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2 bin 500 yıldır
kent yaşamının ke-
sintisiz sürdüğü il-
çenin tarihi zengin-
liklerine dikkat
çekmek adına be-
lediyenin Haziran ve
Temmuz ayı teması
‘Tarih Deyince Ko-
nak’ olarak belir-
lendi. ∂ 2’de

Tarih
Deyince
Konak 

On iki merkezimizde yaz Okulu başladı

OYUNLARLA
YAŞAYANLAR

Konak’ta öğrencilerin oyun oynayarak geleceğe hazırlanacak-
ları bir yaz geçirebilmeleri için tasarladığımız Yaz Okulları baş-
ladı

Kentin daha temiz ve ba-
kımlı olması için çalışan
Temizlik İşleri Müdürlüğü-
müz, kentin ana arterleri
ile cadde ve sokaklarında
bulunan plastik kontey-
nerleri yenileriyle değiştirdi.
Daha önceki 660 litre kap-
asiteye sahip konteyner-
lerin yerine 770 litre kap-
asiteye sahip 300 yeni kon-
teyner yerleştirildi. ∂ 7’de

Konaklı çocukların bilim, sanat
ve sporla dolu bir yaz geçire-
cekleri Yaz Okullarımız 12

merkezimizde aynı anda başladı. 7-

14 yaş aralığındaki çocuklarımızın
katıldığı ücretsiz yaz okullarımız dör-
der hafta süren iki dönemin ardından
16 Ağustos’ta sonlanacak. Yoğun

talep gören yaz okullarında çocuklar
tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte
hem eğlenerek hem öğrenerek çı-
karacak. ∂ 5’te

AÇEV işbirliğinde bu yıl ilk kez
düzenlediğimiz ‘İlk İş Babalık’
eğitimlerinde 3-11 yaş arası
çocuğu bulunan erkek per-
sonelimiz başarılarıyla göz
dolduruyor. ‘Baba Destek Eği-
tim Programı’ kapsamında
etap etap gerçekleşen eği-
timlerin ilkine Temizlik, Zabıta,
Park ve Bahçeler ile Fen İşleri

Müdürlüğü çalışanlarımız ka-
tıldı. 10 hafta süren eğitimler
Konak Belediyesi Zeytinlik
Semt Merkezi’nde verildi. Baba
Destek Eğitim Programı (BA-
DEP) kapsamında çocuk ge-
lişimine yönelik 25 saatlik
programda babaların yanı sıra
annelere yönelik de iki oturum
gerçekleştirildi. ∂ 6’da

Bu yıl 14’üncüsünü dü-
zenlediğimiz Halk oyun-
ları Şenliği’nde 7’den 70’e
her yaştan halk oyunu
kursiyerimiz Kültürpark
Fuar Açıkhava Tiyatro-
su’nda sahneye çıktı.
Anadolu ve Balkanlar
halk danslarını sergileyen

kursiyerleri Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pek-
daş’ın da aralarında yer
aldığı binlerce kişi izledi.
Ekipler Horon’dan Zey-
bek’e, Roman’dan Üs-
küp’e 10 ayrı yöreden halk
oyununu başarıyla ser-
giledi. ∂ 8’de

Cadde ve sokaklarda yürüt-
tüğümüz asfaltlama çalışma-
ları ilçemizin farklı bölgelerinde
hız kesmeden sürüyor. Fen İş-
leri Müdürlüğümüze bağlı ekip-
ler alt yapısı yenilenen alan-
larda serpme asfalt uygulaması
yaparken, çeşitli nedenlerle

kısmi bozulma olan yerlere de
yama çalışması yapıyor. Öte
yandan dik sokaklara araçların
kaymasını önlemek amacıyla
kilit taş döşenirken, ihtiyaç
doğrultusunda merdivenli so-
kaklarda da yenileme yapılıyor.
∂ 3’te
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Televizyonda anlat-
tığı masallarla ve unu-
tulmaz filmlerde üst-
lendiği rollerle çocuk-
ların kalbine giren Ti-
yatro Sanatçısı Adile
Naşit’in adı, Adile Naşit
Çocuk Kitaplığı’nda ya-
şayacak.  ∂ 4’de

Konak’tan Asfalt Seferberliği 

Çöp Konteynerleri Yenilendi

İlk İş Babalık Halk oyunları Şenliği 14 YaşındaHalk oyunları Şenliği 14 YaşındaHalk oyunları Şenliği 14 YaşındaHalk oyunları Şenliği 14 YaşındaHalk oyunları Şenliği 14 YaşındaHalk oyunları Şenliği 14 Yaşında

Geçtiğimiz yaz iki farklı noktada
kurduğumuz prefabrik havuzlarla
başlattığımız yüzme kursu hizmetini
bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu yıl
sayısını üçe çıkardığımız yüzme kur-
su sayesinde tatilin keyfini havuzda
serinleyerek çıkarıyor.  ∂ 8’de

Haydi, Çocuklar
Havuza!

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
işbirliğinde başlattığımız çalışma ile Konak’taki
taksi duraklarına şoför esnafının bekleme
anlarında oturup, dinlenmelerini sağlayan
kompozit malzemeden üretilmiş dış mekan
bankları armağan edildi. ∂ 6’da

Taksi
Duraklarına
Yeni banklar
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TARİH dEYİnCE
KonAK
İ zmir Büyükşehir Belediyesi

Meclis Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen meclis toplan-

tımızda, 3 yılı aşkın bir süredir
sürdürdüğümüz aylık tema uy-
gulaması kapsamında ayın te-
ması ‘Tarih Deyince Konak’ ola-
rak belirlendi. Oy birliğiyle kabul
edilen tema kapsamında Ha-
ziran ve Temmuz ayı boyunca
belediyenin resmi yazışmala-
rında ayın temasına uygun logo
kullanılacak. Ayrıca temaya uy-
gun etkinlikler de düzenlene-
cek. 

KONAK’IN GÜZELLİKLERİ
TANITILACAK 

Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, Haziran ayı te-
masının ‘Tarih Deyince Konak’
olarak belirlenmesi ile ilgili ola-
rak yaptığı açıklamada, İzmir'in

merkez ilçesi olan Konak'ın
hem tarihiyle hem de içinde
barındırdığı kültürel çeşitliliğiyle
zengin bir bölge olduğunu, Ko-
nak Belediyesi olarak tarihin
biriktirdiği bu zenginliği ortaya
çıkaran çalışmalara her zaman
destek verdiklerini söyledi.
Pekdaş, “Konak Belediyesi ola-
rak ilçemizdeki kültürel güzel-
liklerimizi, tarihi mirasımızı,
eşsiz coğrafyamızı, renkli sos-
yal dokumuzu, geçmişe ışık
tutan tarihi mekanlarımızı kı-
sacası tüm zenginliklerimizi
tanıtmak adına Haziran ve
Temmmuz ayı temamızı ‘Tarih
Deyince Konak’ olarak belir-
ledik. Bu temaya uygun olarak
çalışmalar yapacağız. Tüm bel-
ge ve yazışmalarımızda da te-
maya uygun logo kullanacağız”
diye konuştu.

Adım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAKAdım Adım KonAK

K ent kültürünü ve tarihini
tanıtmak amacıyla dü-
zenlediğimiz geziler bu

yıl da İzmirlilerin yoğun katılı-
mıyla gerçekleşti. 2017-2018 dö-
neminde her hafta Salı ve Çar-
şamba günleri Kadifekale ve Bas-
mane Bölgesi’nin; her Perşembe
ise Konak'taki Erken Cumhuriyet
Dönemi Mimarlığı’nın tanıtıldığı
gezilere yüzlerce kent gezgini
katıldı. 

KONAK’I KEŞFETMEK
Kent Tarihi Birimimiz tarafın-

dan haftanın üç günü gerçek-
leştirilen ücretsiz kent turuna
katılan vatandaşlar kadim şehrin
izlerinde keyifli bir yolculuğa çı-
karılıyor. Sabah saat 10.00’da
başlayan gezi yaklaşık 6 saat
sonra sona eriyor. Tarih turları
sayesinde şehrin dört bir yanında
yaşayan İzmirliler hem yaşadığı

kentin tarihini ve semtlerini ya-
kından tanıyor hem de sosyal-
leşme fırsatı buluyor. Geziye ka-
tılan konuklar yaşadıkları kentin
daha önce hiç görmedikleri yer-
lerine giderek tarihin biriktirdiği
zenginlikleri keşfetme şansı bul-
manın mutluluğunu yaşıyor. 

YENİ DÖNEM EYLÜL AYINDA
BAŞLIYOR

Sıcaklıların artması ve yaz ta-
tilinin başlaması nedeniyle ara
verilen geziler Eylül ayında ye-
niden başlayacak. İzmir’in kalbi
Konak’ın zengin tarihi değerlerini
görme fırsatı sunan gezilere her
yaştan ve İzmir’in her yerinden
vatandaşlar ücretsiz katılabiliyor.
Gezi için bir hafta öncesinden
Konak Belediyesi’nin 484 53 00
numaralı telefonundan 2902 da-
hili hattını arayarak rezervasyon
yaptırmak yeterli oluyor.

2.qxp_Layout 1  29.06.2018  14:52  Page 1



@konakbel konakkonakbelediyesikonakbelediyesi kbelediyesi konakbeelediyesiwww.konak.bel.tr

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

3
TEMMUZ 2018

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, tarihi İpek Yolu üze-
rinde kurulan Eşrefpaşa pa-

zarını Yağhaneler’de yeni inşa ede-
cekleri ve alt katı kapalı pazaryeri
olacak sosyal tesise taşıyacaklarını
söyledi. 

Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulan
Eşrefpaşa pazarını kaldırmak için ça-
lışmalara başladıklarını dile getiren
Pekdaş, “Yağhaneler’de Jandarma’ya
ait olan arsayı satın aldık. Orada dört,

beş parsel şahsa ait yer vardı. Bura-
ların kamulaştırmasına başladık. Ço-
ğunluğunun parasını ödedik. Sanırım
bir parsel kaldı. Kamulaştırmalar ta-
mamlandığında burasını kapsamlı bir
sosyal donatı alanına dönüştüreceğiz.
Altında pazaryeri de olacak. İzmir Ta-
rih Projesi içinde yer alan Tarihi İpek
Yolu’nun olduğu alana kurulan Eş-
refpaşa pazarını da kaldırıp buraya
taşıyacağız. Çünkü oranın gerçek ni-
teliğine kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Pazar taşınacak, Tarih Kurtulacak

ARAÇLAR ARTIK
YOLDA KAYMAYACAK

Y ol yenileme çalışmaları kapsamında
ekiplerimiz son olarak Anadolu, Ulu-
batlı, Yenidoğan, Zeytinlik, Aziziye,

Kadifekale ve Selçuk mahallelerinde bo-
zulan sokaklarda asfalt serme çalışması
yaptı. Bozuk yolları önce kazıma makine-
siyle temizleyen ekipler ardından zemine
sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.  Çalışma
sayesinde geçmiş yıllarda üst üste dökülen
asfalt nedeniyle yol ile kaldırım arasında
oluşan kot farklılıkları da giderilmiş oldu.
Öte yandan Gültepe’de Ulubatlı Mahallesi
2384 Sokak’ta yıllara yenik düşmüş, yıp-
ranmış olan 185 metre uzunluğundaki dik
yokuş da yenilendi. Bölgede önce İzmir

Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri eskiyen
su kanallarını yeniledi, ardından Konak
Belediyesi ekipleri eskiyen asfaltı sökerek
yerine yayaların ve araçların kaymasını
önleyecek beton kilit parke taş döşedi. Ça-
lışmalar sonunda 2384 Sokak ekipler ta-
rafından daha kullanışlı hale getirildi. Yaş-
lıların daha kolay inip çıkması için merdi-
venlere demir tutamaklar da eklendi. Böy-
lece hem yol hem de 300 basamaklı mer-
divenler de yepyeni hale geldi. 

HEM EKONOMİK HEM ÇEVRECİ
Yedi mahalledeki 11 sokağı yenileyen Fen

İşleri Müdürlüğü ekipleri toplamda bin 965

ton asfalt serimi yaptı. Yol yenileme çalış-
malarında Konak Belediyesi’nin Gediz’deki
asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiğimiz
asfalt kullanıldı. 

Çalışmaları yakından takip eden Baş-
kanımız Sema Pekdaş, “Konaklı hemşeri-
lerimizin yollarını düzgün hale getirmek
bizim asli görevimiz. Bunun için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Eskiden olduğu gibi üst
üste asfalt dökmüyoruz. Kazıma makine-
mizle eski asfaltı kazıyarak yenisini dö-
küyoruz. Döktüğümüz asfaltı da yine ken-
dimiz üretiyoruz. Böylelikle hem yollarımızı
güzelleştiriyoruz hem de çevreyi koruyup
tasarruf sağlıyoruz” dedi.
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Kitap okumanın, bireyin hayal dünya-
sını zenginleştirerek onlara farklı dün-
yaların kapılarını açtığı gerçeğinden

yola çıkarak 'Kent Kitaplığı' adı altında parklarda
açtığımız kitaplıklar yazın da hizmet vermeyi
sürdürüyor. İlki geçen yıl Çankaya Mahalle-
si’ndeki Dr. Behçet Uz Parkı’nda açılan kitap-
lıkların sayısı Göztepe Kent Kitaplığı’nın ardından
geçtiğimiz günlerde Karataş Semti’ndeki Adile
Naşit Parkı içinde açılan Adile Naşit Çocuk Kitaplığı
ile üçe ulaşmıştı. Kitaplıklar özellikle yaz tatiline
çıkan çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Kitaplıklar
sayesinde hem okuma alışkanlığı gelişiyor hem de
yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Okumayı seven ço-
cuklar, ilgisine göre pek çok farklı türdeki kitabı ki-
taplıklarda rahatlıkla bulabiliyor. 

Karataş semtindeki Adile Naşit Parkı
içinde bulunan ve bölge sakinlerinin
Yanık Kilise olarak bildiği Aya Peraskevi

Kilisesi’nden günümüze kalan Papaz Evi’ni,
restorasyon çalışmalarının ardından Adile
Naşit Çocuk Kitaplığı olarak hizmete aldık.
Yaz tatiline giren minik öğrenciler için düzen-
lediğimiz Karne Şenliği etkinliklerinde açılışını
gerçekleştirdiğimiz kitaplık, hem çocukların
okuma alışkanlığı kazanmasını ve kitap kül-
türüyle büyümesini destekleyecek hem de
oynadığı film ve tiyatro oyunlarında üst-
lendiği ‘anne’ rolü ile hafızalarda yer etmiş
olan Adile Naşit’in adını yaşatacak.

KUZUCUKLARA EN GÜZEL
KARNE HEDİYESİ

Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş da restore edilerek hizmete
açılan Adile Naşit Çocuk Kitaplığı’nın
yaz-kış okuma sevdalısı çocuklara hiz-
met vereceğini dile getirerek, “Sizlerin
öyküler okumanızı, hayaller kurmanızı
ve bu sayede umut ettiğiniz dünyayı
inşa etmenizi istiyoruz. Adile Naşit Ki-
taplığı’nı sizin için açtık. Bu kitaplık
aynı zamanda atölye çalışmaları, yazar
buluşmaları ve diğer kültürel faaliyetler
için de hizmet verecek” dedi. 

Karataş semtindeki
Adile Naşit Parkı içinde
bulunan ve bölge sa-
kinlerinin Yanık Kilise
olarak bildiği Aya Pe-
raskevi Kilisesi’nden
günümüze kalan Pa-
paz Evi’ni, restorasyon
çalışmalarının ardın-
dan Adile Naşit Çocuk
Kitaplığı olarak hizme-
te aldık. 

ADİLE NAŞİT’İN ADI
GÖNÜLLERDE YAŞAYACAK

Yaz Tatilinde Kitap Okuma KeyfiYaz Tatilinde Kitap Okuma KeyfiYaz Tatilinde Kitap Okuma KeyfiYaz Tatilinde Kitap Okuma KeyfiYaz Tatilinde Kitap Okuma KeyfiYaz Tatilinde Kitap Okuma Keyfi

ANNE-OĞUL ÜYE OLDU
Göztepe Kent Kitaplığı

kısa sürede bölge halkından
yoğun ilgi gördü. Öyle ki,
kitaplığın 310’uncu ve
311’inci üyeleri Mehtap Güler
ve oğlu Çağrı Kerim Güler
oldu. Anne - oğul kitaplığa
birlikte üye olarak kendi-
lerine sunulan pek çok ki-
tabı okuma şansını elde et-
tikleri için mutlu olduklarını
söyledi.
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H er geçen yıl bir öncekine
göre daha çok ilgi gören
Yaz Okullarımızda bu yıl

ders seçeneklerini de çeşitlendir-
dik. Öğrencileri yaz tatilinde faydalı
aktivitelere yönlendirerek boş va-
kitlerini değerlendirmeyi amaç-
layan Yaz Okulları’nda çocuklar;
eğlenceli matematik, eğlenceli bi-
lim, uzay ve astronomi, nefes-be-
den-denge, benim filmim, müzik,
görsel sanatlar, felsefe, dans ve
mahalli oyunlar gibi birbirinden
farklı dersler görüyor. Uzman eğit-
menler ve psikolojik danışmanlar
tarafından verilen eğitimler, sabah
ve öğleden sonra olmak üzere
günde iki kez veriliyor. Dersler,
belediyemizin Ballıkuyu, Eşref-
paşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kad-
riye ve Zeytinlik Semt Merkezleri
ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek
ve Türkan Saylan Kültür Merkez-
leri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri
Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Da-
rio Moreno Sanat Merkezi’nde de-
vam ediyor.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ
DERSLER 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Per-
şembe günleri olmak üzere haf-
tada dört gün düzenlenen eğitim-
lere devam zorunluluğu bulunuyor.
Dersler, konusunda uzman eğit-
menler ve psikolojik danışmanlar
tarafından veriliyor. Bu yıl yaz
okullarındaki ders seçenekleri
daha ilgi çekici hale getirildi. Farklı
branşlarda verilen eğitimlerin dik-
kat çektiği kurslar sayesinde ta-
tildeki öğrencilerin hem keyifli za-
man geçirmeleri hem de faydalı
aktivitelerle yeni bilgiler öğren-
meleri amaçlanıyor. Çocukların
boş vakitlerini değerlendirmelerini
sağlayan yaz okullarında eğlenceli
matematik, eğlenceli bilim, uzay
ve astronomi, nefes-beden-denge,
benim filmim, müzik, görsel sa-
natlar, felsefe, dans ve mahalli
oyunlar gibi birbirinden farklı ders-
ler veriliyor. Eğitimler sonunda
katılımcı çocuklara sertifika su-
nulacak.

KONAK’TA OKULLARIYAZ
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İ zmir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası işbirliğinde baş-
latılan çalışma ile Konak’taki

taksi duraklarına şoför esnafının
bekleme anlarında oturup, din-
lenmelerini sağlayan kompozit
malzemeden üretilmiş dış mekan
bankları armağan edildi. 7/24 ça-

lışan taksici esnafının zor koşul-
lardaki çalışma alanlarını az da
olsa rahatlatmak adına yapılan
dağıtımlara Çankaya, Gümrük ve
Alsancak bölgesindeki taksi du-
raklarından başlandı. Eskiyen
banklar yerine, yağmura, güneşe
ve çürümeye dayanıklı malzeme-

den üretilen ahşap görünümlü
oturma bankları verildi. Taksici
esnafının Bayram’da yüzünü gül-
düren dağıtımların ilk etabı Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş
ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ta-
rafından gerçekleştirildi. Pekdaş

ve Anık ziyaret ettikleri duraklarda
taksicileri de dinledi. Esnafın so-
runlarının dile getirildiği buluş-
malarda karşılıklı değerlendirme-
lerde ve görüş alışverişinde de bu-
lunuldu. Toplamda 117 durağa da-
ğıtılacak banklardan ilk etapta 35
adedi duraklara yerleştirildi. 

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ozan Yayman

Haber Koordinatörü 
Fırat Soylu

Haber Merkezi
Nalan Kolağası İmre, Sonay Kaplan, 

Melis Özkul, Hasan Bilgiçer, Yavuz Zeren,
Deniz Eraltuğ, Mustafa Çetinkaya

Adres: Konak Belediyesi 
9 Eylül Meydanı Basmane - İzmir

Telefon: 0 (232) 484 53 00 www.konak.bel.tr

ÇÖZÜM HATTI: 0 (232) 444 35 66

Sahibi
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
1199 Sk.No: 1/7 Gaziemir - Sarnıç / İZMİR

Telefon: 0 (232) 483 96 60
Baskı Tarihi: 4 Temmuz 2018

AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZ DAĞITILIR
YIL: 9 SAYI: 83 TEMMUZ 2018

EsnAfInA BAyrAm HEdİyEsİTAKsİCİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 21 yıldır düzenlediği İzmir
Atık Pil Toplama Kampanyası’nda, 9,7 ton atık pil toplayarak
ilçe belediyeleri kategorisinde ilk sırayı aldık. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde
düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası’nın ödül töreni
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. 8 kategoride dereceye
girenlere ödüllerinin verildiği törende 9,7 ton atık pil toplayarak
elde ettiğimiz birincilik ödülünü Belediye Başkanımız Sema
Pekdaş aldı. Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 323,5 ton
atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde
bertaraf edildi.

Konak atık pil
toplamada rekor kırdı

Belediyemiz bünyesinde
çalışan ve 3-11 yaş arası
çocuğu bulunan erkek

personel için düzenlenen ‘Baba
Destek Eğitim Programı’nı (BA-
DEP) başarıyla tamamlayan
personele sertifikaları Belediye
Başkanımız Sema Pekdaş ta-
rafından verildi. Anne Çocuk
Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğinde
başlatılan ‘İlk İş Babalık’ eğitimi
sertifika töreninde konuşan
Başkan Pekdaş, “Baba Destek
Eğitim Programı sayesinde ba-
balar eşlerine çocuklarının ge-
lişimi için destek olmayı öğ-
rendi. Özveriyle eğitimlere ge-
len babalara bu önemi göster-
dikleri için teşekkür ederiz”
dedi.

İLK İŞ BABALIK
AÇEV işbirliğinde bu yıl ilk kez

düzenlediğimiz ‘İlk İş Babalık’

eğitimine Temizlik, Zabıta, Park
ve Bahçeler ile Fen İşleri Mü-
dürlüğü’nden erkek çalışanlar
katıldı. 10 hafta süren eğitimler
Konak Belediyesi Zeytinlik Semt
Merkezi’nde verildi. Baba Destek
Eğitim Programı (BADEP) kap-
samında çocuk gelişimine yö-
nelik 25 saatlik programda ba-
baların yanı sıra annelere yönelik
de iki oturum gerçekleştirildi.
Babanın çocuk gelişiminde aktif
rol ve sorumluluk alması ama-
cıyla uygulanan eğitimde; baba
olarak çocuklarının hayatındaki
rolleri, çocuklarıyla doğru ileti-
şimin nasıl kurulacağı, ilgi, tutum,
davranış ve paylaşımın yanı sıra
çocuklarıyla kaliteli ve keyifli
zaman geçirmelerinin önemi
konularına yer verildi. Program
kapsamında 3-11 yaş arası ço-
cuğu olan toplam 470 erkek per-
sonel katılacak. 

Pekdaş’tan Eğitimli
Babalara Sertifika

R amazan Bayramı’nda Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği İzmir Şubesi
üyelerini unutmayarak ihtiyaçlı ai-

lelere gıda yardımı ulaştırılması için harekete
geçtik. 113 mahallede belirlenen adreslere
gıda paketlerinin dağıtımının ardından Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş’da katılımıyla
Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şu-
besi’nin Karataş’taki binasında gıda yardımı
dağıtımı gerçekleştirdik. Şube Başkanı Emekli

Albay Gazi Mehmet Gökmen tarafından kar-
şılanan Pekdaş, vatanı uğruna savaşmış
şehit ve gazilerin unutulmaması gerektiğini
dile getirdi.

Konak Belediyesi olarak her zaman gazi
ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını
söyleyen Pekdaş, “Bizler dayanışma içinde,
aydınlık yarınlara inanarak zorlukların üs-
tesinden gelebiliriz. Bu irade bizde fazlasıyla
var” dedi. 

Gaziler Unutulmadı
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Plastikkonteynerleresıcakveyanıcımaddeleratılmasınıntehlikelisonuçlardoğurduğunu,konteynerlerin
ısıdandolayıeriyerekçöpsularınındışarısızdığınıdilegetirenTemizlikİşleriMüdürlüğümüzçalışanları,
konteynerlerin daha uzun süre kullanılabilmesi adına bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Alsancak,

Hatay,Mithatpaşagibisemtlerdekicaddevesokaklara300adetyenikonteyneryerleştirilirken,eskikonteynerler
deyenidenkullanımakazandırılabilmeleriiçinşantiyemizdebakımaalındı.

SOBALAR YANARKEN ÇÖPLER DE YANMASIN

İ sveç'in Stokholm kentinde, 1972
yılında yapılan Birleşmiş Milletler
Çevre Konferansı'nda ilan edilen

'5 Haziran Dünya Çevre Günü' İzmir'de
de kutlandı. İzmir Çevre Platformu
(İZÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu
(EGEÇEP), Konak Belediyesi, Konak
Kent Konseyi ve Türkiye Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB)
düzenlediği yürüyüş, Alsancak' taki

ÖSYM binasının önünden başlayıp
Alsancak Vapur İskelesi'nde sona erdi.
'Su hakkımız', 'Rüzgar yaşamdan yana
essin', 'Zehir içmek, zehir solumak is-
temiyoruz' yazılı dövizler taşıyan kitle
'Doğayı hor gören, geleceği zor görür'
sloganları eşliğinde Alsancak Vapur
İskelesi önüne gelerek İzmir ve yöre-
sindeki çevre sorunlarının tartışıldığı
panele katıldı. 

Dünya Çevre
Günü Yürüyüşü
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Bu yıl 14’üncüsünü düzenlediğimiz Halk
oyunları Şenliği’nde 7’den 70’e her yaştan
halk oyunu kursiyerimiz Kültürpark Fuar
Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
Anadolu ve Balkanlar halk danslarını ser-
gileyen kursiyerleri Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ın da aralarında yer
aldığı binlerce kişi izledi. Ekipler Horon’dan
Zeybek’e, Roman’dan Üsküp’e 10 ayrı yö-
reden halk oyununu başarıyla sergiledi.
Çocuklar, gençler ve masterler kategori-
lerinde sahneye çıkan kursiyerler perfor-
manslarıyla kendilerini izlemeye gelen da-
vetlilere keyifli bir gece yaşattı. Anadolu’nun
zengin motifleriyle süslü kostümlerin yanı
sıra farklı yörelere ait yerel ezgilerin renk
kattığı şenlikte izleyiciler zaman zaman
sahnedekilere danslarıyla eşlik etti.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN
ÇOK ÖZEL GÖSTERİ
Açık Hava Tiyatrosu’nun dolduğu gecede
Ulusal Down Sendromlular Derneği’nden
çocuklar da davetli olarak bir gösteri sah-
neledi. Özel çocuklar Isparta yöresinin se-
vilen türküsü Erik Dalı eşliğinde çıktıkları
sahnede eğlenceli bir şov gerçekleştirirken,
Roman ezgileriyle yapılan göbek şov da
büyük alkış aldı.

Kültürpark’ta Halk
oyunları Coşkusu

İyİ kİ DoğDun Göz Göz

Konaklı Miniklere
‘SerinLeten’
Karne Hediyesi

G eçtiğimiz yaz iki farklı noktada kur-
duğumuz prefabrik havuzlarla baş-
lattığımız yüzme kursu hizmetini

bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu yıl sayısını
üçe çıkardığımız yüzme kursu sayesinde
tatilin keyfini havuzda serinleyerek çıka-
rıyor.  

TERLETEN DEĞİL, SERİNLETEN KURS 
İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz

ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görmüş,
binlerce çocuk bu kurslar sayesinde yüzme
öğrenmişti. Gelen talepler üzerine iki olan
prefabrik havuz sayısını bu yıl üçe çıkarttık.
Daha önce Zafertepe ve Levent spor tes-
islerinde verilen kurslara bu yıl Güneşli
Spor Tesisini de ekledik. 

KALICI BİR HAVUZ YAPILACAK
6-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza özel

hazırladığımız kurslar, 18 Haziran-13 Ağus-

tos ile 16 Temmuz-10 Ağustos olmak
üzere iki dönem halinde düzenlendi.
Denize gidemeyen çocukların, kurulan
havuzlar sayesinde yüzme öğrendiğini
dile getiren Konak Belediye Başkanı
Pekdaş, hedeflerinin ilçeye kalıcı bir

yüzme  havuzu kazandırmak oldu-
ğunu söyledi. Pekdaş, Yağhaneler’de
TOKİ’den satın alınan yere yapılacak
olan tesiste sosyal donatı alanlarına
ek olarak bir de yüzme havuzu ola-
cağının müjdesini vererek kısa za-

manda temel atılması planlanan tesisin
tamamlanmasıyla Konaklı miniklerin
prefabrik havuzlar yerine modern ve
standartlara uygun bir yüzme havu-
zunda yüzmeyi öğreneceğini dile ge-
tirdi. 

Süper Lig’deki mücadele-
siyle gurur kaynağımız olan
Göztepe’mizin 92’nci ku-
ruluş yıldönümünü coş-
kuyla kutladık. 14 Hazi-
ran’da Güzelyalı'da bir araya
gelen binlerce Göz Göz ta-
raftar ışık ve müzik göste-
rilerinin ardından meşale
şov ile coştu. 1925’te kuru-

lan kulübün yıl dönümünde
gelenek bozulmayarak 1925
adet meşale yakıldı ve
Mustafa Kemal Sahil Bul-
varı, sarı-kırmızıya bürün-
dü. Gece havai fişek gös-
terileriyle son bulurken, te-
zahüratlar eşliğinde yaşa-
nan görsel şov hafızalara
kazındı. 

K adın futbolunda adını tarihe altın
harflerle yazdıran Konak Beledi-
yespor’un alt yapısı da gelecek için

umut veriyor. Üst üste beş kez Türkiye
Şampiyonu olan ablalarının izinden giden
Yıldız Kızlar da Türkiye ikincisi oldu. Türki-
ye genelinde 98 takımın mücadele ettiği
Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonası’nı ikinci
sırada bitiren Konak Belediyespor U17 Yıl-
dız Kızlar Takımı Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret ederek,
kupa sevincini Başkan Pekdaş’la paylaştı.

A TAKIMININ GELECEĞİ
Konak Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki

Günen, Kulüp Yöneticileri Burhan Yılmaz,
Çetin Altun ile A Takım Antrenörü Ali
Alanç’ın da katıldığı ziyarette gençleri ba-
şarılarından ötürü kut-
layan Başkan Pekdaş,
kızlara spor yapmaya
devam etmeleri öğü-
dünde bulundu. Şampi-
yonada rakiplerini bir bir
eleyen, son maçta De-
nizli HorozkentSpor’a

penaltılarda yenilerek birincilik kupasını kıl
payı kaçıran Konak’ın yıldız kızları kupala-
rını Başkan Pekdaş’a hediye etti. Konak
Yıldız Kızların başarısının Türkiye’yi kadın
futbolunda Avrupa’da başarıyla temsil
eden Kadın Futbol Takımı’na da yansıyaca-
ğını dile getiren Pekdaş, “A Takımı güçlen-
dirmek sizin elinizde. Siz iyi gelirseniz biz
takımı devam ettiririz” dedi.

ALTYAPI KUVVETLİ GELİYOR
Yıldız Kızlar takımında yer alan 30 fut-

bolcu ile birlikte alt yapıdaki kız futbolcu
sayısının 150’ye ulaştığını dile getiren A Ta-
kım Antrenörü Ali Alanç, Türkiye’de konu-
şulan bir kulüp haline geldiklerini söyledi.
Alanç, “Yıldız kızlar kategorisinde Milli Ta-
kım’da dört oyuncumuz var. Bu rakam

şimdi sekize çıkacak”
dedi. Konak Belediyes-
por’un Türkiye Kadınlar
Futbol Ligi’nde mücadele
eden Kadın Futbol Takımı
5 yıl üst üste ligi şampi-
yon kapatırken, bu yıl ligi
üçüncü sırada tamamladı.

Kadın Futbolunun Lokomotifi Konak
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