
¥ BaYRaKLI adli-
yesi’ne düzenlenen
saldırıda şehit düşen
Fethi Sekin’in adı,
Bayraklı’da 40 dö-
nüm alan üzerine ku-
rulan parkta ölüm-
süzleşti. ∂ 3’te

Unutmayacağız

KETEM ve Konak Be-
lediyesi işbirliğinde
düzenlenen seminer-
lerde bu kez kadın-
larda en yaygın kan-
ser türü olan ‘Rahim
Ağzı Kanseri’ konusu
ele alındı. ∂ 6’da

Erken teşhis

MaHaLLEmuhtarla-
rının katıldığı toplan-
tıda konuşan Pekdaş,
"Hepimiz tedirginiz
ama bu ülkede umut-
lar da beslemek isti-
yoruz" dedi. ∂ 3’te

Pekdaş: Bu
ülke hepimizin EMEK-Edebiyat Bu-

luşması etkinliğinin
konuğu Türk tiyatro-
sunun önemli değer-
lerinden oyuncu, yazar,
eleştirmen ve yönet-
men Prof. Dr. Özdemir
Nutku oldu. ∂ 2’de

Nutku 
yaşarken anıldı

ÇoCUK Meclisi üyeleri
Pekdaş’a üzerinde Ata-
türk’ün ‘Yurtta Barış
Dünyada Barış’ sözü-
nün yazılı olduğu barış
temalı duvar süsünü
armağan etti. ∂ 6’da

Hediyeleri 
‘barış’ oldu SERTgeçen kış mev-

simi nedeniyle kan
stoklarında azalma
meydana gelen Kı-
zılay’ın başlattığı
kampanyaya beledi-
ye çalışanlarından
destek geldi. ∂ 6’da

Kan sürekli 
ihtiyaç

TİYaTRo Sanatçısı Fü-
sun Demirel’in yönet-
tiği ve oyuncu olarak
sahneye çıktığı ‘Aşk
Dersleri’ Selahattin
Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde sanatsever-
lerle buluştu. ∂ 2’de

‘Aşk Dersleri’

KonaKKent Konseyi
Yürütme Kurulu üye-
leri Konak Belediye
Başkanı Sema Pek-
daş’ı makamında zi-
yaret etti ve teşekkür
plaketi sundu.∂ 6 ‘da

Pekdaş’a plaket
PEKDaŞ, çat kapı ev zi-
yaretlerini sürdürüyor.
Her hafta bir eve konuk
olan Pekdaş, Zafertepe
Mahallesi'nde Semra
Demirdağ'ın evine ko-
nuk oldu. ∂ 3’te

Pazar kalkacak

Romanlarla buluştu

¥ Genel-İş Sendikası ile Konak Be-
lediyesi arasındaki sözleşme görüş-
meleri noktalandı. ∂ 3’te
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Sözleşme tamam

‘ille de Yaşam Olsun’ 

TÜRK Edebiyatı'nın usta
isimlerini edebiyatseverlerle
bir araya getiren İzmir Öykü
Günleri, Konak Belediyesi'nin
evsahipliğinde 15'inci kez İz-
mirlilerle buluştu. İki gün
süren etkinliğin açılış töreni
Konak Belediyesi Selahattin
Akçiçek Eşrafpaşa Kültür
Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl
‘Öykü ile Ayakta Kalmak’
temasıyla edebiyatseverlerle
buluşan etkinliğin onur ko-
nuğu ise Türk Edebiyatının
öncü kadın yazarlarından
Ayla Kutlu oldu. ∂ 7’de

15. kez ‘merhaba’ 

¥ TEPECİK Filarmoni
orkestrası, İzmirlilere
müzik ziyafeti yaşattı.
ahmet adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde
(aaSSM) gerçekleşen
konserde Roman mü-
zisyenler klasik mü-
ziğin önemli eserlerini
Türk müziği ve Ro-
man ezgileriyle har-
manladı. ∂ 2’de

Hizmet dolu üç 
yılı tamamladık

Üç yıl boyunca her mahallede ve her sokakta hizmet sağanağı yaşandı

KonaK Belediyesi tarafından ilki dü-
zenlenen ve tüm sinema emekçilerine
açık olan Tarık Dursun K. Kısa Film
Festivali’ne başvurular başladı. Baş-
vurular tamamen dijital platform üze-
rinden yapılacak. Serbest temalı bir
'online' sanat festivali olma özelliği ta-
şıyan organizasyon kapsamında bir
kısa film yarışması, bir de kısa film se-
naryo yarışması düzenlendi. Festivalin
başvuruları 1 Mayıs'a kadar sürecek.

İzmirli yazar Tarık Dursun K.'nın anısını
yaşatmak için gerçekleştirilen yarışma
kapsamında senaryo dalı için, 'İzmir
ve Göç' teması belirlenirken, kısa film
yarışmasına katılan filmler ise web si-
tesinden ve YouTube kanalından pay-
laşılarak, beğeni yoluyla halk oylama-
sına sunulacak. www.tarikdursunk-
kisafilmfestivali.com ya da www.ta-
rikdursunkkff.com web siteleri üze-
rinden başvuru yapılabilecek. 

Kısa film 
festivali

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Hiç kimsenin yatağa aç girmediği,
vicdan sahibi kişilerin yaşadığı bir Konak hayal ediyorum” dedi.

Hatay semtinde açılan kapalı pazaryeri, bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor. 

HİZMETLER ağırlıklı olarak eğitim kurumlarına
yönlendirildi.  54 okulun tadilat, bakım ve ona-
rımı yapıldı. Mersinli Mahallesi’ne bir semt
merkezi kazandırıldı.  Vatandaşın hayatını teh-

likeye sokacak nitelikteki 43 binanın yıkımı gerçekleş-
tirildi, tescilli binalar çelik kafeslerle koruma altına alındı.
Tünelli evin tadilatı yapılarak kente kazandırıldı. Hatay
Kapalı Pazaryeri’nin üst örtüsü tamamlandı. Acil ihtiyaçlı
olan muhtarlıkların ofisleri yenilendi. 92 mahalle ve so-
kağın serme asfalt çalışmaları yapıldı.

YOĞUN GEÇEN YIL 2016 
5 bin 428 metrekare yeni park ve yeşil alan çalışması

yapıldı. 12 park ve yeşil alanda 6 bin 234 metrekarelik
revize gerçekleştirildi. 269 bin 832 adet ağaç, çalı ve
mevsimlik bitki dikildi. Bin 900 metrekarelik alana çim
serildi. 780 metrekare kauçuk zemin döşendi. 12 adet
spor aleti monte edildi. 803 etkinlik ile 131 bin 759 sa-
natsevere; 49 konser ve 4 dinleti ile 23 bin 291 izleyiciye
ulaşıldı. Söyleşi, panel, kitap tanıtımı ve özel edebiyat
günlerinde 175 etkinlik ile 20 bin 851 izleyiciye ulaşıldı.
40 film ve 20 yönetmen 3 bin 106 izleyiciyle buluşturuldu.
37 bin 279 kişi tiyatro izledi. 74 sergiye 8 bin 588 sanat-
sever katıldı. Yazar Tarık Dursun K. Yazar Evi ile Karataş
Dario Moreno Sanat Merkezi hizmete açıldı.

nalan KoLaĞaSI İMRE’nin haberi orta sayfada

“GELECEK Eğitimde, Eği-
tim Konak’ta” projesi
kapsamında 18-55 yaş
arası, işsiz, mesleki ye-
terliliği olmayan, en az
ilkokul mezunu ve de-
zavantajlı bölgelerde ya-
şayan vatandaşlar için
mesleki eğitim kursları

verilecek. Konak’ta ha-
yata geçirilen AB projesi
ile dezavantajlı mahal-
lelerde yaşayan ve çeşitli
nedenlerle iş bulamayan
vatandaşlar, mesleki eği-
tim kursları sayesinde iş
sahibi olup, üretim sü-
recine katılacak. ∂ 3’te

Üretime katkı
Amatöre
destek

KonaK Belediyesi ilçedeki sekiz amatör spor
kulübüne beşer bin lira değerinde malzeme
desteğinde bulundu. ∂ 8’de

KonaK Belediyesi Medeni Kanun’un ka-
bulünün 91’inci yıldönümünü sendikacı,
yazar, kadın hakları savunucusu ve ak-
tivist Yaşar Seyman’ın konuşmacı olduğu
'Medeni Kanun’un Kabulü, Kadın Hakları
ve Benazir Butto’ adlı panelle kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi
Üyesi de olan Seyman’ın konuşmacı,
TBMM 21’İnci dönem Ankara Milletvekili
Ayşe Gürocak’ın da yönlendirici olarak
görev yaptığı paneli Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş da izledi. ∂ 7’de

Medeni Kanun ve 
Benazir konuşuldu

KonaK Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Roman derneklerinin temsilcileriyle bir
araya geldi. TBMM'nin ilk Roman Millet-
vekili CHP'li Özcan Purçu'nun da katıldığı
buluşmada Romanlar her zaman yanla-
rında olan Başkan Pekdaş'a vermiş olduğu
desteklerden ötürü teşekkür etti ∂ 3’te
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KONAK Belediyesi’nin katkılarıyla dü-
zenlenen ‘Emek-Edebiyat Buluşması’ et-
kinliğinin konuğu Türk tiyatrosunun önemli
değerlerinden oyuncu, yazar, eleştirmen
ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku oldu.
Konak Belediyesi Türkan Saylan Alsancak
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe
İzmir’in tiyatro duayeni Özdemir Nutku’nun
eşi Hülya Nutku, kızı Zeynep Nutku, öğ-
rencileri ve dostlarından oluşan kalabalık
bir davetli grubu katıldı. Sunuculuğunu
Osman Akbaşak’ın yaptığı etkinliği Yunus
Bekir Yurdakul yönetti. Türkiye Yazarlar
Sendikası İzmir Temsilciliği ile Vefa İstas-
yonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik
İzmir’in değerli kimliklerini, yaşarken an-
mayı geleneksel hale getiriyor.

Tiyatronun 
duayeni Nutku 
yaşarken anıldı

TİYATRO sanatçısı Füsun Demirel’in yö-
nettiği ve oyuncu olarak sahneye çıktığı
‘Aşk Dersleri’ Konak Belediyesi’nin evsa-
hipliğinde Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde sanatseverlerle buluştu. Füsun
Demirel’in aynı zamanda çevirmenliğini de
yaptığı, Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo
ve eşi Franco Rame’nin birlikte kaleme
aldığı ‘Seks? Evet, Hayır Demem!’ başlıklı
oyundan uyarladığı, kendi çocukluk, er-
genlik ve gençlik dönemi anılarından yola
çıkarak kişisel tecrübelerini seyirciyle pay-
laştığı oyun büyük beğeni topladı. Türkiye’de
ve dünyada kadınlık meselesini, kadınların
sorunlarını, aşkı ve cinselliği ironik bir üs-
lupla anlatan oyunda Demirel’e Ayşegül
Cengiz Akman ve Mert Küçülmez eşlik etti. 

‘Aşk Dersleri’
yoğun ilgi gördü 

www.konak.bel.tr MART 2017Konak Belediyesi @konakbel @konakbel Konak Belediyesi Konak Belediyesi

AYDA BİR sinema

15 Mart 2017 Çarşamba/19.00
2016, Almanya-Avusturya, 162′
Yönetmen: Maren Ade
Senarist: Maren Ade
Oyuncular: Peter

Simonischek, Sandra Hüller
2016 Cannes Film Festivali Yarış-

ma Filmi
2016 Cannes Film Festivali FIP-

RESCI Ödülü
2016 Toronto Film Festivali Özel

Gösterim

Toni eRdmann

1 Mart 2017, 
Çarşamba/19.00

Türkiye, 2015, 107´
Yönetmen: Seren Yüce
Senarist: Seren Yüce
Oyuncular: Songül

Öden, Tolga Tekin, Tülay Gü-
nal  

Winfred; Almanya’da, 65’inde, yaşlı köpeğiyle
yaşayan, komşu çocuğuna piyano dersi veren,
eğlenceli ve şakacı, tam bir orta sınıf burjuvası.
Kızı Ines ise; Romanya’da büyük bir şirkette
çalışan, kapitalist sistemin içerisinde kadın
olarak var olmaya çalışan, iş dünyasının o
sert, acımasız kurallarına ayak uydurmuş gö-
rünen, babasının kişiliğinin tersine fazlasıyla
ciddi ve oldukça mutsuz biri. Film, köpeğinin
ölümünün ardından uzun zamandır görüş-
mediği, kendisini telefonla bile aramayan ha-
yırsız evladını, kızı Ines’i ziyaret etmesiyle
başlıyor. Kızının çok mutsuz olmasına hem
şaşırıyor, hem çok üzülüyor. Onunla geçmişte
kur(a)madığı ilişkiyi geç de olsa kurabilmek
için bir takma diş ve isimle kurmaya, ona yar-
dımcı olmaya çalışıyor. Filmin süresi çok uzun
ama fazla tekrarlara rağmen izlerken bu fark
edilmiyor bile. Özellikle Ines’in şarkı söylediği
bölüme dikkat diyorum: “…Herkes bir kah-
raman arar; çocukların özenecek birine ihtiyacı
vardır/ İhtiyaçlarımı karşılayacak birini hiç
bulamadım, yalnız yaşamayı öğrendim, ken-
dime tutunmayı öğrendim...”

Konak Belediyesi, her ay olduğu gibi bu
ay da sinemaseverleri Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde ödüllü filmlerle buluşturmaya
devam ediyor. ‘Hezarfen Film Galeri’ işbir-
liğiyle düzenlenen ve ücretsiz olan göste-
rimlerde ülkemizden ve dünya sinemasından
filmleri izleme ve filmin yönetmenleriyle
söyleşme imkanı buluyoruz. İyi seyirler…

‘Dünya Festivallerinden Filmler’ 
kuşağında bu ay izleyeceğimiz film:

‘Bağımsız Türkiye Sineması 
İzmir Buluşmaları’ kuşağında 

bu ay izleyeceğimiz film:

Bir tarafta sosyal medya düşkünü, iletişimi
zayıf, görünürde birlikte ama aslında aralarında
uçurumların bulunduğu bir aile, diğer tarafta
müzikten, kitaptan anlayan sanata düşkün en-
telektüel bir aile ve pek ortak noktaları bulun-
mayan bu iki ailenin arasında yaşananlar…

Ayşe Teoman

RüzgaRda 
Salınan nilüfeR

TEPECİK semtinde yaşayan
12 genç müzisyenin per-
küsyon ustası Hamdi
Akatay’ın yöneti-

minde bir araya gelerek
oluşturduğu Tepecik Filar-
moni Orkestrası, Konak Be-
lediyesi'nin destekleriyle
düzenlenen ‘İlle de Yaşam
Olsun’ konseri ile İzmirlilere
müzik ziyafeti yaşattı. Ahmet
Adnan Saygun Sanat Merke-
zi’nde (AASSM) gerçekleşen kon-
serde  sahne alan genç Roman müzis-
yenler klasik müziğin önemli eserlerini
Türk müziği ve Roman ezgileriyle harman-
layarak muhteşem bir geceye imza attı. Ko-
nak Belediyesi’nin evsahipliğinde düzen-

lenen konsere İzmirliler büyük
ilgi gösterirken, konser salonu

tümüyle doldu.

BATI VE DOĞU MÜZİĞİ
AYNI POTADA

Konak Bele-
d iy e s i ' n i n
destekle-

riyle kuru-
lan ve bele-

diyenin katkı-
larıyla ilk konser-

lerini 2014 yılında ger-
çekleştiren Tepecik Filarmoni,
aradan geçen sürede yurtiçinde
ve yurtdışında pek çok konser
vererek başarısını kanıtladı. 'Biz

Mozart da çalarız, Haydar Tatlıyay'da' diyen
Tepecikli gençler, umut ve azim sayesinde
insanın istediği her şeyi yapabile-
ceğini bir kez daha gösterdi. Kla-

sik müziğin en önemli isim-
lerinden biri olan

M o z a r t ’ ı n
senfonile-

rini Türk
müziği
ve Ro-
man ez-
g i le r iy le
aynı potada

eriten orkestrayı
konseri izleyen sanatse-

verler alkış yağmuruna tut-
tu. 

AASSM'DE MÜZİK ZİYAFETİ
Benzersiz bir müzik keyfi yaşa-

tan konserin ikinci yarısında
genç orkestra üyeleri elektro

bağlama ustası İsmail Tunç-
bilek ve kanun sanatçısı
Aytaç Doğan’la bir-
likte sahne aldı.
Uluslararası mü-
zik arenasında

ülkemizi başa-
rıyla temsil eden

iki usta sanatçı farklı
müzik tarzlarıyla İzmir-

lilere unutamayacakları bir
gece yaşattı. Bozkırın tezenesi Neşet
Ertaş'ın eserlerinin de yer aldığı Ana-

dolu ezgilerini kendine özgü bir dille ‘caz ve
flamenko’ müzik tarzında seslendiren sa-
natçılar izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Konseri Başkan Pekdaş da ilgiyle izledi.

KONAK'IN GURURU OLDULAR 
Başkan Pekdaş, İzmir’in bin-

lerce yıllık tarihe sahip, çok-
kültürlü bir kent olduğunu

belirterek, “Çok güzel
dostluklar kurarak, zen-
ginliğin en güzelini ya-
şıyoruz ve bu mutluluk
hiç bitmesin” diye ko-

nuştu. Hamdi Akatay da
ilk günden itibaren ken-

dilerini destekleyen Baş-
kan Pekdaş'a teşekkür etti. 

‘İlle de Yaşam Olsun’ 

Başkan Pekdaş. İzmir’in binlerce yıllık tarihe sahip, çokkültürlü bir kent olduğunu belirterek, “Çok güzel dostluklar kurularak zenginliğin en güzeli yaşanıyor, bu
mutluluk hiç bitmeyecek” diye konuştu. Konser bitiminde dinleyicilerden yoğun alkış alan orkestra üyeleri ve sanatçılar bir jest yaparak iki eser daha seslendirdi. 

Sanat dostu Konak’a
üç yılda üçüncü ödül

“Şimdi Sahnede Konak Var” sözüyle yola çıkan ve üç yılda yüzlerce tiyatro
oyununu on binlerce seyirciyle buluşturan Konak Belediyesi, tiyatro sana-
tına verdiği değerin karşılığını son üç yılda aldığı üç ödülle belgeledi. 

DÜZENLEDİĞİ uluslararası ti-
yatro festivallerinin yanı sıra
okullarda sahnelenen yüz-
lerce çocuk oyunuyla her

yaştan vatandaşın tiyatroyla buluş-
masını sağlayan Konak Belediyesi,
2017’nin ilk ödülünü Anadolu Tiyatro
Ödülleri’nde aldı. 

Türkiye genelinde kırka yakın tem-
silcilik ve aylık beş bin baskı sayısı
ile ülkemizde tiyatro sanatının ge-
lişmesine katkı sunan Tiyatro Gaze-
tesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği
ödül töreninde Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, ‘Yılın Sanat Dostu
Belediye Başkanı’ seçildi. İstanbul
Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik
Kenter Sahnesi’nde düzenlenen tö-

rene hava muhalefetinden ötürü ka-
tılamayan Başkan Pekdaş’ın ödülünü
tiyatro sanatçısı Emre Canpolat aldı.
Başkan Sema Pekdaş’ın göreve gel-
mesinin ardından nitelikli kültür-
sanat etkinlikleriyle dikkat çeken
Konak Belediyesi, böylelikle son üç
yılda üç önemli tiyatro ödülünün sa-
hibi oldu. 

ÖDÜLE DOYMUYOR
Konak Belediyesi 2015 yılında Bedia

Muvahhit En İyi Yerel Yönetim Ödü-
lü’nü, 2016 yılında ise 10. Türkiye Ti-
yatro Buluşması’nda Emek Ödülü’nü
almıştı. Başkan Pekdaş, tiyatro sa-
natına en büyük payı ayıran beledi-
yelerden biri olduklarını söyledi.  Sa-

dece tiyatro oyunları satın alarak iz-
leyiciyle buluşturmadıklarını aynı
zamanda tiyatroları okullara götür-
düklerini de dile getiren Pekdaş, “Her
hafta ‘Okulda Tiyatro Var’ adıyla
oyunlar sahneliyoruz. Ayrıca kültür
merkezlerimizde her hafta sonu ço-
cuk oyunlarımız var. Bunun yanı sıra
amatör tiyatro topluluklarına çalışma
yapacakları prova alanları yaratıyo-
ruz. Onlara sahnelerimizi açıyoruz.
Kısacası tiyatroyu her alanda yaşat-
mak için çaba gösteriyoruz. Geçen
yıl herhalde tiyatroya en fazla bütçe
ayıran belediyelerden biri olduk. Bu
yıl da aynı şekilde devam ediyoruz.
Yeni oyunlar getiriyoruz, getirmeye
de devam edeceğiz” diye konuştu. 
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KOnAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Roman derneklerinin temsilcileriyle bir
araya geldi. TBMM'nin ilk Roman Millet-
vekili CHP'li Özcan Purçu'nun da katıldığı
buluşmada Romanlar her zaman yanla-
rında olan Başkan Pekdaş'a vermiş olduğu
desteklerden ötürü teşekkür etti. Çınarlı
Üç Fidan Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen
akşam yemeğine Roman sivil toplum ku-
ruluşlarının başkan ve yöneticisi ile Roman
mahallelerinin muhtarları katıldı. 

BİRBİRİMİZE İYİ GELİYORUZ
Geceye evsahipliğini yapan Konak Be-

lediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin
en fazla Roman nüfusuna sahip ilçesinin
Konak olduğunu belirterek, bu tür bir araya
gelişlerin birlikteliği daha da güçlendirdiğini
söyledi. Pekdaş, "Birlikte hem hoşça vakit
geçirelim hem de daha kaynaşalım, so-
runlarımızı dertlerimizi paylaşalım, birbi-
rimize iyi gelelim istedik. Konak’ta birlikte
yaşıyoruz, kentimize birlikte hizmet edi-
yoruz… Sorunlarımız ortak, bu yüzden çö-
zümleri de birlikte yaratmak zorundayız.
Biz size çok güveniyoruz. Sizler bu kentin
rengi, dokususunuz” dedi. 

SEMA BAŞKAN BİZİM ABLAMIZ
Romanların TBMM'deki tek temsilcisi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yıllardır
bir araya gelemeyen Roman sivil toplum
kuruluşlarını düzenlediği geceyle aynı ma-
sada buluşturan Başkan Pekdaş’a teşekkür
etti. Pekdaş'ın Romanlar için büyük bir
şans olduğunu dile getiren Purçu, “Bu ül-
kede bu kentte yaşıyorsak bir araya ge-
leceğiz ve sorunlarımızı hep birlikte çö-
zeceğiz. Bizler bu ülkenin renkleriyiz, bu
ülkenin güler yüzüyüz. Herkes bizi çok
seviyor ama bir araya gelemiyoruz. Kendi
sıkıntımızı kendi içimizde yaşayan topluluk
olarak yaşantımızı sürdürüyoruz. Sema
Başkan mahallemizin ablası. Bu durumun
avantajını kullanacağız. Birlikte sorunla-
rımızı çözeceğiz” diye konuştu. 

Başkan Pekdaş 
Romanlarla buluştu

İZMİR'in kalbi Konak'ta her cumartesi
farklı bir oyunun sahnelendiği ücretsiz
çocuk tiyatrosu etkinlikleri yoğun ilgi gö-
rüyor. Konak Belediyesi'nin çocukları erken
yaşta tiyatro sanatıyla tanıştırmak adına
başlattığı 'Çocuklara Cumartesi Oyunları'
etkinliği kısa sürede binlerce çocuğa ulaştı.
Her cumartesi çocuklar için sahnelenen
tiyatro oyunlarına Konak Belediyesi Eş-
refpaşa Selahattin Akçiçek ile Güzelyalı
Kültür Merkezi evsahipliği yapıyor. Ço-
cuklara Cumartesi Oyunları sayesinde
anne ve babalar hafta sonu tatilinde ço-
cuklarını alışveriş merkezlerine değil, ti-
yatroya götürüyor. 

Konak'ın çocukları 
Tiyatro ile büyüyor 

Pazar kalkacak
tarih kurtulacak

YILLARDIR tarihi İpek Yolu'nun geçtiği
yere kurulan Eşrefpaşa pazarı Konak Bele-
diyesi'nin Yağhaneler'de inşa edeceği yeni
kapalı pazaryerine taşınacak. Pazaryerinin
kalkmasıyla tarihi alan daha da görünür kı-
lınacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Her
hafta bir eve konuk olan Başkan Pekdaş
son ziyaretini Zafertepe Mahallesi'nde ya-
şayan Semra Demirdağ'ın evine yaptı. Za-
fertepe Mahalle Muhtarı Nuran Dursun'un
eşlik ettiği ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nur-
ten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri
de katıldı. Başkan Pekdaş'ın komşularına
ziyarete geldiğini duyan mahalle sakini ka-
dınlar da Demirdağ'ın evini doldurdu.  

20 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR
Başkan Pekdaş, yıllardır taşınması plan-

lanan Eşrefpaşa pazarı hakkında önemli
açıklamalarda bulundu. Pekdaş, pazarı Jan-
darma Bölge Komutanlığı'nın boşalttığı Yağ-
haneler'deki alana inşa edecekleri kapalı pa-
zaryerine taşıyacaklarını söyledi. TOKİ'den
satın alınan araziye çok fonksiyonlu bir pa-
zaryeri inşa edeceklerini dile getiren Pekdaş,
"Sadece belediye hizmet alanı olarak değil,
çok fonksiyonlu bir kullanalım olsun istedik.
Düğün salonu, semt merkezi, nikah dairesi
ve pazaryeri gibi bir çok işlevi olacak. Burasını
daha işlevsel hale getirelim istiyoruz. Zemin
altına çok büyük bir otopark yapacağız. He-
men çok yakınındaki Güneşli Spor Tesisle-
rimizin bulunduğu alanı da katarak üç kat
aşağı ineceğiz. Bu yapacağımız otopark ha-
vaalanı otoparkları kadar büyük olacak" dedi.

Üretime katkı
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İ
ZMİR’in merkez ilçesi Konak’ta ha-
yata geçirilen AB projesi ile deza-
vantajlı mahallelerde yaşayan ve
çeşitli nedenlerle iş bulamayan va-

tandaşlar, mesleki eğitim kursları sa-
yesinde iş sahibi olup, üretim sürecine
katılacak. Konak Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler Vakfı’nın Konak Belediyesi
ve Roman Kültürü Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği ile birlikte
yürüttüğü ‘Gelecek Eğitimde, Eğitim
Konak’ta’ adlı Avrupa Birliği (AB) pro-
jesinin 1. Kadriye Mahallesi’nde hizmet
verecek olan ‘Rehberlik ve Dayanışma
Merkezi’ düzenlenen törenle hizmete
açıldı. Açılış törenine Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, çeşitli sivil top-

lum kuruluşlarının temsilcileri, muh-
tarlar, semt sakinleri ve kursiyerler
katıldı. Merkezde 18-55 yaş arası, en
az ilkokul mezunu olan, işsiz vatan-
daşlara meslek kapısı açacak eğitimler
verilecek. 

GELECEK EĞİTİMDE
Meslek edindirmede eğitimin öne-

mine vurgu yapan Pekdaş, “Okumak
başka bir şey, eğitimli olmak, meslek
sahibi olmak ayrı bir şey. Bu nedenle
hem eğitimin önemini dile getirmek
hem de işsiz vatandaşlarımızı meslek
sahibi yapabilmek için ‘Gelecek Eği-
timde, Eğitim Konak’ta’ projesi büyük
önem taşıyor. Avrupa Birliği’nin des-

teklediği bu projeyle Konak’ın deza-
vantajlı bölgelerinde yaşayan hem-
şehrilerimiz meslek kurslarına katı-
labilecek. Bu kurslar sonunda iş sahibi
olabilecek” dedi.

BİRLİKTE ÜRETELİM
Projenin tamamlanmasının ardın-

dan merkezin, çocuk ve kadınlara
hizmet vermeyi sürdüreceğini belirten
Pekdaş, “Proje sonrasında bu mer-
kezde hemşehrilerimizle birlikte üre-
tim yapalım istiyoruz. Burada hiz-
metlerimiz sürecek. Kadınlarımızın
sosyalleşmesi için, gençlerimizin eği-
tim desteği alması için birlikte üre-
teceğiz” diye konuştu.  

BAYRAKLI Adliyesi'ne düzen-
lenen terör saldırısında kah-
ramanca çarpışarak şehit dü-
şen polis memuru Fethi Se-

kin’in adı, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin Bayraklı’da 40 dönüm alan üze-

rine kurduğu parkta ölümsüzleşti. Ay-
rıca Bayraklı Adliyesi'nin bulunduğu
caddeye ‘Şehit Fethi Sekin’, Adliye gi-
rişinin yer aldığı sokağa da ‘Şehit Musa
Can’ isimleri verildi. Törene CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törende duygu dolu bir konuşma ya-
pan şehidin babası Mehmet Zeki Sekin,
“Onun bedeni şu an aramızda değil
ama İzmir'e bahar geldiğinde, İzmir'in
dağlarında çiçek açtığında onun ko-
kusunu duyacağım. Sizler de duya-
caksınız. Ama o hainler bu kokuyu
duyamayacaklar” dedi. Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu da İzmir'e yapılan terör sal-
dırısında şehit düşen Fethi Sekin'in İz-
mir'i ve bütün Türkiye'yi onurlandır-
dığını belirterek, “Biz onların onurunu
ve gururunu yaşatacağız. Bu parkla
onun adını ölümsüzleştirmek bizim
temel görevimizdir. Hep birlikte teröre
karşı onurlu durmasını bileceğiz. Terör
nereden, kimden gelirse gelsin dik du-
racağız ve asil bir duruş sergileyeceğiz.
İzmir'de adliye önündeki caddeye ve
parka şehidimizin ismi verildi. İzmir'e
yakışan bu duruşu hep beraber hayata
geçirdik. Şehitlerimizin önünde saygıyla
eğiliyorum" dedi.  

‘Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak’ta’ projesi kapsamında 18-55 yaş arası, iş-
siz, mesleki yeterliliği olmayan, en az ilkokul mezunu ve dezavantajlı bölge-
lerde yaşayan vatandaşlar için mesleki eğitim kursları verilecek.

¥ Proje kapsamında kadınlar için ücretsiz
‘hasta ve yaşlı refakatçi eğitimi’ ile ‘düz dikiş
makineci’ eğitimi verilecek. Erkekler için de
‘ayakkabıcılık’ kursu düzenlenecek. Eğitim alan
kursiyerler İŞKUR vasıtasıyla iş bulma imkanına
da sahip olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından fi-
nanse edilen projeye İzmir Ayakkabıcılar Odası
Mesleki Eğitim Merkezi, Çağdaş Romanlar Der-
neği, Ege İhracatçılar Birliği, İŞKUR İl Müdürlüğü
ve Konak Halk Eğitim Merkezi de destek veriyor.
Proje kapsamında 1. Kadriye Mahallesi’nde

açılan Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’nin
ikincisi önümüzdeki günlerde Zeytinlik Ma-
hallesi’nde hizmete girecek. 

MESLEK SAHİBİ 
OLACAKLAR

Vatandaşlar meslek kurslarıyla 
iş sahibi olup, üretim sürecine katılacak. 

UnUtmayacağız

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası
ile Konak Belediyesi arasında
yürütülen toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri atılan imzalarla

noktalandı. Konak Belediyesi MERBEL
şirketine bağlı 628 çalışanı kapsayan
sözleşme, sağladığı maaş artışının yanı
sıra getirdiği sosyal haklarla da işçilerin

yüzünü güldürdü. Konak Belediyesi’nin
Basmane’deki hizmet binasında ger-
çekleşen toplu iş sözleşmesi imza tö-
renine Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK) Ege Bölge Tem-
silcisi Memiş Sarı, DİSK'e bağlı Genel-
İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali

Haydar Kara ve sendika temsilcileri
katıldı. Konak Belediyesi’nin MERBEL
şirketinde görev yapan 628 çalışanını
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi atılan
imzalarla yürürlüğe girdi. Çalışanların
yüzünü güldüren sözleşmeye iki taraf
da bol bol “Hayırlı olsun” dileklerinde
bulunarak imza attı. 

Sözleşme
tamam
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Toplam 5 bin 428 metrekare yeni
park ve yeşil alan çalışması yapıldı.
12 park ve yeşil alanda 6 bin 234 met-
rekarelik alan revize edildi. 269 bin
832 adet ağaç, çalı ve mevsimlik bitki
dikildi. Bin 900 metrekarelik
alana çim serildi. 780
metrekare kau-
çuk zemin dö-
şendi. 12 adet
spor aleti
monte edil-
di. 95 ku-
rum, kuru-
luş ve ibadet-
hanenin talep-
leri karşılandı. Çı-
narlı Rekreasyon Ala-
nına 200 metrekare ahşap per-
gola ve 260 metrekare de sahne ya-
pıldı. Atölyede pek çok bank, kitaplık,
çöp kovaları üretildi. 
>> TEMİZ KONAK

550 personel, 24 saat 3 vardiya ile
bulvar, ana cadde, meydan, sokak ve
pazaryerleri dahil temizlik gerçek-
leştiriliyor. 40 adet çöp toplama kam-
yonu, 4 adet mini yol süpürme aracı,
8 adet vakumlu süpürme aracı, 1 adet
konteyner yıkama aracı, 2 adet su
tankeri ve 1 adet lastikli loder kepçe
hizmet veriyor. Günlük 650 ton evsel
atık toplanıyor. Bugüne kadar 4 bin
adet konteynerin dağıtımı yapıldı ve
50 bin ton moloz toplandı.
>> ÇEVREMİZİ KORUYORUZ

Atıkların geri dönüşümüyle ilgili
çeşitli lisanlı firmalar ile protokol im-
zalandı. Dünya Su Günü kap-
samında, Su Perileri
Projesi düzenlen-
di. 41 kuruma
eğitim semi-
nerleri dü-
zenlendi. 7
bin 7670
ton atık
ambalaj top-
landı. 100 adet
pet şişe kumb-
arası ve 70 adet dış
mekan kumbarası uygun
alanlara yerleştirildi. Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’ndeki eğlence yerlerine özel
tasarlanmış 100 adet iç mekan am-
balaj atığı kumbarası ve 100 adet cam
kumbara dağıtıldı. Üç yılda 18 bin 225
ton atık cam toplandı, dış mekan
kumbara sayısı ise 115 adet. Üç yıl
içinde toplam bin 961 ton atık yağ ve
2 bin 160 kilo atık pil toplandı.
>> YENİ YATIRIMLAR YAPILDI

Gediz Asfalt Şantiye Birimi’nin bu-

lunduğu alan Maliye Hazinesi’nden
süresiz olarak tahsis edildi.  İl Özel İda-
resi’nden 6 adet taşınmazın devri ger-
çekleştirildi. Beştepeler mevkiinde bin
584 metrekare alanda katlı pazaryeri,

düğün salonu, semt merkezi
ve otoparkın da yer

alacağı çok
amaçlı tesis

kazandırıla-
cak. Fettah
Mahalle-
s i ’ n d e k i
eski silah

atölyesi ka-
mulaştırıldı ve

tescili sağlandı.
Halil Rıfatpaşa Cadde-

si’ndeki ‘İkiz Köşkler’ satın alındı.
Hilal Mahallesi’nde bir bina satın alı-
narak tescili yapıldı. Güney Mahalle-
si’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün
içinde yer alan taşınmaz kamulaştırıldı.
Gültepe Mahallesi’nde Toros Parkı’nın
tescili yapıldı. Toros, Halil Rıfatpaşa ve
Mehmet Ali Akman spor merkezleri
kiralandı. Hatay Murat Reis Mahallesi
ve Zeytinlik Mahallesi’nde kiralanan
yapılar semt merkezi olarak hizmet
vermeye başlayacak. 
>> ETKİNLİKLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

2014-2016 yıllarında sanatın birçok
dalında 803 etkinlik ile 131 bin 759
sanatsevere; 49 konser ve 4 dinleti
ile 23 bin 291 izleyiciye ulaşıldı. Edebiyat
alanında söyleşi, panel, kitap tanıtımı
ve özel edebiyat günlerinde 175 etkinlik
gerçekleştirildi ve 20 bin 851 izleyiciye
ulaşıldı. Ödüllü, nitelikli 40 film ve 20

yönetmen 3 bin 106 izleyiciyle
buluşturuldu. Sanata

ulaşma imkanı kı-
sıtlı olan pek çok

öğrenci okul-
larında tiyat-
ro ile tanış-
tırıldı. ‘Okul-
da Oyun Var’

, ‘AVM’ye değil,
Tiyatroya‘ gibi

ücretsiz etkinlikler
düzenlendi. Çocuk ve

yetişkin olmak üzere toplam 37
bin 279 izleyiciyi tiyatro ile buluştu-
ruldu. Karikatür, resim ve fotoğraf ol-
mak üzere toplam 74 sergi ile 8 bin
588 ziyaretçiye ulaşıldı.
>> KENT GÜZELLEŞİYOR 

Konak Belediyesi ile Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin ortaklığıyla yapılan
‘Trafolar ve Duvarlar Resimleniyor’
adlı tema çalışması ile kentteki 12
trafo, 2 duvar ve çocuk kitaplığı du-
varları renklendirildi.

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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İ
ZMİR’in kalbi Konak’ın se-
çilmiş ilk kadın belediye
başkanı olan Sema Pek-
daş, görevdeki üçüncü yılı-

nı 30 Mart’ta dolduracak. Üç
yılda pek çok ilke imza atan
Pekdaş, 4’üncü yılda yapa-
caklarını ve hayalindeki Ko-
nak’ı anlattı. Başkanlık koltu-
ğunda geçirdiği üç yılın ken-
disi için önemli bir deneyim
olduğunu dile getiren Pekdaş,
bu sürede belediyenin büro-
kratik yapısını yenileyerek,
daha hızlı bir yapıya kavuş-
turduklarını söyledi. İzmir’in
kalbi olan Konak’ı farklı kim-
liklerle zenginleşen, hoşgörü-
nün ve birlikte üretimin var
olduğu bir kent olarak tanım-
layan Pekdaş,  “Hiç kimsenin
yatağa aç girmediği, vicdan
sahibi kişilerin yaşadığı bir
Konak hayal ediyorum” dedi. 

TEMEL ATMA 
DÖNEMİNE GİRDİK

Dördüncü yılda daha fazla
sokakta olacakları bir döne-
me girdiklerini kaydeden
Pekdaş, “Geride bıraktığımız
üç yılda belediyede yeni bir
sistemi oturttuk. Zaman alan,
işleri yavaşlatan bürokratik
aşamaları nihayet bitirdik. İl-
çemize yönelik programları-
mızı ve bu programlarımızın
bürokratik süreçlerini ta-
mamladık. Artık temel atma
dönemine başlıyoruz. Daha
çok görünür olacağız. Temel-
lerini attığımız, projelerimizin
somut ve görünür olduğu dö-
nemi yaşayacağız. Daha çok
iş, daha çok üretim, daha çok
faaliyet içinde olacağız” diye
konuştu.  

FARKLILIKLAR EN BÜYÜK
ZENGİNLİĞİMİZ 

Dayanışma kültürüyle ha-
reket eden ve kentliliğin
avantaja dönüştüğü bir Konak
için çalıştıklarını dile getiren
Pekdaş, hayalindeki Konak’ı
da anlattı. Pekdaş, “İzmir; 2
bin 500 yıldan fazla zamandır
yerleşik hayatın olduğu, 150
yıldır belediyesi olan bir şehir.
İzmir’in en eski belediye yapı-
sının olduğu yer Konak’tır.
Dolayısıyla bir mücevher de-
ğerindeki ilçemizin asıl değe-
rinin ortaya çıkarılması gere-
kiyor. Bu zengin tarihsel kim-
lik, çeşit çeşit uygarlıkların bi-
riktirdiği zenginliğimiz. Bu
zenginliğin ortaya çıkarıldığı
bir Konak için çalışıyoruz.
Farklı kimliklerle zenginle-
şen, hoşgörünün ve birlikte
üretimin var olduğu bu kentte

tarihsel izlerin devam ettiği,
kültür-sanat dünyasının kal-
binin hızla atığı bir ilçe düşlü-
yorum. Hiç kimsenin yatağa
aç girmediği, vicdan sahibi ki-
şilerin yaşadığı bir Konak ha-
yal ediyorum. Komşusu aç-
ken kendisi tok yatmayan in-
sanların yaşadığı bir ilçe hayal
ediyorum. Dayanışma kültü-
rümüzün ortaya çıktığı, ken-
tliliğin bir avantaja dönüştüğü
bir Konak olsun istiyorum”
dedi.

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR
İlçenin nabzını tutmak ve

vatandaşların sorunlarını ye-
rinde görmek için ev gezileri
de yapan Pekdaş, bu ziyaret-
lerin kendisi için moral kay-
nağı olduğunu söyledi. Pek-
daş, “Belediye çalışmalarını
belirlerken ilçemizde yaşayan
hemşehrilerimizin duyguları-
nı ve düşüncelerini bizzat
duymak istiyorum. Bu neden-
le evlere kadar giriyor, misa-
firleri oluyoruz. Bizim çok gü-
zel bir atasözümüz var; ‘Akıl
akıldan üstündür’ diye. Bir sı-
kıntıyı en iyi bilen, o sıkıntıyı
yaşayandır. Hemşehrilerimi-
zin gözünden Konak’ı değer-
lendirmek, hizmetlerimizi
ölçmek de ayrıca bizim için
önemli. Kaldı ki bizim asli gö-
rev alanımız zaten sokaklar
ve evler. Bu nedenle hemşeh-
rilerimizle bir arada olunan
her yerde olmayı her zaman
tercih ediyorum” diye konuş-
tu. 

İZMİR DENİLİNCE KONAK
AKLA GELİR

İzmir denilince akla gelen
her şeyin Konak’ta olduğuna
vurgu da yapan Pekdaş, “Ko-
nak çok renkli ve çok kat-
manlı bir ilçe. 130 okuluyla İz-
mir’de bu alanda önde gelen
bir ilçe. Ayrıca 113 mahallesiy-
le birinci sırada yer alıyor. İz-
mir denilince akla gelen ilk
şeyler; Kordon, Saat Kulesi,
Kemeraltı Çarşısı, Kültürpark,
Kadifekale, Alsancak, Eşref-
paşa, Hatay, Göztepe hepsi
Konak’ta. Tarih Konak’ta, İz-
mir’in eğlence merkezi Ko-
nak’ta… İzmir’in konuklarını
ağırladığı yer Konak. Bu ne-
denle ben Konak’ı kentin hem
yatak odası hem oturma oda-
sı hem de yemek odası olarak
tanımlıyorum. İzmir’in atan
kalbi, yürüyen ayağı, düşünen
beyni, iş yapan eli Konak... İz-
mir denilince akla gelen ne
varsa Konak’ta hepsi var”
dedi. 

temel atma dönemi
  

Nalan KOLAĞASI İMRE

KONAK Belediyesi’nin hizmetleri üç yıl
boyunca ağırlıklı olarak eğitim kurum-
larına yönlendirildi. Fiziki koşulları ye-
tersiz eğitim yuvalarında, öğrencilerin

daha kaliteli ve sağlıklı koşullarda eğitim görme-
lerine olanak sağlandı. Üç yılda toplam 54 okulun
tadilat, bakım ve onarımı yapıldı. Tadilatlar sırasında
mevcut sahalardaki eksiklikler tamamlandı, öğ-
renciler için ek spor aletleri konuldu. 
>>MERSİNLİ’YE SEMT MERKEZİ 

Mersinli Mahallesi’ne bir semt merkezi kazan-
dırıldı. Kadın ve çocukların sosyal, kişisel ve
sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli
kursların düzenlediği merkez, Mersinli’nin çehresini
değiştirdi. 
>> TEHLİKELİ BİNALAR YIKILIYOR

Vatandaşın hayatını tehlikeye sokacak nitelikteki
43 binanın yıkımı gerçekleştirildi, tescilli binalar
çelik kafeslerle koruma altına alındı. Agora’da
‘Sütveren Anne’ olarak da bilinen ‘Tünelli Ev’ kente
kazandırıldı. Aliağa Caminin restorasyonu yapıldı,
istinat duvarı güçlendirildi. Hatay Kapalı Pazar-
yeri’nin üst örtüsü tamamlandı. Acil ihtiyaçlı olan
muhtarlıkların ofisleri yenilendi. 92 mahalle ve
sokağın serme asfalt çalışmaları yapıldı.
>> PARKLAR HER ZAMAN CANLI

Parklar, çocuk oyun, rekreasyon ve ağaçlandırma
alanları ile cadde ve sokaklardaki fidan ve ağaçların
bakımı, kontrolü ve gerekli dikim, nakil, söküm,
tohum faaliyetleri düzenli bir şekilde yapıldı. Ka-
difekale fidanlık ve atölye tesislerinde aralıksız
üretim çalışmaları yapıldı. Sadece parklar değil,
belediyenin tüm birimlerine, kamu kurum ve ku-
ruluşlarına, ibadethanelere, hastanelere; malzeme,
üretim, bakım ve bitki,  peyzaj desteği sağlandı.
Marangoz ekibi parklar için ahşap bankları, kedi
evlerini, peyzaj için gerekli dekoratif ahşap akse-
suarları, tabelaları özenle yaptı. Parklara yerleş-
tirilen kitaplıklar ve spor aletleri de yine bu atöl-
yelerde titizlikle hazırlandı.

>> HİZMET SAĞANAĞI

2014 yılında 11 park revize edildi, 287 bin 874
adet ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikildi. 7 parka
6 bin 500 metrekare çim serildi. 16 adet oyun ve
spor alanına bin 503 metrekare kauçuk zemin
döşendi. 12 parka oyun grubu ve 28 adet spor
aleti monte edildi. 12 adet çocuk oyun grubu ile
bin 173 metrekare oyun alanı oluşturuldu. 12 adet
tahterevalli, 41 adet çöp kovası, 3 adet spor aleti,
158 adet bank ile Mehtap Parkı ve Behçet Uz Par-
kı’na 50 metrekare pergola üretildi. 5 adet kedi ve
köpek kulübesi parklara yerleştirildi. 60 kurum,
kuruluş ve ibadethanenin talepleri karşılandı. 2015
yılında 6 park hizmete açıldı. 22 park revize edildi.
316 bin 525 ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikildi. 4
bin metrekare alana çim serildi, park ve spor alan-
larına 915 metrekare kauçuk zemin döşendi. 12
parka oyun grubu, 20 parka da 103 adet spor aleti
yerleştirildi. 95 kurum, kuruluş ve ibadethanenin
talepleri karşılandı. 12 adet çocuk oyun grubu ile
2 bin 600 metrekare oyun alanı çocuklarının hiz-
metine sunuldu. 137 adet çöp kovası, 3 adet spor
aleti, 109 adet bank, 2 adet kedi kulübesi park ve
yeşil alanlara yerleştirildi. 100 metrekarelik ahşap
pergola yapıldı.

>> ŞENLİK, TURNUVA VE FESTİVALLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Şenliği, karne şenliği ve İsmet İnönü anısına okul-
lararası satranç turnuvası olmak üzere 24 şenlik,
turnuva ve festival ile 29 bin 552 katılımcıya ulaşıldı. 

>> KONAK TARİHİ GEZİLER

Konak’ta bulunan müzeler, tarihi yerler, Basmane
ile Kadifekale, yetişkin ve öğrenciler tarafından
yeniden keşfedildi. Türkan Saylan, Güzelyalı ve
Selahattin Akçiçek kültür merkezlerinde toplam
7 bin 123 vatandaş kurslara başvurarak bilgi sahibi
oldu. 

>> YAZ OKULU

Düşünce eğitimi-oyun ve fiziki etkinlikler, eğitim
atölyesi, müzik atölyesi, eğlenceli matematik,

drama, farkındalık atölyeleri, güneş sistemi ve
gökyüzü gibi çeşitli çalışmalara katılan öğrenciler
daha keyifli bir yaz tatili geçirdi. Veliler için çeşitli
konularda seminerler düzenlendi. Kültür mer-
kezlerinde 464 çocuk yaz tatilini eğlenceli ve
öğretici bir şekilde geçirdi. 2015-16 döneminde 7
felsefe atölyesi yapıldı. 90 öğrenci ‘Şirince Nesin
Matematik ve Felsefe Köyü’nde atölye çalışmasına
katıldı. 
>> MÜZELER

Neşe ve Karikatür, İzmir Mask, Radyo ve De-
mokrasi ile Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak
müzelerinde 2016 yılında birçok aktif çalışma ger-
çekleştirildi; ziyaretçi sayısında artış sağlandı.
Ulusal ve uluslararası sempozyumlara, yarışmalara,
konferanslara katılım sağlanarak müzeler daha
geniş çapta tanıtıldı. ‘Engelsiz Konak Günleri’ kap-
samında down sendromlu, görme ve işitme engelli
öğrenciler müzeleri ziyaret etti. Lisans Yerleştirme
Sınavı (LYS) tercihlerinde yol gösterme amacıyla
başlatılan ücretsiz rehberlik ve tercih danışmanlığı
hizmetiyle üniversiteye yerleşme hayali kuran
bin 500 gencin doğru ve sağlıklı karar vermesi
sağlandı.
>> TARIK DURSUN K. YAZAR EVİ

Yazar Tarık Dursun K.’nın adını taşıyan İzmir’in
ilk Yazar Evi hizmete açıldı. Karataş’ta restore edil-
dikten sonra kente kazandırılan iki katlı tarihi
bina, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden
sanatçıları konuk ediyor ve çeşitli atölye çalış-
malarına da evsahipliği yapıyor. Bu güne kadar
şair Cihat Duman, yazar Mahir Ünsal Eriş, Yavuz
Ekinci, fotoğraf sanatçısı Serra Akcan ve çevirmen
Gürol Koca konuk oldu. Karataş semtinde Dario
Moreno’nun adının verildiği sanat merkezi sanat-
çının 48’inci ölüm yıldönümünde hizmete sunuldu.
Merkezde çocuklara ve gençlere yönelik sanat
kursları veriliyor. 
>> SOSYAL YARDIMLARDA PATLAMA

‘Bizim Ev’den 969 aileye eşya yardımında bulu-
nuldu. 12 bin 500 kişi kıyafet ihtiyacını karşıladı.
1212 adet  ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası hediye edildi.

5 bin kadın ve çocuk deniz; Ankara ve Çanakkale
gezilerine katıldı. Ramazan aylarında üç yılda 24
bin 500 kişiye bereket sofrası kuruldu. Muharrem
ayları da unutulmadı. 45 adet tekerlekli, 25 adet
akülü sandalye ile bağışçılardan gelen 112 adet
akülü, 2 adet tekerlekli sandalye engelli vatan-
daşlara teslim edildi. Basmane’deki hizmet binası
ile Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne
akülü araç şarj istasyonları kuruldu.
>> GIDA DAĞITIMI

4 bin 500 koli erzak dağıtımı yapıldı. 4109 Sayılı
‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardımlar Yönetmeliği’ne
uygun olarak 4 bin 219 aileye 1 milyon 676 bin 683
lira nakdi yardım yapıldı.  57 hanedeki 75 vatan-
daşımıza günlük sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
2017 Şubat ayında bu rakam 252 hanede 400
kişiye ulaştırıldı. 71 ilk ve ortaokulda okuyan 2
bin 500 öğrenciye bot,  bin 650 öğrenciye ise kaban
yardımı yapıldı. 13 bin 723 ilkokul, 9 bin 652 ortaokul,
10 bin 625 lise öğrencisine yardımcı kitap armağan
edildi, 932 adet okul çantası ilçemiz sınırlarındaki
ilkokullara dağıtıldı.
>> ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Konak Belediyesi’nin yürütücülüğünde İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayat
bulan, ‘Üretici Kooperatifleri Tüketiciyle Buluşuyor’
adlı proje Hatay Kapalı Pazaryeri’nde yaşama ge-
çirildi.
>> SAĞLIK EMİN ELLERDE

3 yılda, 8 bin 616 hastaya poliklinik, bin 447
cenaze hizmeti, 947 hastaya ambulans nakil hiz-
metinde bulunuldu.198 çöp ev şikayeti değerlen-
dirildi. Bin 126 kişiye sağlık seminerleri düzenlendi.
Bin 580 personele Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda eğitim, 7 bin 187 hastaya hemşirelik,
hizmetleri verildi. 5 bin 621 kişiye sağlık taraması
yapıldı. 213 hastaya evinde sağlık hizmeti verildi.
Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam
Merkezi 29 Eylül 2015 tarihinden bu yana 55 yaş
üstü vatandaşlara hizmet veriyor. Merkezden 538
kişi faydalanıyor. 230 üyeye kanser tarama hizmeti
verildi.  

>>MUHTARLAR YAKIN TAKİPTE

113 mahallede 112 muhtarlığı bulunan Konak’ta
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruldu.

2015 yılında muhtarların birbirleriyle tanışması,
kaynaşması için ‘Bahar Pikniği’ düzenlendi. 

19 Ekim Muhtarlar Günü unutulmadı. Tek tek
muhtarlar yerinde ziyaret edilerek hediyeleri su-
nuldu. 10 Kasım 2016 tarihinde Anıtkabir ziyareti
düzenlendi. Muhtarlar için bilgisayar kursu açıldı,
112 muhtardan 35’i çağın gerisinde kalmamak için
kursa yazıldı. Üç gün süren eğitimlerde muhtarlar
temel bilgisayar kullanımının yanı sıra Word, Excel
gibi ofis programları ile vatandaş hizmetlerinde
kullanılan e-devlet uygulaması konularında eği-
timler aldı. 
>> KADIN VE AİLE

Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'nce
2014 yılının Kasım ayında uygulamaya geçen, ço-
cuklara ve annelere aynı anda eğitimlerin verildiği
‘Bizim Çocuklar’ projesi Agora, Ballıkuyu, Gültepe,
İsmetpaşa ve Mersinli Semt Merkezi olmak üzere
toplam 5 merkezde eş zamanlı eğitimler ile sür-
dürülüyor. Bugüne kadar bin 469 çocuk ve annesi
projeye katıldı. Öte yandan, ’Bizim Dahiler’ projesi
de büyük ilgi gördü. ‘Bizim Orkestra’, ‘Bizim Sesimiz’
ve  ‘7-77'ye Bizim Sesimiz’ ile müziğe ilgisi, yeteneği
olan kişiler yeteneklerini daha profesyonel ortamda
geliştirme fırsatı buldu. 290 çocuk ve 50 yetişkin
alanında uzman müzisyenlerle çalışarak İzmirlilere
konser verme mutluluğu yaşadı.
>> SOKAK HAYVANLARI BİZE EMANET

Yenişehir semtindeki Hayvan Bakım Merkezi’nde
yaralı, hasta ve kuduz riski taşıyan 11 bin 849
sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı. 3 bin
380 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Üç yıl içinde kafes
sayısı 70’den 84’e çıktı, 24 kafesten oluşan bir
bölüm merkezi ısıtma sistemine bağlandı. 42 olan
köpek kapasitesi 54'e, 16 olan kedi kapasitesi ise
30'a çıkarıldı. Hasta ve yaralı hayvanlara iyileşinceye
kadar evsahipliği yapıyor. Sağlığına kavuşan hay-
vanlar sahiplenen olmaması durumunda alındıkları

ortamlara bırakılıyor. Ayrıca ilköğretim okullarında
yaklaşık 4 bin öğrenci sokak hayvanları konusunda
bilinçlendirildi.
>> KONAK’TA SPOR

11 spor tesisi ve okul salonlarında açılan 25 spor
okulundan farklı branşlarda 14 binden fazla kadın
ve çocuk yararlanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin
485 kadın ve çocuk sporla buluştu.

Okullara spor malzemesi desteği de yapılıyor,
yardımların nakdi değeri 300 bin lirayı aştı. 

25 amatör spor kulübüne son üç yılda 3 milyon
liranın üzerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu.
Spor okullarında eğitim gören çocukları motive
etmek için okullararası turnuvalar düzenleniyor,
sömestr tatillerinde kar, yaz döneminde de deniz
gezileri düzenleniyor. Vatandaşlar için sabah sporu,
engelli bireylere Oryantiring turnuvası düzenlen-
di.
>> DÖRT KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Kadın Futbol A Takımı 4. kez üst üste Türkiye
Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
Ülkemizi Avrupa da temsil etme başarısı gösteren
Kadın Futbol Takımı İzmir’in, Türkiye’nin gururu
oldu. Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Turnuvası’nda
Yıldız Kız Futbol Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu.
>> HER YIL YAPILAN ETKİNLİKLER

Her yıl 23 Nisan’da ilkokullararası atletizm oyun-
ları ile kız ve erkek futbol; 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında or-
taokullararası futbol, basketbol ve atletizm tur-
nuvaları liselerarası basketbol ve atletizm turnuvası
düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyet
Halk ve 10 Kasım’da ‘Ata’ya Saygı’ koşuları gele-
neksel hale getirildi.  
>> ZABITA FİLOSU YENİLENDİ

Seyyar satıcılara ait 47 bin adet malzeme ve bin
203 adet seyyar arabaya el konuldu. 2015 ve 2016
yılları içinde 3 adet kamyonet, 1 adet minibüs ve 9
adet yaka kamerası alındı. 

YOĞUN GEÇEN 
YIL2016 

Başkan Pekdaş
hayalindeki
konak’ı anlattı



“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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KONAK Kent Konseyi Çocuk Meclisi
üyeleri ziyaret ettikleri Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’a kağıttan turna
kuşlarıyla süsledikleri ve üzerinde Ata-
türk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sö-
zünün yazılı olduğu barış temalı duvar sü-
sünü armağan etti. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, Konak Kent Konseyi Çocuk
Meclisi üyelerini ağırladı. Buluşmaya Konak
Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da
katıldı. Konak Kent Konseyi Çocuk
Meclisi Başkanı Utku Medet Genç ve yü-
rütme kurulu üyelerini dinleyen Başkan
Pekdaş’a çocuklar projelerini ve isteklerini
aktardı. 

ENGELLİLER DE DÜŞÜNÜLSÜN
Yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta

ve kararlılıkla isteklerini dile getiren Çocuk
Meclisi üyeleri, Konak Belediyesi’nin kül-
tür-sanat etkinlikleri ve kent gezileriyle
ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini ve
kent yaşamına daha fazla katılmak iste-
diklerini söyledi. Çocuk Meclisi Başkanı
Utku Medet Genç ve yürütme kurulu üye-
leri engellilerin sorunlarını da dile getirerek,
belediye hizmetlerinde engellilerin de dü-
şünülmesini istedi. Çocukları tek tek din-
leyen ve onları yakından tanıyan Başkan
Pekdaş, kendisine sunulacak her projeyi
detaylı inceleyeceğini ve her zaman yan-
larında olduğunu söyledi.

Hediyeleri 
‘barış’ oldu

KANSER Erken Tanı ve Eğitim Merkezi
(KETEM) ve Konak Belediyesi işbirliğinde
düzenlenen seminerlerde bu kez kadın-
larda en yaygın kanser türü olan ‘Rahim
Ağzı Kanseri’ konusu ele alındı. Konak Be-
lediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere ka-
dınlar yoğun katılım gösterdi. Radyasyon
Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Zeynep Özsaran, her yıl 500 bin kadına
kanser tanısı konulduğunu belirtti. Rahim
ağzı kanserinden şüphelenen kişinin mut-
laka doktora gitmesi gerektiğini dile getiren
Özsaran, “Cinsel yaşamı başlayan her ka-
dının mutlaka 6 ayda bir smear testi yap-
tırması gerekir. Bu hastalığın kısa sürede
tedavi edilmesini sağlayacaktır. Bunun
yanı sıra, kolposkopi eşliğinde parça alın-
ması (biyopsi) hem tanıyı koymak hem
de hangi derinliğe kadar hücrelerin etki-
lendiğini anlamak açısından son derece
faydalıdır” diye konuştu. 

erken teşhis 
hayat kurtarır

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin sıvı atık
toplama özelliğine ve olası sızıntılara karşı
hızlı serilebilir bariyerlere sahip yeni nesil
deniz süpürgesi ‘Mavi Körfez 3’ İstanbul
Tuzla'daki tersanede tamamlandı. Olası
çevre felaketlerine hızlı müdahale edil-
mesini sağlayacak olan yeni gemi, bu özel-
liğiyle İzmir'de bir ilk olacak. Mavi Körfez
3, hem oluşabilecek petrol kirliliğine acil
müdahale edecek hem de seyir halindeki
gemilerden acil durumda çöp ve sintine
alabilecek.

Körfez’e güvence
olacak

Kan acil değil
sürekli ihtiyaç

KONAKBelediyesi MERBEL Şirketi
ile işbirliğine giden Kızılay Derneği
İzmir Kan Bağışı Merkezi’nin be-

lediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde
görevli işçilere yönelik başlattığı kan
bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.
'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloga-
nıyla yürütülen kampanyaya işçilerin
yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Kızılay Derneği İzmir Kan Bağışı

Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ve
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir
temsilcileri de destek verdi.

YILDA 500 BİN ÜNİTE KANA
İHTİYAÇ VAR
Başkan Pekdaş, İzmir’in yılda 500 bin
ünite kan ihtiyacı olduğunu dile geti-
rerek, “İzmir’in kendisine yetmesi,
kendi hastalarına çare olabilmesi çok

önemli. Bu anlamda sizler bu bağışla
çok anlamlı bir katkı koyuyorsunuz.
Hepinize çok teşekkür ederiz. Bele-
diyemiz, sendikamız ve Kızılayımızla
el ele verdik. Katkı koyan herkese te-
şekkürler. Sağlıklı günler dilerim”
dedi. Kızılay Derneği İzmir Kan Bağışı
Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul
da desteklerinden ötürü Konak Be-
lediyesi’ne teşekkür etti. 
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Pekdaş: izmir’in yılda 500 bin ünite kana iHtiyacı var

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle kan stoklarında azalma meydana gelen Kızı-
lay’ın başlattığı kampanyaya bir destek de belediye çalışanlarından geldi.

Her BAĞIŞ üÇ
CAnI KurTArIyor

Kent gönüllülerinden
Başkan Pekdaş’a
plaket

İlk olarak gerekli formu dolduran duyarlı
personelin daha sonra kan verip vere-
meyecekleri tespit edildi. Kan değerleri,
tansiyon, nabız ve vücut sıcaklığı ölçülen
bağışçılardan kan vermesi uygun görü-
lenler uzman ekip eşliğinde kan bağışında
bulundu. Kan alma işleminin ardından ba-
ğışçılara soda, meyve suyu ve kek ikram
edildi. 18-60 yaş arasında sağlıklı olan her
vatandaşın kan bağışında bulunabileceğini
kaydeden yetkililer, bağışlanan her kanın
kurtarılan üç can anlamına geldiğini dile
getirdi.

KONAK Kent Konseyi Yürütme Kurulu
üyeleri Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Çalış-
maları hakkında Başkan Pekdaş’a bilgi
veren Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu
ve meclis başkanları önümüzdeki günlerde
hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Yapılan
seçimler sonunda belirlenen yeni yürütme
kurulu üyeleriyle birlikte Konak için pek
çok proje hazırladıklarını ve yakın zamanda
hayata geçireceklerini dile getiren Mumcu,
“İzmir’de 24 Kent Konseyi var ve en avan-
tajlı konsey biziz. Bizlere her konuda büyük
katkınız oluyor, bu da bizi motive ediyor”
dedi. 

PROJELER SUNULDU
Çevre, Çocuk, Kadın, Mülteci, Muhtar,

Engelli ve Eşitlik olmak üzere 7 ayrı meclisi
bulunan Konak Kent Konseyi’nin meclis
başkanları da projelerini Başkan Pekdaş’a
iletme imkanı buldu. Kent Konseylerinin,
gönüllülük esasıyla çalışan sivil toplum
örgütleri olduğunu dile getiren Pekdaş,
belediye olarak halkın yararına olan her
türlü projeye destek vereceklerini söyledi.
Görüşmenin sonunda Mumcu ve yönetim
kurulu, Başkan Pekdaş’a teşekkür plaketi
sundu. 

SOSYAL Hizmetler Mü-
dürlüğü bünyesinde faali-
yet gösteren ‘Bizim Mutfak’
ekibi her gün 400 haneye
sıcak yemek servisi yapı-
yor. Yardımdan faydalanan

vatandaşlar, yapılan hiz-
metten duydukları mem-
nuniyeti küçük not kağıt-
larına yazarak iletiyor. Da-
yanışma esası içinde elden
teslim edilen yemeklerin

dağıtımı sırasında kimseyi
rencide etmemek için giz-
lilik uygulanıyor. Sabahın
erken saatlerinde hazırla-
nan yemekler daha duma-
nı üzerindeyken sefer tas-

larına konularak, dağıtım
için araçlara yerleştiriliyor.
Yemekler Konak Beledi-
yesi’nin Tepecik semtin-
deki mutfağında usta aş-
çılar tarafından pişiriliyor.

Bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların günlük sıcak yemek
ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan aşevi hizmeti 3. yılını doldurdu.

Gönüller de doyuyor
Hizmetten yararlanan Hane sayısı mart ayı sonunda 500’e ulaşacak.
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KONAK Belediyesi Medeni Kanun’un
kabulünün 91’inci yıldönümünü sendikacı,
yazar, kadın hakları savunucusu ve ak-
tivist Yaşar Seyman’ın konuşmacı olduğu
'Medeni Kanun’un Kabulü, Kadın Hakları
ve Benazir Butto’ adlı panelle kutladı. Al-
sancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
düzenlenen panel yoğun ilgi gördü. Aynı
zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Parti Meclisi (PM) Üyesi de olan Seyman’ın
konuşmacı, TBMM 21’İnci dönem Ankara
Milletvekili Ayşe Gürocak’ın da yönlendirici
olarak görev yaptığı paneli Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş da izledi. 

17 ŞUBAT'IN KADINLAR İÇİN
ANLAMI BÜYÜK 

Başkan Pekdaş, 17 Şubat 1926’da kabul
edilen Medeni Kanun'un önemine değindi.
Kanunun kadının birey olarak sayılmasını
sağladığını belirten Pekdaş, “Bu kanun
Türk Hukuk Devrimi’nin en önemli ka-
nunlarından birisidir. Kadınların birey ol-
ması, yurttaş olması Medeni Kanun sa-
yesinde olmuştur. Medeni Kanun döne-
minin en ileri kanunuydu ve kadınlar
miras hakkına, boşanma hakkına sahip
oldular. Birey olan, yurttaş olan kadının
eğitim hayatında, iş hayatında özgürce
varlığı bu kanun sayesinde oldu. Biz ka-
dınlar Cumhuriyet’e, demokrasiye ve Bü-
yük Atatürk’e çok şeyler borçluyuz. Şimdi
o borçları ödeme sırası" dedi.

İSLAM ÜLKELERİNDE KADIN OLMAK
Türkiye'nin ilk kadın sendika başkan-

larından olan ve Pakistan'ın ilk kadın Dev-
let Başkanı Benazir Butto'nun yaşamını
kaleme aldığı 'Benazir' kitabının yazarı
Yaşar Seyman ise Medeni Kanun’un öne-
mini, bir kadının İslam ülkesinde verdiği
kimlik mücadelesi üzerinden anlattı. Bi-
rikimi ve tecrübelerini aktaran Seyman
konuşmasında;  Medeni Kanun’un kabulü,
İslam ülkelerinde kadın olmanın zorlukları,
kadınların birey ve yurttaş olmasının öne-
mi gibi konulara değindi.

Medeni Kanun ve
Benazir konuşuldu

14 ŞUBATSevgililer Günü nedeniyle Konak
Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ümmid-
i Aşkım' konserine İzmirliler yoğun ilgi gös-
terdi. Güzelyalı Kültür Merkezi'nde gerçek-
leşen gecede İzmirli besteci ve yorumcu
Serap Yenici, Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk ve üvey kuzeni Fikriye Hanım’ın birbirleri
için yazdığı şiirlerden bestelediği şarkıları
ilk kez İzmirlilerin beğenisine sundu. 14 Şubat
gibi özel bir tarihte yüreğinde Atatürk sevgisi
taşıyan İzmirlilerle buluşan Yenici, Atatürk
ve Fikriye Hanım'ın hayatından da hiç bilin-
meyenleri izleyenlerle paylaştı. Yenici, Fikriye
Hanım'ın 'Ümmid-i Hayal', Atatürk'ün de
Fikriye Hanım öldükten sonra ona yazdığı
'Ümmid-i Aşkım' şiirlerini hem şiir olarak
hem de şarkı olarak seslendirdi. Hayatın
akışı içinde dile getirdiği aşk hikayesinin ar-
dından Atatürk ile özdeşleşen şarkılarla ge-
ceyi unutulmaz kıldı. 

MÜLTECİ aileler üzerinden Basmane’nin
değişen yüzünün fotoğraflarla anlatıldığı
‘Basmane'de Yeni Yaşam’ sergisi Türkan
Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Birçok uygarlığa evsahipliği yapmış, farklı
kültürlerin ortak yaşam alanı Basmane;
kimi için son durak kimi için ise bir geçiş
noktası. Çalışmalarını Mahzen Photos çatısı
altında sürdüren iki belgesel fotoğrafçı Serkan
Çolak ve Sinan Kılıç da bu noktadan hareketle
yola çıktı. Bir yıl önce başlattıkları ‘Belgesel
Fotoğraf Atölye Çalışması’ kapsamında İzmirli
on iki fotoğrafçıyı projeye dahil ettiler. Fo-
toğrafçıların isimleri şöyle: Aynur Ekiz, Gurbet
Ergun, Meltem Oktay, Mefaret Yüce, Nilgün
Yoldaş Atila, Nurten Gül, Özgür Bozkurt,
Özgür Şenergin, Sema Öğünlü, Semih Tok-
kuzun, Serpil Gönüllü ve Yakup Alaluf. Sergi
21 Mart’a kadar görülebilir.

Atatürk sevgisi 
dile geldi

Öykü Günleri’nden
15. kez “Merhaba”

TÜRK Edebiyatı'nın usta
isimlerini edebiyatse-
verlerle bir araya getiren
15. İzmir Öykü Günleri,

Konak Belediyesi'nin evsahipli-
ğinde 15'inci kez İzmirlilerle bu-
luştu. İki gün süren etkinliğin
açılış töreni Konak Belediyesi Se-
lahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl ‘Öykü
ile Ayakta Kalmak’ temasıyla
edebiyatseverlerle buluşan et-
kinliğin onur konuğu ise Türk
Edebiyatının öncü kadın yazar-
larından Ayla Kutlu oldu. Açılışı
büyük ilgi gören etkinliğin su-
numunu yazar Yunus Bekir Yur-
dakul üstlendi.

EDEBİYAT İLE DİRENMEK
Açılış; ‘Dünden Bugüne İzmir

Öykü Günleri’ isimli sinevizyon
gösterimiyle başladı. Hemen ar-
dından gazeteci-yazar Aslı Er-
doğan ve Necmiye Alpay adına
‘Edebiyat ile Direnmek’ isimli söy-
leşi düzenlendi. Yıldız İlhan’ın yö-

nettiği oturumda Asuman Su-
sam ve Murat Özyaşar, edebiyatın
ve edebiyatçıların nasıl ayakta
kalması gerektiği üzerine ko-
nuştu. Oturum öncesi Aslı Erdo-
ğan’ın kaleme aldığı 15. Öykü
Günleri Bildirgesi de öykücü Ha-
sibe Özdemir tarafından okun-
du.

EZİLEN KADINLAR 
ÖN PLANDA

Bu yıl da dolu dolu geçen öykü
günlerinde yazar Osman Akba-
şak ile eleştirmen Mine Hoşcan
Bilge’nin hazırladığı ‘Seslerle ve
Sözlerle Ayla Kutlu’ isimli tanıtım
filminin ardından Mine Hoşcan,
Bilge Ayla Kutlu’nun ‘Sen de Gitme
Triyandafilis’ öykü çözümleme-
siyle edebiyatseverlere seslendi.
Günboyu devam eden oturum-
larda Ayla Kutlu edebiyatı ve eser-
leri mercek altına alındı. Çağdaş

Türk Edebiyatı-
nın önemli ka-
dın yazarların-
dan biri olan
Kutlu’nun ro-
man, kısa öykü,
anı ve çocuk
edebiyatından
ve hatta özel
ya ş a m ı n d a n
kesitleri de ya-
zar Yunus Bekir
Yu rd a k u l ’ u n
yönettiği otu-
rumda yazar
Adnan Özyalçı-
ner, Berat Alan-
yalı ve Ege Üni-
versitesi Edebi-
yat Fakültesi İn-
giliz Dili ve Ede-
biyatı Ana Bilim
Dalı Öğretim gö-
revlisi Prof. Dr.
Dilek Direnç tarafından dile ge-
tirildi.

SANATIN KANATLI
ÇOCUKLARI

Konuşmaların ardından
onur konuğu Ayla Kutlu’ya
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş adına Belediye
Başkan Yardımcısı Eser Atak
çiçek takdim etti. Bu yıl 40.
sanat yılını kutlayan Kutlu,
öyküyü ‘sanatın kanatlı ço-
cukları’ olarak tanımladı.
Kutlu, onur konuğu olarak
kendisini davet eden Konak
Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’a, okurlarına, salonu dol-
duran konuklara, kendisi
hakkında konuşan ve göz-
lerini yaşartan yazarlara ve
sevgilerini ileten herkese teşek-
kür etti. 

İZMİRLİ ÖYKÜYÜ SEVDİ
Öykü Günleri bu yıl da yoğun

ilgi gördü. 'Öykü İle Ayakta Kal-

mak' temasıyla kapılarını açan
edebiyat buluşmasının son gü-
nünde de birbirinden farklı konu

başlıklarında ilgi çeken söyleşiler
gerçekleştirildi.

BAŞKAN PEKDAŞ
YALNIZ BIRAKMADI

Konak Belediyesi Selahattin

Akçiçek Kültür Merkezi'nde ger-
çekleşen ve günboyu devam
eden söyleşileri izleyenler ara-
sında Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş da vardı. Başkan
Pekdaş, tüm söyleşileri Onur Ko-
nuğu Ayla Kutlu ile birlikte izledi.
İzmir Öykü Günleri'nin ikinci ve
son günü Funda Koray'ın kısa
öykü seslendirmesi ile başladı.
Okunan öykünün ardından ilk
olarak 'Öykü ile Yolda Olmak'
başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Yönlendiriciliğini Ferda İzbudak
Akıncı'nın yaptığı söyleşide ya-
zarlar Levent Mete, Türker Ay-
yıldız ve Kemal Varol edebiyatta
yol hikayeleri, gidenler ve kalanlar
üzerine konuştu. 

YAZAR UMBERTO ECO
ANILDI

Şebnem Doğruer'in kısa öykü
seslendirmesinin ardından de-
vam eden söyleşilerin ikincisinde

'Eylem Olarak İnsan, Hikaye Ola-
rak Yaşam' konusu ele alındı.
Yönlendiriciliğini Hüseyin Deniz
Özcan'ın yaptığı etkinlikte Prof.
Dr. Solmaz Zelyüt konuşmacı ola-
rak yer aldı. Öykü Günleri'nde

geçtiğimiz yıl yaşama veda eden
dünyaca ünlü İtalyan yazar Um-
berto Eco da anıldı. 'Bir Edebiyat
Adası Umberto Eco' başlıklı söy-
leşinin yönlendiriciliğini Nermin
Sarıkaya yaparken, Prof. Dr. Nev-
zat Kaya, Sedat Demir ve Kemal
Atakay usta yazar Eco'nun ha-
yatını, edebiyata bakışını ve bi-
linmeyen yönlerini anlattı. Büyük
ilgi gören konuşmalara dinleyi-
ciler de sorularıyla eşlik etti. 

EDEBİYATTA GELECEK
TARTIŞILDI

Yıldız İlhan'ın kısa öykü ses-
lendirmesinin ardından Öykü
Günleri'nin son söyleşisi olan 'Bir
Gelecek Tahayyülü Olarak Ede-
biyat’ gerçekleştirildi. Yönlendi-
riciliğini Kerem Işık'ın yaptığı söy-
leşide yazarlar Mine Söğüt, Gü-
layşe Koçak ve Hakan Bıçakcı
konuştu. 

www.konak.bel.tr MART 2017Konak Belediyesi @konakbel @konakbel Konak Belediyesi Konak Belediyesi

Konak Belediyesi
Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi'nde
gerçekleşen ve
günboyu devam
eden söyleşileri 
izleyenler arasında
Konak Belediye
Başkanı Sema 
Pekdaş da vardı.
Başkan Pekdaş,
tüm söyleşileri
onur konuğu Ayla
Kutlu ile birlikte 
izledi.

Öykü Günleri her yıl
olduğu gibi bu yıl da
yoğun ilgi gördü. Bu
yılki teması; 'Öykü
İle Ayakta Kalmak'
olan öykü günleri-
nin son gününde de
birbirinden farklı
konu başlıklarında
ilgi çeken söyleşiler
gerçekleştirildi.

Dinleyicilerin de görüşleriyle katılabildiği söyleşi büyük ilgi gördü. Söyleşi sonunda tüm katılımcı yazarlar sahneye gelerek 15. İzmir Öykü Günleri anısına fotoğraf çektirdi.

40. sanat yılı-
nı kutlayan
Kutlu; öyküyü
‘sanatın ka-
natlı çocukla-
rı’ olarak ta-
nımladı, öykü
günlerine
katkı koyan
herkese te-
şekkür etti ve
kitaplarını
imzaladı. 

‘Basmane’de
Yeni Yaşam’
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KonaK’ın amatör Kulüpleri belediyenin 
desteKleriyle başarıdan başarıya Koşuyor 

Konak Belediyesi ilçedeki sekiz amatör spor kulübüne beşer bin lira değerinde
malzeme desteğinde bulundu.

∂ BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin genç spor-
cuları, İstanbul’da düzenlenen ve 347 spor-
cunun mücadele ettiği Türkiye Gençler
Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1 gümüş,
2 bronz madalya kazandı. Türkiye (U 20)
Gençler Salon Atletizm Şampiyonası’nda
İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yarışan
sporcular başarılarıyla göz doldurdu. Ay-
nursel Pınar, 60 metre engelli kategorisinde
9.52'lik derecesiyle gümüş madalya ka-
zanırken, gülle atmada Oktay Bakır
12.86'lık derecesiyle üçüncülük kürsüsüne
çıkma başarısı gösterdi. 

Üç madalya
ile döndüler

∂ ARTİSTİK Buz Pateni Türkiye Teşvik
Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi adına yarışan sporcular  başarı-
larıyla göz doldurdu. Ankara’da BELPA
Buz Pateni Sarayı’nda gerçekleşen ve İz-
mir’in yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve An-
kara'dan toplam 15 takım ve 77 sporcunun
katıldığı şampiyonada, sporcular 2 altın,
3 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı. 6-
7 yaş arası erkekler kategorisinde Batu
Tasasız, bayanlar kategorisinde ise Sezen
Öztürk tüm rakiplerini geçerek şampi-
yonluğa ulaştı. 6-7 yaş arası erkeklerde
Toprak Güllükaya gümüş madalyanın sa-
hibi olurken, aynı yaş kategorisinde mü-
cadele eden Nehir Alan ise bayanlarda
üçüncülüğü kazandı. 

Başarılarıyla 
göz doldurdu

∂ RİZE'de düzenlenen Gençler Türkiye
Judo Şampiyonası'na İzmir Büyükşehir
Belediyesi sporcuları damga vurdu. İzmirli
judocular toplam 6 madalya kazanırken,
100 kg.da Ahmet Yıldırım birincilik kür-
süsüne çıkmayı başardı. Bu sonuçların
ardından Büyükşehir Belediyesi, önümüz-
deki ay yapılacak Avrupa Şampiyonası
için Milli Takım’a 7 sporcu birden verdi. 

Muhteşem yedili

∂ ESKİŞEHİR 'de düzenlenen ve 72 ku-
lüpten 300 sporcunun katıldığı Türkiye
Görme Engelli Judo Şampiyonası'na İzmir
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü damgasını vurdu. Engelli sporcular
4 altın, 1 gümüş madalya kazanarak önemli
bir başarıya imza atı. 50 kiloda Hasan Yıl-
dıray, 52 kiloda Gülhan Atasayar, +70 kiloda
Yücel Yılkıran ve 100 kiloda Gökhan Biçer
tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya
uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
bir diğer sporcusu Onur Taştan ise +100
kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Başarıya 
engel yok 

AmAtörE dEstEk 

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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Sema Pekdaş

SPORUN ve sporcu-
nun dostu Konak Be-
lediyesi, zor koşullar

altında mücadele veren
amatör spor kulüplerine
destek oluyor. Son olarak
2. Amatör Lig’de mücadele
eden sekiz amatör kulübe
malzeme yardımında bu-
lunuldu. Başkan Pekdaş,
krampondan futbol topuna,
eşofmandan spor ayakka-
bıya kadar takımların ih-

tiyaç duyduğu malzemenin
yer aldığı kolileri kulüp yö-
neticilerine teslim etti.

HER KULÜBE 
5 BİN LİRA 
Belediye hizmet binasında
düzenlenen törene Konak
Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Konak Amatör
Spor Kulüpleri Birliği Baş-
kanı Sait Başdaş, kulüp yö-
neticileri, sporcular ve mec-

lis üyeleri katıldı. Yeni Gül-
tepe Esnaf Spor, Çayırlı-
bahçe Spor,  Gültepe
Kültür Spor, Bas-
mane Altınpark
Spor, Kaya Spor,
Damlacık Spor,
Kahramanlar
Spor ve Hücum
Spor olmak üze-
re toplam sekiz
amatör spor kulübüne
5’er bin lira değerinde mal-

zeme desteğinde bulunul-
du. 

DESTEK BAŞARI 
GETİRDİ

Konak Amatör
Spor Kulüpleri
Birliği Başkanı ve
belediye meclis

üyesi Sait Başdaş,
Pekdaş’a destekleri

için teşekkür etti. Başdaş,
“Yapılan bu yardımlar ba-

şarıyı da beraberinde ge-
tirdi. 1. Amatör Ligi’nde beş
grupta mücadele eden ta-
kımlarımız birincilik elde
ederek şampiyon oldu” diye
konuştu. 

HERKES SPOR YAPSIN
Başarılar dileyen ve spora
desteklerinin süreceğini
belirten Pekdaş, “Sporcu-
larımızın başarıları bizleri
sevindirdi. Bu başarının ar-

tarak devam etmesini di-
liyorum. Çünkü  günümü-
zün modern insanı spor
yapan bir insan. Spor bi-
lincinin küçük yaşlarda ve-
rilmesi için gayret gösteren
bütün takımlara ve Konak
Amatör Kulüpler Birliği’ne
teşekkür ediyorum. Elbirliği
ile kentimizi daha yaşanır
hale getirmek ve gençle-
rimizin spor yapmasını
sağlamak görevimiz” dedi.

Yeni Gültepe Esnaf Spor, Çayırlıbahçe Spor,  Gültepe Kültür Spor, Basmane Altınpark Spor, Kaya Spor, Damlacık Spor, Kahramanlar Spor ve Hücum Spor olmak üzere toplam se-
kiz amatör spor kulübüne 5’er bin lira değerinde malzeme desteğinde bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Te-
kerlekli Sandalye Basketbol
takımının genç oyuncusu
Ahmet Efetürk, milli takım
formasıyla mücadele ettiği
Avrupa Şampiyonası'na
damgasını vurdu. U22 Av-
rupa Tekerlekli Sandalye
Basketbol Şampiyona-
sı'nda sayı ve ribaund kralı
olan Efetürk, bu perfor-
mansıyla ay-yıldızlı takı-

mımızı da şampiyonluğa
taşıdı. İtalya'nın Udine şeh-
rinde gerçekleştirilen U22
Avrupa Tekerlekli Sandalye
Basketbol Şampiyona-
sı'nda İzmir Büyükşehir Be-
lediyesporlu Ahmet Efe-
türk çifte gurur yaşadı. Ay-
yıldızlı forma ile mücadele
eden Efetürk, Avrupa Şam-
piyonası'nda tüm rakiple-
rini yenme başarısı göste-
rerek namağlup şampiyon-

luğa ulaşan milli takımımızı
adeta sırtladı. Sayı ve riba-
und kralı olan Efetürk,
şampiyonanın All-Star
kadrosunda yer alan tek
Türk sporcu oldu.

Ay-yıldızlılarımız, gru-
bunda İngiltere'yi 65-58,
Fransa'yı 71-45 ve İspan-
ya'yı 57-45 yenerek yarı
finale kaldı. Millilerimiz,
yarı finalde ise evsahibi
İtalya'yı 55-34 mağlup
ederek finale çıkmayı ba-
şardı. Finalde bir kez daha
İngiltere'yle karşılaşan
genç basketbolcularımız,
rakibini bu kez 53-38 ye-
nip şampiyonluğa ulaştı.
Millilerimiz bu başarının
ardından, Kanada'nın To-
ronto şehrinde yapılacak
‘U23 Dünya Şampiyona-
sı’na direkt katılma hakkı
kazandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’ne sayısız şam-
piyonluk getiren Sualtı Ragbisi Kadın Takımı,
Türkiye Federasyon Kupası’nı bir kez daha ka-
zanarak şampiyon oldu. Sualtı Ragbi Federasyon
Kupası'nda 11 sezondur şampiyonluğu kaptır-
mayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın
sporcuları, rakipsizliklerini bir kez daha kanıtladı.
Ege Üniversitesi Sermed Akgün Kapalı Olimpik
Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Sualtı
Ragbi Federasyon Kupası'nda, Marmara Sualtı
Kulübü'nü 10-0, Buz Sualtı'nı 5-2 ve İstanbul
Sualtı'nı ise 14-0 yenerek yarı finale kalan İzmir
Büyükşehir Belediyespor, finalde de Göztepe'yi
17-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını al-
maya hak kazandı.  

İzmir’de pedal devrimiİzmir’de pedal devrimiİzmir’de pedal devrimiİzmir’de pedal devrimiİzmir’de pedal devrimiİzmir’de pedal devrimi
KENT içindeki 39 kilometrelik bisiklet yolunu 2017 sonunda 90 kilometreye çıkarmaya hazırlanan İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi; 2. Kordon Sahilevleri, Sarnıç, Harmandalı ve Ulukent’te yeni bisiklet yolları oluşturdu.
Türkiye’de Bisiklet Master Planı için çalışma başlatan ilk kent olan İzmir’in yeni hedefi, Avrupa Bisiklet Turizm
Ağı ‘EUROVELO’ya girebilmek…  

‘sualtı perileri’ şampiyon

İzmir’in
EfEsİ 
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