik
ömrünü yitiren spor salonu ile devam edi-
yor. İzmir’de 75 yıllık tarihi ile Türkiye’nin
en prestijli kulüplerinden birisi olarak anı-
lan Kültürpark Tenis Kulübü’nün üye ve
sporcularına yönelik hizmetlerine bir yeni-
si daha ekleniyor. Başkan Server Uyaroğlu,
spor salonu ile üyelerin eskisinden daha
büyük alanda aletli antrenman yapmasına
olanak bulacağını söyledi.

KONAK’IN KIZLARI 
TÜRKiYE’NiN GURURU
Pekdaş, “İzmir’in kızlarının Avrupa’da olduğunu dünya alem duysun, bu başarılı takımı herkes alkışlasın istiyoruz” dedi. 

ALTYAPIDAN yetiştirerek Milli Takım’a
yolladığı oyuncularla Türk hentbolunun
lokomotifi olan İzmir Büyükşehir Belediye-
si, alt yaş gruplarında da başarıdan başarı-
ya koşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Küçük Kız Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz
hafta namağlup Türkiye şampiyonu olma-
sının ardından, bir Türkiye şampiyonluğu
da Minik Kız Hentbol Takımı'ndan geldi. 

EŞREFPAŞA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gö-
ren çocuklar, Konak Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen maçta
sahaya çıktı. Futbol aşkının engel tanımadığını bir kez daha gözler
önüne seren maçta ter döken engelli çocuklar, sergiledikleri müca-
deleci oyunla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. 

Kültürpark’a 
SPOR SALONU

ATATÜRK
STADYUMU

SPOR TESiSLERi
ATİLLA 
SPOR TESİSİ

HALİL RIFAT
SPOR MERKEZİ

İSMET PAŞA
SPOR MERKEZİ

LEVENT 
SPOR MERKEZİ

HATAY
SPOR MERKEZİ

TOROS
HALI SAHA

TOROS 
SPOR MERKEZİ

ZAFERTEPE
TARIK GENCAY
TESİSLERİ

Körfez’de 
“Metin Oktay” 
ve “Gezi” zamanı

BÜYÜKŞEHİR  sporcusu
Dilan Doğan, katıldığı 
6. uluslararası yarışmada da
şeref kürsüsüne çıktı. Doğan
Trabzon'da düzenlenen
Dünya Okul Sporları
Olimpiyatı’nda gümüş
madalya kazandı. 

Dilan yine
boş geçmedi

Engelleri kaldıran maç


