
¥ KONAK Belediyesi’nin
çocuklar için açtığı ücretsiz
Felsefe Atölyeleri, sorgu-
layan nesillerin yetişme-
sine aracılık ediyor. ∂ 5’te

Sorgulayan
nesIl

8 MART Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü kapsamında ‘taş
plak sesli kadın’ olarak bilinen
ünlü müzisyen ve besteci
Sema Moritz İzmirlilerle bu-
luştu. ∂ 2’de

Özel konser
DEMOKRASİNİN çekirdeği
muhtarlara İzmir’in tarihi ören
yerlerini tanıtmak, turizm ve
tarihsel geçmişi hakkında bilgi
sahibi yapmak amacıyla gezi
düzenlendi. ∂ 3’te

Muhtarlara moral

GÜLTEPE’de yağmur sularını
ayrı bir hatla Meles’e ulaştıra-
cak 26 milyon liralık yatırımın
yüzde 70’i tamamlandı. ∂ 4’te

Hayat hattı KONAK’ta 7’den 77’e herkesin
keyifli zamanlar geçirdiği
parklara yönelik düzenleme
çalışmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. ∂ 4’te

Parklar yenileniyor
ÜÇ yıldır devam eden proje ile
Konak’taki yaklaşık 4 bin çocuk,
hayvanların korunması ve bes-
lenmesi konularında bilinçlen-
dirici eğitimler aldı. ∂ 5’te

Hayvan sevgisi
PROJE kapsamında üç okulun
musluklarına basınç denge-
leme özelliğiyle su tasarrufu
sağlayan ‘Aeratör’ adlı aletler-
den takıldı. ∂ 7’de

Konak’ın ‘Su Perileri’ 

KONAK
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Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

KONAK’ın dezavantajlı bölgelerinde ya-
şayan çocuklar gözetilerek 2016 yılında
uygulamaya geçirilen ‘Bizim Dahiler' pro-
jesi gördüğü ilgi üzerine bu yıl daha fazla
semt merkezinde yürütülmeye başlandı.
‘Bizim Dahiler’ projesi ikinci yılında altı
merkezde 250 çocuğa ulaştı. ∂ 5’te   

Dahiler geliyor

TEmEL ATmA YILI
Pekdaş: Zaman alan işleri bitirdik. bürokratik süreçleri tamamladık. 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Temellerini attığımız, projelerimizin somut
ve görünür olduğu dönemi yaşıyoruz. Daha çok faaliyet içinde olacağız” dedi.

Konak Belediyesi’nin olağan meclis toplantısında
konuşan Başkan Pekdaş, 2017 yılı içerisinde te-
melleri atılacak projeleri tanıttı. Gültepe’ye ya-

pılacak spor kompleksinden Toros’ta açılacak çok
amaçlı kapalı pazaryerine, Aziziye Mahallesi’nde inşa
edilecek semt merkezinden Yağhaneler’de kurulacak
kapalı pazaryerine kadar temelleri bu yıl atılacak
projeler göz doldurdu. 

Barkovizyon’da projeleri anlatan Pekdaş, “Zaman
alan işleri bitirdik. İlçemize yönelik programlarımızı
ve bürokratik süreçlerini tamamladık. Artık

temel atma dönemine başlıyoruz. Daha çok görünür
olacağız. Temellerini attığımız projelerimizin somut ve
görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha çok iş, daha
çok üretim, daha çok faaliyet içinde olacağız” dedi. 

El EmEği 
göz nuru

İZMİR'in en yoğun Ro-
man nüfusuna sahip il-
çesi olan Konak'ta Tür-
kiye'nin ilk Roman Kadın
Derneği açıldı. Konak Be-
lediyesi'nin destekleriyle
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü etkinlik-

leri kapsamında Tepecik
semti İşçiler Caddesi'nde
kapıları açılan İzmir Ye-
nişehir Roman Kadınları
Kalkındırma ve Güzel-
leştirme Derneği’nin açı-
lışında renkli görüntüler
yaşandı. ∂ 2’de

Türkiye'nin ilk Roman Kadın Derneği, 
Konak Belediyesi'nin destekleriyle açıldı.

Bir arada güzeliz

SEMT merkezlerinde kurs gören kadınların ürettiği birbirinden
değerli el emeği ürünler Kadın Festivali’nde görücüye çıktı.
Görkemli stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. ∂ 3’te

TEMELİ ATILACAK PROJELER

DAHA ÇOK İŞ VE ÜRETİM

HALKIN YARARINA OLAN 
PROJELERE TAM DESTEK
¥ Projeler CHP ve AKP’li meclis üyelerinden tam
not aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Karadağ
tanıtılan projelerin tüm İzmirlilere hayırlar getirmesini
diledi. AKP Grup Başkan Vekili Sait Başdaş ise temeli
atılacak projelerin hayata geçirilmesinde her türlü
desteği vereceklerini belirterek, halkın yararına
olan her çalışmada var olduklarını dile getirdi.∂ 8’de

KONAK Belediyesi tarafından bu yıl
7'ncisi düzenlenen Ümran Baradan
Liselerarası Resim Yarışması’nda de-
receye girenler ödüllerini aldı. ∂ 3’te

İzmİr’İ
anlattılar

Tarih 
Sahnesinde

Konak
BUyıl ilk kez düzenlenen ‘Tarih Sahnesinde
Konak’ konulu ulusal fotoğraf yarışması
sonuçlandı. Jüri, bin 988 eser arasında
seçim yapmakta bir hayli zorlandı. ∂ 6’da

Ev ziyarEtlEri
haftada iki gün ¥ OHAL sürecinde çı-

karılan Kanun Hük-
münde Kararnameler
(KHK) ile meslekten ih-
raç edilen akademis-
yenler, İzmir Düşünce
Topluluğu ve Sosyal De-
mokrat Belediyeler Der-
neği (SODEM) işbirliğin-
de düzenlenen ‘Yalnız
Değilsiniz!’ dayanışma
toplantısında bir araya
geldi. Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen buluşmada
hem yaşanan sorunlar
dile getirildi hem de bir-
likte mücadele için da-
yanışmanın daha da
güçlendirilmesi karar-
laştırıldı. ∂ 6’da

Dayanışma 
buluşması

HALKA dönük hizmet an-
layışını kendine ilke edinen
Pekdaş, yoğun çalışma tem-
posundan arta kalan za-
manlarda yaptığı çat kapı
ev ziyaretlerini ara vermek-
sizin sürdürüyor. İlk ziyare-
tini Lale Mahallesi’nde ya-
şayan Umulu Ailesi’ne yapan
Başkan Pekdaş’a Mahalle
Muhtarı Sumru Benligöl ile
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Konak İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Nurten Serhad-
beyi ve kadın kolları yöne-
ticileri eşlik etti. ∂ 4’te
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İ
ZMİR’in en yoğun Roman nü-
fusuna sahip ilçesi olan Ko-
nak'ta Türkiye'nin ilk Roman
Kadın Derneği açıldı. Konak

Belediyesi'nin destekleriyle 8
Mart Dünya Kadınlar Günü et-
kinlikleri kapsamında Tepecik
semti İşçiler Caddesi'nde kapıları
açılan İzmir Yenişehir Roman
Kadınları Kalkındırma ve Güzel-
leştirme Derneği’nin açılışına
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğ-
lu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Grup
Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı Ayfer

Cömert, CHP Parti Meclis Üyesi
Gamze Taşçı, CHP İzmir İl ve Ko-
nak İlçe Kadın Kolları yöneticileri,
Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Akdeniz Roman Fede-
rasyonu Başkanı Ali Dalyan, Ro-
man Kadın Derneği Başkanı Ay-

nur Hiçyorulmazlar ve Roman
vatandaşlar katıldı.

KADINLARA EĞİTİM
VERİLECEK 
Dernek Başkanı Aynur Hiçyo-
rulmazlar kuruluşunda emeği
geçen herkese teşekkür ederek,
“Çok heyecanlıyım. Bizden ne-
den bir öğretmen, avukat çık-
mıyor? Gacolar yapıyor da neden
Romanlar yapamıyor? Bunun
nedeni okuyamamızdır. Eğitim-
sizliğimizden dolayı dışlanıyoruz.
Bizler bu projeye başlayarak lider
Roman kadınlar olmaya karar

verdik. Hem çocuklarımızın hem
kadınlarımızın hem de gençle-
rimizin önünü açmak istiyoruz”
dedi. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş'a olan sevgisini,
"Sema Pekdaş Romanların ana-
sıdır” sözüyle dile getiren Hiç-

yorulmazlar, açılan dernekte ka-
dınlara okuma yazma, dikiş na-
kış gibi iş kapısı açacak kurslar
verileceğini söyledi.  

EN FAZLA ROMAN KONAK’TA
Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, “Burası benim memle-
ketim, buranın yerlisiyim” di-
yerek başladığı konuşmasında
Avrupa’nın en yoğun Roman
nüfusuna sahip olan ilçenin Ko-
nak olduğunu belirterek, “Nü-

fusumuz 380 bin, bunun 60-70
bini Roman. 112 mahalle muh-
tarımız var ve bunların da yak-

laşık 20’si Roman. Biz bir arada
güzeliz. Bir arada Konak’ı yö-
netiyoruz, Konak’ın renklerini
oluşturuyoruz, birbirimize des-
tek oluyoruz, sorunlarımızı bir-
likte çözüyoruz. İşimiz çok ama
bu mücadeleden başarıyla çı-
kacağız. Hayırlı bir gelecek bizi
bekliyor. Bu hayırlı geleceği siz
Romanlarla kuracağız. Aydınlık
bir Türkiye'de, el ele, dayanışma
içinde çözemeyeceğimiz sorun

yok” dedi. 

RENKLİLİĞİ HEP BİRLİKTE

YAŞAYALIM
CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Grup Sözcüsü Selin Sayek
Böke de yaptığı konuşmada,
“Ben istiyorum ki; Türkiye bu
renkliliği hep birlikte yaşasın.
Türkiye’de bu sokakta doğan bir
Roman çocuğu ile Konak’ın her-
hangi bir başka sokağında doğan
çocuk eşit fırsatlara sahip olsun.
İstiyorum ki; Özcan Purçu’dan
bahsederken tek Roman mil-
letvekili demeyelim. Ben istiyo-
rum ki; siz hakikaten demokra-
tik hakkınızı kullandığınızda
ulaşabileceğiniz bir vekil, o ve-
kilin söz hakkı olduğu bir meclis,
o meclisin gerçek demokrasiyi
yaşattığı meclis olsun” diye ko-
nuştu. Selvi Kılıçdaroğlu da ço-
cukluğunun geçtiği İzmit’te Ro-
manların yaşadığı mahalleye
yakın bir mahallede büyüdüğü-
nü anlatarak, “Ben Romanlara
uzak bir yerde büyümedim. Ro-
manların hayat felsefesine hay-
ranım. Keşke bütün insanlar
böyle olabilse. Neşeli, hayat dolu.
Bundan sonra siyaseten de kül-

türel olarak da el ele, daha da
güzel hale getireceğiz” dedi.

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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OPERA klasiklerini kendi tarzlarıyla yo-
rumlayan Le DIV4S grubu ve tenor Levent
Gündüz, İzmirli sanatseverlere muhteşem
bir gece yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde-
ki (AASSM) konserde sanatçılara Şef Hakan
Şensoy yönetimindeki Filarmonia İzmir
Orkestrası eşlik etti. Opera klasiklerini
bazen romantik, bazen de tiyatral şovlarla
süsleyen Le DIV4S, izleyenlere unutulmaz
bir müzik ziyafeti sundu. 

Masal gibiydi

TÜRK Edebiyatı’nın iki dev ismi; Nazım
Hikmet Ran ve Yaşar Kemal aynı sahnede
anıldı. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “Nazım’dan Yaşar
Kemal’e” adlı etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi
gösterdi. 15 Ocak 1902'de doğan Nazım

Hikmet Ran ve 28 Şubat 2015’te yaşamını
yitiren Yaşar Kemal için düzenlenen ortak
anma gecesinde İzmir Devlet Tiyatrosu
sanatçılarından Şebnem Doğruer, Raci
Öksüz, Özlem Başkaya ve Yusuf Köksal,
iki ustanın yaşamını tiyatral bir anlatımla
izleyiciye sundu. Şiir, roman, senaryo ve
öyküleriyle edebiyatta önemli izler bırakan
iki çınarın hayat hikayelerinin dile getirildiği
gece, duygu dolu anlara sahne oldu.

İki dev çınar aynı
sahnede anıldı

Bir arada güzeliz
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Türkiye'nin ilk Roman Kadın Derneği, Konak Belediyesi'nin destekleriyle
açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun
da katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu. 

İzmİr Yenİşehİr roman Kadınları KalKındırma 
ve Güzelleştİrme derneğİ açıldı

PROF. Dr. Özdemir Nutku danışmanlığında,
Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü
mezunu Erk Bilgiç ve Ege Üniversitesi me-
zunu halkla ilişkiler uzmanı Melike Çer-
çioğlu Bilgiç tarafından kurulan Tiyatro-
hane, Kıbrıs Şehitleri’ndeki atölyelerinde
otuz seyirciyi ağırlayabildiği performans
alanıyla seyircilerine yeni bir deneyim ya-
şatıyor. Tiyatrohane Sanat Okulu, “Tiyat-
rohane Cep Tiyatrosu”nu açarak İzmir’e
yeni bir sahne kazandırdı. Yeni sezona,
cep tiyatrosunda sergilediği tek perde po-
lisiye oyunu ‘Yalanın Ardındaki’ ve doğaç-
lama ekibi ‘Doğaçhane’ tarafından oynanan
doğaçlama oyunları ile başlandı. 

SELAHATTİN Akçi-
çek Kültür Merkezi
Avni Anıl Sahne-

si’nde düzenlenen 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
konserine ilgi yoğundu.
Sesiyle büyüleyen Moritz,
birbirinden güzel eser-
lerini seslendirerek din-
leyenlere unutamaya-
cakları bir gece yaşattı.
Konserde Moritz’e eşlik
eden orkestra da en az
sanatçı kadar başarılı bir
performans göstererek

beğeni topladı. Konseri
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın da ara-
larında bulunduğu çok
sayıda kişi izledi.  ‘Şeyh
Bedreddin Destanı’nı
seslendiren Sema Moritz
kadife gibi sesi ile sanat-
severlere muhteşem bir
gece yaşattı. Konseri iz-
leyenler arasında yer
alan sanatçı Mehtap Me-
ral’i de sahneye davet
eden Moritz, genç sanat-
çıyla düet yaptı.

Tiyatrohane cep
tiyatrosu açıldı

Roman ezgileriyle alanı coşturan Roman kadınlara Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Sema Pekdaş da dans
ederek eşlik etti. Çalınan müzikle oynayan ikili, keyifli anlar yaşadı.

Konak’ta 8 Mart’a özel konser
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘taş plak sesli kadın’ olarak bi-
linen ünlü müzisyen ve besteci Sema Moritz İzmirlilerle buluştu. 
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KONAK Belediyesi tarafından ilki düzen-
lenen ve tüm sinema emekçilerine açık
olan Tarık Dursun K. Kısa Film Festivali’ne
başvurular başladı. Serbest temalı bir 'on-
line' sanat festivali olma özelliği taşıyan
organizasyon kapsamında bir kısa film
yarışması, bir de kısa film senaryo yarış-
ması düzenlendi. Festivalin başvuruları 1
Mayıs'a kadar sürecek.  İzmirli yazar Tarık
Dursun K.'nın anısını yaşatmak için ger-
çekleştirilen yarışma kapsamında senaryo
dalı için, 'İzmir ve Göç' teması belirlenirken,
kısa film yarışmasına katılan filmler ise
web sitesinden ve YouTube kanalından
paylaşılarak, beğeni yoluyla halk oylama-
sına sunulacak. www.tarikdursunkkisa-
filmfestivali.com ya da www.tarikdur-
sunkkff.com web siteleri üzerinden baş-
vuru yapılabilecek. 

Kısa film festivali

KONAK Belediyesi ile Ege Belediyeler Birliği
ortaklığında vatandaşa daha iyi hizmet
verebilmek adına görevli personelin kişisel
gelişimine katkı koyacak ‘Stres Yönetimi
ve Öfke Kontrolü’ konulu eğitim semineri
düzenlendi. Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen seminere bele-
diyenin farklı birimlerinde görev yapan
192 personel katıldı. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Ça-
lışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Burcu Güler’in konuşmacı olduğu
etkinlikte, stresle baş edebilme ve öfke
kontrolü konularında ayrıntılı bilgiler verildi.
Güler, stres ve öfkenin oluşum sebeplerinin
neler olduğunu anlatarak, ortaya çıkan
sonucun olumlu ve olumsuz yönlerini dile
getirdi. 

‘öfke kontrolü’ 
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KÜLTÜRPARK 2 ve 3 no’lu
holde düzenlenen Kadın
Festivali’nin açılışı, İzmir
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Aziz Kocaoğlu ve Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) İstanbul Millet-
vekili Şafak Pavey’in katılımıyla
düzenlenen görkemli bir
törenle yapıldı. Orga-
nizasyona Konak
Belediyesi, semt
merkezlerin-
deki kadınla-
rın ürettiği el
emeği ürün-
lerin sergi-
lendiği dev
bir stantla
katıldı. Sergi-
lenen ürünler
kadar tasarı-
mıyla da göz dol-
duran standı çok sa-
yıda kişi ziyaret etti.
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş Konaklı kadınları
stantta ziyaret ederek, destek ver-
di.

ÜRETEN KADINLAR BULUŞTU
Kadın emeğinin görünür kılındığı
etkinliğe Konak Belediyesi olarak
bu yıl da katılmanın mutluluğunu
yaşadıklarını dile getiren Başkan
Pekdaş, “Semt merkezlerimizde eği-

tim gören kursiyer kadın-
larımızın ürettiği bir-

birinden değerli elişi
ürünler bu festi-

valde görücüye
çıktı. Kadınla-
rımız hem
e mek le r i n i
sergileme fır-
satı buldu
hem de satış

yaparak aile
bütçesine kat-

kıda bulunma
şansı yakaladı. 8

Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nde ka-

dın emeğinin görünür kı-
lınmasını sağlayan bu organizas-
yonun gerçekleşmesinde emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Semt merkezlerinde kurs gören kadınların ürettiği birbirinden değerli el
emeği ürünler Kadın Festivali’nde görücüye çıktı. Görkemli stant, ziyaretçi-
lerden yoğun ilgi gördü.

AYDA BİR sinema

19 Nisan 2017 Çarşamba/ Saat
19.00

2016, İtalya, 102’, Renkli, İtalyan-
ca

Yönetmen: Paolo Virzi
Oyuncular: Valeria Bruni Tedeschi,

Micaela Ramazotti

ÇILGINLAR GİBİ

Konu: Farklı sebeplerle düştükleri akıl has-
tanesinden beraber kaçan, her şeye rağmen
umutlarını kaybetmemiş iki İtalyan kadının
sürprizlere, melankolik duygulara ve başka-
larıyla tanışma hikâyelerine uzanan bu çılgın
yolculuğu akıl hastanesinde başlar. Bir mil-
yarder olan Beatrice ve salaş bir genç kadın
olan Donatella biri polisin diğeri ise kocasının
zoru ile akıl hastanesine yatırılan iki kadındır.
Geçmişleri, dertleri ve hayalleri farklı iki dün-
yaya ait bu iki kadının yolları ilk kez kesiş-
mesine rağmen tanıştıkları ilk andan itibaren
iyi anlaşırlar. Hayattan yorulmuş ancak ne-
şelerini ve özgür ruhlarını kaybetmemiş bu
iki kadın bir gün birlikte hastaneden kaçar.
Ne kadar serkeş, umursamaz ve deli gibi gö-
zükseler de aslında uğruna yola koyuldukları
ortak bir arayışları vardır. Adeta bir açıkhava
tımarhanesine dönmüş olan dünyada biraz
olsun mutluluk bulmak. Biri geçmişini temize
çekip yeni bir başlangıç yapmanın diğeri ise
kanunların kendisinden ayırdığı çocuğuna
kavuşmanın peşindedir…

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 ücretsiz gösterimlerde,
ülkemizden / dünya sinemasından filmleri
izleme ve yönetmenleriyle söyleşme imkanı
buluyoruz. İyi seyirler…

‘Dünya Festivallerinden Filmler’ 
kuşağında bu ay izleyeceğimiz film:

Ayşe Teoman

El 
emeği
göz
nuru

KONAK Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen
Ümran Baradan Liselerarası Resim Yarışması’nda
dereceye girenler ödüllerini aldı. Bu yılki teması

“İzmir’i Sevmek” olan yarışmanın ödül töreni Selahattin
Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, Aytun Çıray, Atilla Sertel,
Baykal Çaygöz, Yasemin Baradan Dündar, Uğur Dündar,
Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri ile
çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Başkan
Pekdaş, “Bu modern devlette kadınlar eşit birey olarak
emekleriyle hayatın her alanında var olmaya başladılar.

Kadınlar sanatta da var olarak Türkiye’nin göğsünü ka-
bartmak zorundaydılar. İşte Ümran Baradan bunu faz-
lasıyla yaptı. Bunu gerçekleştirmekle de kalmadı, paylaştı
da… Sanat aracılığıyla insanlara ulaştı” dedi. 

Genç ressamlar 
İzmir’i anlattı

Güzel Sanatlar ve Düz Liseler olmak üzere iki
branşta ödüller verildi. Güzel Sanatlar Lisesi Öğ-
rencileri Branşında 1.’lik ödülü: Ümran Baradan
Güzel Sanatlar Lisesi’nden Anıl Öz’e, 2.’lik ödülü
Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nden Ulaş Ye-
şilyurt’a, 3.’lük ödülü ise Ümran Baradan Güzel Sa-
natlar Lisesi’nden Delfin Demirgüreş’e verildi. Düz
Lise Öğrencileri Branşında 1.’lik ödülü 50. Yıl Anadolu
Lisesi’nden Ömer Şengül, 2.’lik ödülünü Dr. Güngör
Özbek Anadolu Lisesi’nden Nazlıgül Cintosun ve
3.’lük ödülünü Çiğli Rotary Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi’nden Ayşe Usta aldı. Son olarak Jüri Özel
Ödülü sahibi ise Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lise-
si’nden Ayşenur Şimşek’e verildi.

DERECEYE GİRENLER

Muhtarlar
moral
depoladı

KONAK Belediyesi, demokrasinin çekirdeği olan
muhtarlar için İzmir’in tarihi ören yerlerini tanıtmak,
Ege Bölgesi’nin turizm ve tarihsel geçmişi hakkında
bilgi sahibi olmalarını sağlamak için gezi düzenledi.
İki günlük hafta sonu gezisinde muhtarlar Selçuk’ta
Meryem Ana Evi ve Şirince Köyü’nü gezdi. 113 mahalle
muhtarının büyük çoğunluğunun katıldığı gezide muh-
tarların ilk durağı Selçuk Bülbüldağı’nda ziyaretçi akı-
nına uğrayan ve Hıristiyanların hac yeri olarak da

kabul edilen kutsal Meryem Ana Evi oldu. Gezide
muhtarlara Konak Belediyesi meclis üyeleri de eşlik
etti. Gezi sonrası Kuşadası’nda konaklayan muhtarlar
için moral gecesi düzenlendi. Yemeğe Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, belediye başkan yardımcıları
ve bürokratlar katıldı. Tüm muhtarlarla tek tek ku-
caklaşan Başkan Pekdaş, düzenlenen geziyle bir araya
gelen muhtarlar ve belediye çalışanları arasındaki ile-
tişimin daha da güçlendiğini söyledi

Konaklı muhtarlar 
artık ‘online’
MAHALLE muhtarları için açılan ücretsiz

bilgisayar kursu yoğun ilgi gördü. İlçede görev
yapan 113 muhtardan 35’i çağın gerisinde kal-
mamak için kursa yazıldı. Üç gün süren eği-
timlerde muhtarlar, temel bilgisayar kullanı-
mının yanı sıra Word, Excel gibi ofis programları
ile vatandaş hizmetlerinde kullanılan e-devlet
uygulaması konularında eğitimler aldı. 

3.qxp_Layout 1  31.03.2017  22:07  Page 1



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

4

İZSU, uzun yıllar devam eden plansız gelişme
nedeniyle doğal dere yataklarının yola dö-
nüştüğü ve düşük kotta olduğu için yoğun ya-

ğışlarda sel tehdidi altında yaşayan Gültepe böl-
gesine tarihi bir yatırım gerçekleştiriyor. Yağmur
sularını ayrı bir hatla Meles’e ulaştıracak 26 milyon
liralık yatırımın yüzde 70’i tamamlandı. Gültepe
bölgesindeki Çınartepe, Atamer, Anadolu, Trakya,
Murat, Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Bo-
ğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umurbey mahal-
lelerini kapsayan 400 hektarlık bölgede yaşanan
yağmur suyu sorununu çözmek için başlatılan
çalışmalar sürdürülüyor. Gıda Çarşısı, Boğaziçi
Caddesi ile Adem Yavuz Caddesi’nin Toros Caddesi
ile 2614 Sokak köşesi arasındaki imalatlar ta-
mamlandı. Piri Reis Caddesi’nin 200 metrelik bö-
lümü ile Çankaya Caddesi köşesinden 2475 Sokak
köşesine kadar olan bölümde de çalışmalar bitirildi.
İmalatların tamamlandığı bölümlerde yağmur
sularının, Meles Deresi’nin bulunduğu bölgede
yapılan 5 adet 1 metre 40 santim çapındaki bo-
rulardan oluşan kolektör hattına aktarılması sağ-
landı. Daha önceki yıllarda özellikle aşırı yağışlarda
dere yatağına dönen Gıda Çarşısı ve Boğaziçi Cad-
desi, döşenen yağmur suyu hatları sayesinde so-
run yaşamayacak. Gültepe bölgesinde yürütülen
bu önemli yatırım yaz aylarında tamamlanacak.

GÜLTEPE SEMTİNE
HAYAT HATTI

KONAK’ta 7’den 77’ye herkesin keyifli za-
manlar geçirdiği parklara yönelik düzen-
leme çalışmaları hız kesmeden devam edi-

yor. Bakım ve yenileme çalışmalarının son halkası
Kılıçreis Mahallesi’ndeki İhsan Alyanak Parkı

oldu. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerince yapılan düzenlemeler sayesinde park
yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalar kap-
samında park içinde artırılan yeşil alanlar çim-
lendirilirken, spor ve oyun alanları yenilendi. Es-

kiyen spor aletlerinin yerine yenileri monte edildi,
oyun aletleri de değiştirildi. Renkli ve gözalıcı
oyun aletlerinin bulunduğu alanın taş zemini de
kauçuk malzemeyle kaplanarak parkın görünümü
değiştirildi. Oyun alanlarında kullanılan kauçuk
kaplama çevre dostu yönüyle dikkat çekerken
renkli görünümleriyle de çocukların ilgisini çekiyor. 

Parklar yenileniyor

Ev ziyaretleri
haftada iki gün
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Daha önce haftada bir gün bir eve konuk olan Pekdaş, daha çok 
Konaklıya ulaşmak amacıyla ziyaretlerini haftada iki güne çıkardı. 

HALKAdönük hizmet anlayışını kendine ilke edinen
Pekdaş, yoğun çalışma temposundan artakalan
zamanlarda yaptığı çat kapı ev ziyaretlerini ara

vermeksizin sürdürüyor. İlk ziyaretini Lale Mahallesi’nde
yaşayan Umulu Ailesi’ne yapan Başkan Pekdaş’a Mahalle
Muhtarı Sumru Benligöl ile Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi
ve kadın kolları yöneticileri eşlik etti. 

ELİF’İN İSTEDİĞİ PARK YAPILACAK
Evsahipleri Şeref ve Melek Umulu çifti tarafından

karşılanan Başkan Pekdaş, ailenin 3 yaşındaki minik
kızı Elif’le de bol bol sohbet etti. Minik Elif’in mahalle-
lerinde özgürce oynaya-
cakları bir park olma-
masından yakın-
ması üzerine Baş-
kan Pekdaş, ya-
pım hazırlığına
kısa sürede
başlayacakları
yeni parkın bu-
lunduğu alanı
cep telefonundan
ulaştığı haritalar
üzerinden gösterdi.
Pekdaş, “Maalesef Gürçeş-
me’de imara uygun yapılaşma yok, ruhsat yok, yeşil
alan yapacak yer yok. Yeşil alan olarak görünen yerde
bina var. 25 yıldır plan var ama bu plana uyulmamış.
Burada kot farkını dikkate alarak yeni planlar çizmek
lazım. Yeşildere’den buraya doğru İZBAN’ı da dikkate
alacak şekilde yeni plan yapmak gerekir” dedi.

HAYIRLI İŞLER DİLEDİ
Ziyarette Gürçeşme’de yapacakları yatırımları da

anlatan Başkan Pekdaş, Kayaspor Kulübü’nün de kul-
landığı İZBAN hattının hemen yanında kalan top sahasını
TCDD’den aldıklarını ve burasını yeni düzenleme yaparak
gençlerin kullanımına sunacaklarını söyledi. Keyifli
geçen ev ziyareti sonrasında Muhtar Sumru Benligöl
ile birlikte esnafı da ziyaret eden Başkan Pekdaş, hayırlı
işler diledi. Pekdaş, ev zi-
yaretlerinin ikincisini Bal-
lıkuyu semtindeki Kesik-
burun Ailesi’nin evine yap-
tı. Pekdaş’ın mahallerine
geldiğini duyan mahalle
sakini kadınlar komşuları
Günnur Kesikburun’un
evine adeta akın etti. Zi-
yarette Başkan Pekdaş, alt
yapı, kentsel dönüşüm gibi
konularda bilgilendirmeler
yaparken, mahalle sakin-
leri de yaşadıkları sıkın-
tıları dile getirdi. 

UYUŞTURUCUNUN 
İLACI İSTİHDAM

Kadifekale'de Çelik Ai-
lesi’nin ziyaret eden Pek-
daş, bölgede hızla artan
uyuşturucu bağımlılığıyla
ilgili vatandaşların sıkın-
tılarını dinledi. Gençlerin
uyuşturucu terörüne ye-
nik düşmesinin altında ya-

tan asıl sebebin işsizlik olduğunu dile getiren Pekdaş,
sorunun çözümü için yeni iş alanlarına ihtiyaç olduğunu
söyledi. Pekdaş, altyapı, kentsel dönüşüm, pazaryeri
gibi hizmetler konusunda bilgilendirme yaparken, ma-
halleli sakinleri de yaşadıkları sıkıntıları dile getirme
fırsatı buldu. 

GELİŞİM İÇİN ALTYAPI ŞART
2. Kadriye Mahallesi’nde yapılaşma konusunda geçmiş

dönemlerde büyük yanlışlar
yapıldığını, bu yanlışlar
nedeniyle bölgenin
pek çok açıdan
sorun yaşadığını
dile getiren Pek-
daş, “Bu bölge-
leri geliştirmek
için plan ve alt-
yapı lazım. Müteah-
hitler, kar edebilecek-
leri yerlere yatırım yaparlar. Bunun için
bir yerin altyapısının uygun olması gerekir. Dar bir so-
kakta 8, 9 katlı bina olmaz. Her şeye sıfırdan başlamalıyız”
diye konuştu.

KADRİYE’YE DE PAZARYERİ
Başkan Pekdaş, ev ziyaretinde bölgeye yapılması

planlanan Kapalı Pazaryeri hakkında bilgi verdi. Gül-
tepe’den sonra Kadifekale'ye de bir pazaryeri projesi
hazırladıklarını dile getiren
Pekdaş, “Yapacağımız
pazaryerinin  bod-
rumunda oto-
park, üstünde
semt merkezi,
en üstünde ise
düğün salonu
olacak. Çok
yönlü kullanıla-
cak, güzel bir pa-
zaryeri projesi hazır-
ladık" diye konuştu. 

ODALARA SIĞMADILAR
Pekdaş, Çimentepe Mahalle Muhtarı Ali Öztürk ve

eşi Oya Öztürk’ün evine de konuk oldu. Öztürk ailesinin
evi dolup taştı. Yer bulmakta zorlanan mahalle sakinleri
odaları doldururken, Başkan Pekdaş oda oda gezerek
mahalleliyle sohbet etti. Pekdaş, merak edilen tüm ko-
nulara açıklık getirdi. Mahalle sakinlerinin kapalı pa-
zaryeri ile ilgili sorularına yanıt veren Pekdaş, Eşrefpaşa

pazarını Jandarma Bölge
Komutanlığı'nın boşalttığı
Yağhaneler'deki alana inşa
edecekleri kapalı pazar-
yerine taşıyacaklarını söy-
ledi. Araziye çok fonksi-
yonlu bir pazaryeri inşa
edeceklerini dile getiren
Pekdaş, "Küçük çaplı ka-
mulaştırma işlemleri var.
Bunları da bitirdikten sonra
pazaryerinin yapım aşa-
masına geçeceğiz. Burada
düğün salonu, semt mer-
kezi, nikah dairesi ve pa-
zaryeri gibi birçok işlevi bir
arada inşa edeceğiz. Daha
işlevsel bir bina olacak"
diye konuştu. Başkan Pek-
daş ayrıca Selahattin Ak-
çiçek Eşrefpaşa Kültür
Merkezi içinde bulunan
Evlendirme Dairesi’ni de
bu yere taşıyarak kültür
merkezi ile nikah salonunu
birbirinden ayırmayı plan-
ladıklarını söyledi. 
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İZSU Genel Müdürlüğü, son günlerde “Kaçak su
kullanıyorsunuz”, “Sayacınız arızalı” ya da “De-
pozitonuzda sorun var” diyerek bankaya para ya-
tırılmasını isteyen telefon dolandırıcılarına karşı
vatandaşları uyardı ve şu açıklama yapıldı: “Abo-
nelerimize sadece bilgilendirme amaçlı telefonlar
açılmakta olup hiç kimseye bankaya para yatırması
yönünde bir talepte bulunulmamaktadır. Su abo-
neliği ile ilgili yapılacak her türlü ödeme, sadece
İZSU veznelerinde ve makbuz karşılığında ger-
çekleştirilmektedir. Abonelerden İZSU adına ban-
kaya para yatırmalarını isteyen kişileri Emniyet
birimlerine bildirin.”

Telefon dolandırıcılarına
dikkat!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan
Türkiye'nin ilk Engelli Farkındalık Merkezi, Mimarlık
Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Engellilerin yaşa-
dıkları zorlukları bizzat deneyimleyen mimar aday-
ları, çizecekleri projeler için çok daha duyarlı hale
geldi. Onları en çok etkileyen şey ise projelerdeki
eğim oranlarının tekerlekli sandalye kullanıcıları
için ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak öğrenmek
oldu. Tekerlekli Sandalye, Üstün Yetenekliler, Özel
Öğrenme Güçlüğü, Otizm Labirenti ve Karanlık
parkurlarından oluşan Engelli Farkındalık Mer-
kezi’nin ziyaretçileri olan öğrenciler engelsiz bir
hayat için neler yapmaları gerektiğini ve engelli
vatandaşların neler hissettiğini deneyimledi.

Siz de farkında mısınız?

İZMİR’in merkez ilçesi Konak'ın deza-
vantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklar
gözetilerek 2016 yılında uygulamaya

geçirilen ‘Bizim Dahiler' projesi
gördüğü ilgi üzerine bu yıl daha
fazla semt merkezinde yürütül-
meye başlandı. Dünya Zekâ
Oyunları Federasyonu üyesi Türk
Beyin Takımı işbirliğinde hayata
geçirilen ve ilk mezunlarını geçen
yıl veren proje bu dönem altı
semt merkezinde, toplam 250
çocuğun katılımıyla yürütülüyor.
Konak Belediyesi Kadın, Sosyal
Politikalar ve Projeler Müdürlü-
ğü’ne bağlı İsmetpaşa, Gültepe,
Basmane, Mersinli, Ballıkuyu ve

Agora Semt Merkezleri’nde sürdürülen
projeye 8-13 yaş aralığındaki çocuklar
ücretsiz katılıyor.  

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN 
UZAKLAŞIYORLAR
10’ar kişilik 25 grup halinde haftada 2
saat uzman eğitmenler eşliğinde eği-
timler alan çocuklar, kurslar sayesinde
akıl yürütme ve problem çözme bece-
rileri kazanıyor. Proje sayesinde çocuk-
ların sosyal, duygusal, gelişimleri güç-
lenirken, artan konsantrasyonları sa-

yesinde de dikkat, hızlı düşünme ve ça-
buk karar alma, ileriyi görebilme ve stra-
teji geliştirebilme yetenekleri artıyor.
Eğitimleri veren eğitmenler,  çocukların
farklı problemler karşısında alternatif
çözümler üretip farklı stratejiler geliş-
tirmeyi öğrendiğini, zekâ potansiyelle-
rinin farkına varırken, olumsuz tutum
ve kötü alışkanlıklardan da uzak kal-
dıklarını söyledi. 

BUZ pateninin yeni yıldızı Efe Çetiz, ka-
riyerine bir altın madalya daha ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe,
Hollanda’da yapılan ve 25 ülkenin yarıştığı
Challenge Cup 2017’de şeref kürsüsünün
en üst basamağına çıktı. Efe’nin bugüne
kadar kazandığı 23 madalyadan 18’i altın.

Altın çocuk 

Çocuklar, kurslar sayesinde akıl yürütme ve
problem Çözme becerileri kazanıyor 

“Her çocuk potansiyel bir dahidir” fikrinden yola çıkılarak yaşama geçirilen
‘Bizim Dahiler’ projesi ikinci yılında altı merkezde 250 çocuğa ulaştı.   

YARIŞMALAR
DÜZENLENECEK

¥ Bilimsel deneyler
yaparak çocukları
bilime yönlendirme-
yi amaçlayan eğit-
menler, zeka oyun-
larının yanı sıra de-
ney çalışmaları da
yaptırıyor. Öğrenci-
lerden basit buluşlar
yapmalarını isteyen
eğitmenler, düzen-
lenecek bir sergi ile
çalışmalara başla-
dıklarını dile getirdi-
ler. Ayrıca çocuklar
için motivasyonu
artırmaya yönelik
‘Akıl Oyunları Yarış-
ması’ düzenleneceği
belirtildi.

ALSANCAK Nevvar Salih İşgören Devlet Hasta-
nesi'nin eski Konak Doğumevi binasının zemin ka-
tında bulunan Konak Semt Polikliniği; Cildiye, Çocuk
Hastalıkları, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları,
Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın ve Doğum
Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Üroloji
olmak üzere toplam 10 branşta hizmet veriyor. 

Semt polikliniği 
hizmete başladı

BODRUM Oda Orkestrası’nın “Kalamış'tan Beyaz
Güvercine” projesi İzmirli sanatseverlerle buluştu.
Başkan Aziz Kocaoğlu, orkestrayı yöneten usta
sanatçı Timur Selçuk’a ‘Sanatta 50. Yıl’ plaketi
takdim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Mart ayının
açılışını Timur Selçuk yönetimindeki Bodrum Oda
Orkestrası ile Altuğ Dilmaç eşliğinde gerçekleştirdi.
Konserde, üstat Münir Nurettin Selçuk ve Timur
Selçuk'un yeni şarkıları seslendirildi. 

Ustaya saygı

Teleferik Nisan 
ayında hizmette

BÜYÜKŞEHİR Belediye-
si’nin AB standartla-
rında yenileyerek iki
yıl önce hizmete aç-
tığı tesis, yılda bir kez
yapılması zorunlu
olan periyodik bakı-
ma alındı. Tesis, 1 Nisan
2017 tarihinde yeniden zi-
yaretçilerin kullanımına açılacak. Tesisin hem
çok daha uzun ömürlü olması hem de güvenli
hizmet vermesi nedeniyle yapılacak bakım sı-
rasında, teleferiğin tüm hareketli ve mekanik
parçaları sökülerek kontrol edilecek. 

DAHİLER GELİYOR

ESKİŞEHİR’de yapılan Türkiye Görme
Engelliler Judo Şampiyonası'nda İzmirli
judocular 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
72 kulüpten 300 sporcunun katıldığı şam-
piyonada Büyükşehir Belediyesi sporcu-
larından 50 kiloda Hasan Yıldıray, 52 kiloda
Gülhan Atasayar, +70 kiloda Yücel Yılkıran
ve 100 kiloda Gökhan Biçer tüm rakiplerini
yenerek altın madalyayı kazandı. Onur
Taştan ise +100 kiloda gümüş madalyanın
sahibi oldu. 

Görme engelli judocular, 
İzmir’e 5 madalyayla döndü

Konak'ta sorgulayan
nesiller yetişiyor
Konak Belediyesi’nin çocuklar için açtığı ücretsiz
Felsefe Atölyeleri, sorgulayan nesillerin yetişmesi-
ne aracılık  ediyor.  

FELSEFECİLER Derneği ve Konak Belediyesi işbirli-
ğinde düzenlenen eğitimlere ortaokulda okuyan ço-
cuklar ücretsiz katılıyor. Eğitimler Dario Moreno Sanat
Merkezi ile Eşrefpaşa ve Güzelyalı Kültür Merkezleri’nde

dörder haftalık periyotlar halinde her hafta cumartesi
günü Felsefe öğretmenleri tarafından veriliyor. Soran,
sorgulayan nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Felsefe
Atölyelerine gelen çocuklar bilgi, insan, ahlak-etik ve
siyaset felsefesi ana başlıklarında kazanımlar elde
ediyor. Bilgi nedir, ben kimim, iyi ve kötü nedir, insanlar
eşit midir, adalet nedir gibi kavramlar tartışılıyor. Eğ-
lenerek öğrenmenin ayrıcalığının yaşandığı atölye ça-
lışmalarında dramadan kısa filme, fotoğraftan öyküye
kadar farklı sanat disiplinlerinden de yararlanılıyor.
İki yıllık sürede yüzlerce çocuğun katıldığı Felsefe Atöl-
yeleri’nde eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan atölye
çalışmaları sayesinde minik filozoflar keyifli zaman
geçiriyor.

Öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
ÜÇ yıldır devam

eden proje ile Ko-
nak’taki yaklaşık
4 bin çocuk, hay-
vanların korun-
ması ve beslen-
mesi konularında
bilinçlendirici eği-
timler aldı. Veteri-
ner İşleri Müdür-
lüğü düzenli olarak
ilçede bulunan ilk-
öğretim okullarına
gidiyor ve  çocuk-
lara eğitim yoluyla
hayvan sevgisi aşı-
lamaya çalışıyor.
Düzenlenen semi-
nerlerde evcil veya
sokak hayvanları-
nı beslerken nelere
dikkat edilmesi
gerektiği ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiği anlatılıyor.
4 bin öğrenciye ulaşan eğitim seminerleri kapsamında

son olarak Gültepe semtinde bulunan Esentepe İlköğ-
retim Okulu’ndaki minik öğrencilere eğitim verildi.  

5.qxp_Layout 1  31.03.2017  22:08  Page 1



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

6

ESKİ Akbaba Dergisi çizerlerinden Halit Şe-
kerci'nin Türkiye’deki güncel gelişmeleri
değerlendirdiği karikatürlerinden oluşan

‘Haber'e Çizgi’ isimli karikatür sergisi Konak Be-
lediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açıldı.
Mimar olan Şekerci’nin 30 karikatüründen oluşan
serginin açılışına Karikatürcüler Derneği İzmir
Temsilcisi Mehmet Aslan, Simge Sanatçı Grubu
üyelerinin yanı sıra çok sayıda karikatürist ve
sanatsever katıldı. 

Türkiye gündemi 
çizgilerde

AGORA semtinde yaşayan çocuklar için üç
günlük kukla atölyesi düzenlendi. Cezayirli
kukla ustası Sid Ahmet Meddah’tan kukla

yapımını öğrenen minikler keyifli bir gün geçirdi.
Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kukla
Günleri kapsamında İzmir’e gelen Cezayirli kukla
ustası Sid Ahmet Meddah, Konak Belediyesi’nin
daveti üzerine çocuklar için üç günlük kukla ve
gölge figürleri yapım atölyesi düzenledi. ‘Kuklaya
Yolculuk’ adlı atölyeye Konak Belediyesi’nin Kent
Tarihi Birimi’ne bağlı Sütveren Meryem Dua Evi
evsahipliği yaptı. Üç gün süren atölyeye katılan
çocuklar, öğretilenleri dikkatlice dinleyerek bir
bir uyguladı. Dünyanın farklı ülkelerinde engelli
ve mülteci çocuklar için yaptığı çalışmalarla dikkat
çeken Cezayirli kukla ustası Sid Ahmed Meddah,
minik kursiyerlere nasıl birbirinden renkli kukla
yapılacağını anlattı. 

Konaklı minikler
kuklayla sevindi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Türkiye’de giderek
artan yaşlı nüfusla birlikte sağlıklı yaş al-
maya dikkat çekebilmek amacıyla  ‘Ulus-

lararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi’ dü-
zenleyecek. Türkiye’de ilk kez İzmir’de 11-13 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenecek fuarda yaş alan
vatandaşlarla ailelerinin akademik ve uygulamalı
olarak bilgi alabileceği fuarda, yaşlanmanın değil
keyifli yaş almanın önemi anlatılacak. Fuarda
7'den 70' e dileyen herkes katılabileceği birbirinden
eğlenceli 25 atölye çalışması gerçekleştirilecek.
Hobi atölyesinde örgü, keçe, takı, taş boyama,
tahta boyama ve ebru sanatı çalışmaları yapılacak.
Ayrıca İngilizce, yoga, nefes, dans, astroloji, kaygı
ve kahkaha, ritim ve psikodrama atölyeleri olacak. 

Keyifli yaşlanma
anahtarı İzmir’de
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Konak Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği ‘Tarih Sahnesinde Konak’
konulu ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. Binlerce yıllık geçmişin
dokusunun, şehrin akan ritminin fotoğraf aracılığıyla belgelendiği ya-
rışmaya bin 988 eser katıldı, jüri seçim yapmakta bir hayli zorlandı.

OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç
edilen akademisyenler, İzmir Düşünce

Topluluğu ve Sosyal Demokrat Belediyeler Der-
neği (SODEM) işbirliğinde düzenlenen “Yalnız
Değilsiniz!” dayanışma toplantısında bir araya
geldi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen buluşmada hem yaşanan so-
runlar dile getirildi hem de birlikte mücadele
için dayanışmanın daha da güçlendirilmesi ka-
rarlaştırıldı. Aynı zamanda SODEM Yönetim Ku-
rulu Üyesi olan Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş'ın evsahipliği yaptığı “Yalnız Değilsiniz!”
etkinliğine SODEM Yönetim Kurulu ve Seferihisar
Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Millet-
vekilleri Musa Çam, Özcan Purçu, Tacettin Bayır,
Mustafa Balbay, CHP Parti Meclisi Üyesi Mustafa
Moroğlu, görevden alınan Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın
Karatepe, İzmir Düşünce Topluluğu üyeleri, HDP
İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz, KHK ile ihraç
edilen akademisyenler, çeşitli sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

TÜRKİYE'NİN HAYIRLI BİR GELECEĞİ VAR
Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten

Başkan Pekdaş, "Türkiye bir başka girdaba girdi...
Uzun süre insan hakları dedik, ifade özgürlüğü
dedik ama yargısız infazlarla üniversiteleri üni-
versite olmaktan çıkartıp akademisyenleri üni-
versitelerden uzaklaştırdık. Oysa akademik öz-
gürlük ve bilimsel özerklik hem demokrasinin
düşünce üretmenin olmazsa olmazı. Maalesef
üniversiteler akademisyensiz kaldı, bazı bölümler
tamamen kapandı. Ama hiçbir karanlık sonsuza
dek sürmez” dedi.

DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ
SODEM Başkanı Tunç Soyer,” Hayalini kur-

duğumuz bir demokrasi ya da siyaset akade-
misini bu arkadaşlarımızla kurabiliriz" diye ko-
nuştu. İzmir Düşünce Topluluğu adına konuşan
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Engin Önen ise,
"Yakın arkadaşlarımı uzaklaştırdılar. Türkiye'nin
can yakıcı sorunları var. Demokrasilerde iktidarı
desteklemek zorunda değiliz. Yeni bir vesayet
sistemi kuruluyor" dedi.

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim
üyesiyken KHK ile ihraç edilen Melek Göregenli,
"İhraç oldum, ama eskisinden daha çok ders
veriyorum. Bu kent adeta bize kucak açtı. Her-
kese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. CHP İzmir
Milletvekili Tacettin Bayır, “Eninde sonunda ço-
cuklarımızın geleceğini aydınlık günlere çıka-
racağız" dedi. CHP Milletvekili Musa Çam da,
"1947 yılında Behice Boran'ın, Ali Nail Kubalı'nın
üniversiteden atıldığını, 1980 darbesinde onlarca
akademisyenin tutuklandığını biliyoruz. Bugün
o kötü günleri yaşıyoruz ama bu günler de ge-
çecek. Onları ihraç eden isimler çoktan unutuldu
ama direnen ve mücadele edenler kazandı, isim-
leri tarihe yazıldı" diye konuştu. 

Dayanışma 
Buluşması

AMATÖR profesyonel ayrımı gözetmeksizin tüm
fotoğraf meraklılarının katıldığı yarışmanın jüri
toplantısı Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür

Merkezi’nde yapıldı. Tahir Ün, Ahmet İmançer, Erol Öz-
dayı, Hasan Tahsin Kocabaş ve İlke Coşkuner’den
oluşan seçici kurulun ayrıntılı değerlendirmeleri sonucu
ilk üçe giren eserler ile mansiyon ödülü alan ve sergi-
lenmeye değer görülen fotoğraflar belirlendi. 

KAZANANLAR BELLİ OLDU
Yarışmada fotoğraf sanatçısı Caner Başer’in siyah

beyaz fotoğrafı birinci seçilirken, ikinciliği Mehmet
Turan Döner, üçüncülüğü ise Oğuz Miraç Sönmez’in
objektifinden yansıyan fotoğraflar kazandı. Yarışmada
Gül Yıldız, Hakan Kuyumcu ve Tolga Taçmahal da man-
siyon ödülü aldı. Yarışmada birinciliği elde eden fotoğrafın

sahibine 7 bin 500, ikinciliği elde edene 5 bin, üçüncülüğü
kazanana ise 3 bin TL’lik para ödülü verilecek. Ayrıca
üç kişi de bin 500 TL’lik mansiyon ödülünün sahibi
olacak.  Sergilenmeye değer görülen 74 fotoğraf için
de eser başına 200 TL ödül verilecek. Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, büyük ilgi gören yarışmaya ka-
tılan tüm fotoğrafçılara kent kültürüne katkılarından
ötürü teşekkür etti.

Tarih 
Sahnesinde 

Konak

Başarılı müzisyen ve şair Mehtap Meral ile akade-
misyen, yazar Özgür Mumcu, İzmirlilerle buluştu. 

SELAHATTİN Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen ‘Mehtap Meral ve Ko-
nukları: Özgür Mumcu’ adlı müzikli sohbete ilgi
yoğundu. Söyleşiyi Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi izledi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyeliğinin yanı sıra Cumhuriyet gazetesinde
köşe yazarlığı yapan Mumcu, ilk kitabı ‘Barış Makinesi’
ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Mehtap Meral
de sohbet aralarında barış şarkıları söyledi. Etkinliğin
düzenlendiği günün aynı zamanda Berkin Elvan’ın ölüm
yıldönümü olduğunu hatırlatan Meral, Zülfü Livaneli’den
‘Memik Oğlan’ türküsünü Berkin Elvan için söyledi. 

Biraz sohbet biraz müzik

ATÖLYE 12 grubu üyesi 15 kadın sa-
natçının eserlerinden oluşan ‘Ka-
dınca’ adlı seramik sergisi 8 Mart

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri
kapsamında ziyarete açıldı. Güzelyalı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen sergide kadın te-
malı seramik çalışmalar büyük beğeni top-
ladı. Sergide Gezi direnişinin simgelerinden
‘Kırmızılı Kadın’ başta olmak üzere 100’ün
üzerinde kadın temalı seramik çalışmaları
yer aldı. Sergi 7 Nisan’a kadar açık.

KaDınCa göz 
DOlDurDu

Caner Başer Mehmet Turan Döner

Oğuz Miraç Sönmez
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, kentin geleceğine
yön verecek ‘1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planı’ çalışmalarını ilçe belediye başkan ve
yöneticileriyle paylaştı. 2030 yılı hedef alınarak
hazırlanan plan, yarattığı yeşil kuşak alanları
ve yüksek çevre duyarlılığı ile öne çıkıyor.
‘1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’ ile kentin
15–20 yıllık gelişimine ışık tutacak. 3 bölgede
13 ilçe ve 428 kırsal yerleşmeyi içine alan
yeni nazım plan, ülke ve bölge plan kararlarına
uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm ve
ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım ka-
rarlarını belirleyecek. Doç. Dr. Koray Velibe-
yoğlu danışmanlığında belediye bürokratları
ve bilim insanlarından oluşan ekibin işbirliğiyle
ortaya konulan ‘1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planı’ mecliste görüşülüp onaylanmadan
önce, ilçe belediye başkanları ile üst düzey
bürokratlarının görüşüne sunuldu. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, öngörülen planın de-
taylarını daha önce de meslek odaları, sivil
toplum kuruluşları ve akademisyenlerle pay-
laşmıştı. 

1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın stra-
tejisini ise yaşamsal öneme sahip alanlar (su
havzaları, tarım ve orman alanları) ile özellikli
ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, yeraltı
ve yerüstü doğal kaynakların, su, toprak ve
hava kalitesinin korunması ve sürdürülebilir
bir geleceğin öngörülmesi oluşturuyor.

Çocuklarda su bilincini geliştirmek ve su tasarrufunu
artırmak iÇin proje başlatıldı. 

Konak Rotary Kulübü ve Konak Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında
ilçedeki üç okulun musluklarına basınç dengeleme özelliğiyle su tasarrufu sağlayan
‘Aeratör’ adlı aletlerden takıldı. 
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SU Perileri adlı proje ile yıllık su kul-
lanım oranlarında yüzde 30’a varan
oranlarda tasarruf sağlanması he-

defleniyor. Konak İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün destek verdiği ‘Su Perileri’
projesinin startı Misak-ı Milli Ortaoku-
lu’nda düzenlenen törenle verildi. Törene
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr.
Meltem Onay ve okul-aile birliği yöneti-
cileri de katıldı. İlçe sınırları içinde yer
alan Misak-ı Milli Ortaokulu ile Kestelli
Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ve Baş Öğ-
retmen İlkokulu’nda uygulanacak olan
proje kapsamında üç okuldaki tüm mus-

lukların ucuna ‘Aeratör’ adı verilen apa-
ratlar takıldı. Normal musluklara oranla
daha az sudan daha fazla verim elde edil-
mesini sağlayan aparatlar sayesinde
okullardaki fazla su kullanımı-
nın önüne geçilmesi hedefle-
niyor. 

GELECEKTE EN BÜYÜK 
SORUN SUSUZLUK
Aparatlar sayesinde musluk-
lardan fazla miktarda suyun
akmasının önüne geçileceğini
belirten Pekdaş, “Gelecekte
dünyanın en büyük problemi

susuzluk olacaktır. Artan nüfus ve
iklim değişiklikleri temiz suya olan
ihtiyacı artıracaktır. Çevremizdeki
herkese, özellikle de çocuklarımıza
suyun değerinin ne kadar büyük ol-
duğunu anlatmamız gerekiyor. Okul-
lar bu eğitimin verileceği yerlerin
başında geliyor. Çocuklarımız hem
bilinçlenecek hem de takılan aparatla
okullarımızda daha az su tüketimi
gerçekleşecek” dedi.

TEMİZ SU EN BÜYÜK
İHTİYAÇ
Projenin mimarların-
dan Konak Rotary Ku-
lübü Başkanı Prof. Dr.
Meltem Onay, dünyada
her 10 kişiden birinin
‘güvenli suya’ ulaşama-
dığını belirterek, “Tür-
kiye’de kişi başına dü-
şen yıllık su miktarı
1600 metreküp. Bu oran
her geçen yıl daha da
azalıyor.  Kısa süre son-

ra su fakiri ülkeler arasına
gireceğiz. Son 50 yılda ül-
kemizdeki 36 göl tamamen
kurudu ve 14 göl de hızla

kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Ge-
lecekte karşılaşacağımız susuzluk so-
rununa şimdiden çözüm bulmak zorun-
dayız. Basınç dengeleme özelliğine sahip,
akış düzenleyiciler kullanarak önemli
oranda su tasarrufuna gitmek mümkün.
Yılda yüzde 30 su tasarrufu sağlayacak
olan ‘aeratör seti’ kullanılarak, İzmir’de
özellikle su tüketiminin çok olduğu ilk-
öğretim okullarında önemli başarılar elde
etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Öğrencilere sürprizi

BAŞKAN Pekdaş, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının
ikinci döneminin ilk ders gününde Dumlupınar İlk-
okulu’nu ziyaret etti. Çimentepe semtindeki okulda
Başkan Pekdaş’ı Okul Müdürü Aysel Dağdeviren
ve öğretmenler karşıladı. Yarıyıl tatilini bitirerek
ders başı yapan öğrencileri ilk günlerinde yalnız
bırakmayan Başkan Pekdaş, ikinci döneme giren
miniklere başarılar diledi. Okulun ilk gününde öğ-

rencilere sürpriz yapan Pekdaş, bol bol okusunlar
diye onlara kitap armağan etti. “Gelecek sizin, siz
de geleceksiniz” diyen Başkan Pekdaş, “Bol bol
okuyup, hayal edin. Çok çalışın. İyi birer meslek
sahibi olun. Çünkü bizim, sizin başarılarınıza ihti-
yacımız var” dedi. Ziyaret sırasında Pekdaş, Konak
Belediyesi’nin ücretsiz spor okullarında kurs gören
öğrencilerle de sohbet etti. 

PRojE Kestelli Şerife Eczacıbaşı ortaokulu,
Baş Öğretmen İlkokulu, Misak-ı Milli ortaoku-
lu’nda uygulanacak. Akış düzenleyici cihazların
takıldığı gün su sayaçları da okunarak kaydedildi.
Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca okullardaki
su sayaçları görevlilerce takip edilerek su kul-
lanımı ölçülecek. Geçmiş yılların tüketim mik-
tarları karşılaştırılacak. Çıkan sonuca göre ne
oranda su tasarrufu sağlandığı da böylelikle
belirlenebilecek. Musluklara takılan akış dü-
zenleyici setlerle kullanım oranlarında yüzde
30 oranında tasarruf sağlanması planlanıyor. 

ÖLÇÜMLER YAPILACAK

HAŞERE ile mücadeleyi yılın 12 ayına yayan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler’e sineksiz
bir yaz yaşatmak için kayıt altına aldığı 170 bin
noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını
sürdürüyor. 329 personelden oluşan 25 ayrı ekip,
kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam
böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak be-
lirlenen süs havuzları, foseptikler, sulu bodrumlar,
kanal kapakları ve çöp konteynerlerinde biyolojik
ürünlerle larva mücadelesi yapıyor. Sivrisinek,
karasinek, hamamböceği ve farelere karşı 73
bin 250 adet kanalizasyon kanal kapağı, 13 bin
720 adet PTT menholü, 12 bin 300 adet foseptik,
850 adet arıtma pompa istasyonu, 2 bin 200
adet kullanılmayan su kuyusu, 685 adet sulu
bodrum, 2 bin 110 adet süs havuzu, 46 adet raylı
sistem kanalı, 63 bin 450 adet yerüstü ve 330

adet yeraltı çöp konteyneri  ilaçlanan noktalar
arasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi;
halen 329 personelden oluşan 25 ekiple 42 adet
sırt ULV cihazı, 7 adet çok amaçlı ilaçlama ma-
kinesi, 17 adet araç pulverizatörü ve 53 adet araç
ile kent genelinde haşerelerin üreme alanlarında
periyodik ilaçlama çalışmaları yapıyor. 

Sineksiz bir yaz
için ‘170 bin
nokta atışı’

Doğaya saygı

DÜNYADA soyu tükenmekte olan hayvanlar
listesinde yer alan sevimli lemurlar, kısa sürede
benimsedikleri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda
hızla çoğalmaya başladı. 6 üyeli küçük grubun
İzmir’de 8 yavrusu daha oldu; ailedeki lemur
sayısı 14’e çıktı. 2005 yılında gösterime giren
Madagaskar adlı animasyon filmiyle tüm ço-
cukların sevgilisi haline gelen halka kuyruklu
lemurlar, dünyada nesli tükenen hayvanlar
listesinde yer almasına rağmen İzmir’deki ai-
lelerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor. 

Madagaskar’da
doğdu,
izmirli oldu

YENİŞEHİR’deki Hayvan Sağlığı Merkezi
Konak Belediyesi tarafından tepeden tırnağa
yenilendi. Sokak hayvanlarının bakım ve te-
davisinin yapıldığı merkezdeki 24 odaya do-
ğalgazlı ısıtma sistemi kuruldu. Deneyimli
veteriner kadrosu ve bakım ekibiyle göz dol-
duran merkeze tedavi için getirilen can dost-
larımız artık çok daha iyi koşullarda hizmet
alıyor. 

Can dostlara sıcak yuva

KonaK’ın ‘Su Perileri’ 

320 milyon liralık yatırım ve
95 yeni metro vagonuyla filo-
sunu güçlendiren İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, yeni araçların
55 adedini törenle teslim aldı.
2000 yılında 11 kilometrelik hat
üzerinde ve 10 istasyonla hizmet
vermeye başlayan İzmir raylı
sistemi, 2020 yılına kadar 250
kilometrelik hat üzerinde, 120
istasyonda sefer yaparak tam
23 kat büyümüş olacak.

İzmir’de
işler
‘rayında’
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2017 temel atma yılı
PekDaş: Zaman alan işleri bitirdik. bürokratik süreçleri tamamladık. 

Konak Belediyesi’nin olağan meclis toplantısında
konuşan Başkan Pekdaş, 2017 yılı içerisinde
temelleri atılacak projeleri tanıttı. Gültepe’ye

yapılacak spor kompleksinden Toros’ta açılacak çok
amaçlı kapalı pazaryerine, Aziziye Mahallesi’nde inşa
edilecek semt merkezinden Yağhaneler’de kurulacak
kapalı pazaryerine kadar temelleri bu yıl atılacak
projeler göz doldurdu. 

TEMELİ ATILACAK PROJELER

Barkovizyonda projeleri anlatan Pekdaş, “Zaman
alan işleri bitirdik. İlçemize yönelik program-
larımızı ve bürokratik süreçlerini tamamladık.

Artık temel atma dönemine başlıyoruz. Daha çok
görünür olacağız. Temellerini attığımız projelerimizin
somut ve görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha
çok iş, daha çok üretim, daha çok faaliyet içinde
olacağız” dedi.

DAHA ÇOK İŞ VE ÜRETİM

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Işık Teoman

Haber Koordinatörü 
Fırat Soylu

Haber Merkezi
Nalan Kolağası İmre, Sonay Kaplan,
Melis Özkul, Hasan Bilgiçer, Yavuz

Zeren, Deniz Eraltuğ
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Sema Pekdaş

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Za-
man alan işleri bitirdik. İlçemize yönelik
programlarımızı ve bu programlarımızın
bürokratik süreçlerini tamamladık. Artık

temel atma dönemine başlıyoruz. Daha çok görünür
olacağız. Temellerini attığımız projelerimizin somut
ve görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha çok iş,
daha çok üretim, daha çok faaliyet içinde olacağız”
dedi. Tanıtılan projeler CHP ve AKP’li meclis üyelerinden
de tam not aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Ka-
radağ tanıtılan projelerin tüm İzmirlilere hayırlar ge-
tirmesini diledi. AKP Grup Başkan Vekili Sait Başdaş
ise temeli atılacak projelerin hayata geçirilmesinde
her türlü desteği vereceklerini belirterek, halkın ya-
rarına olan her çalışmada var olduklarını dile getirdi.

İŞTE YENİ PROJELER 
1- Toros Pazaryeri ve Semt Merkezi
11 bin 500 metrekare alana inşa edilecek tesiste

138 tezgahın kurulacağı kapalı pazaryerinin yanı sıra
semt merkezi olarak hizmet verecek derslikler ve
kurs alanları bulunacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyacını
giderecek bir düğün salonu ve nikah salonu da yer
alacak. Modern görüntüsüyle göz dolduracak tesiste
91 araçlık otopark da olacak. 

2- Gültepe Spor Kompleksi
5 bin 86 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleks,

modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir
soluk getirecek. Komplekste basketbol, voleybol ve
hentbol alanı ile bir mini futbol sahası yer alacak.
Ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına olanak sağ-
layan birden çok salon ve 30 araçlık bir kapalı otopark
da olacak. 

3- Aziziye Semt
Merkezi

Konak sınırları içeri-
sinde yaşayan kadın-
ların toplumsal hayata
etkin ve üst düzeyde
katılmasını sağlamak
ve üreterek ekonomik
olarak güçlenmesini
desteklemek amaçlı
hizmete açılan semt
merkezlerine Aziziye
Mahallesi’nde inşa edi-
lecek binaya bir yenisi
daha eklenecek. İki katlı
yapılması planlanan
bina hizmete girdiğinde
meslek edindirme, ya-
bancı dil, geleneksel el
sanatları, hobi ve beceri
kurslarının verildiği bir
merkez olacak.

4- 1. Kadriye Kapalı
Pazaryeri

Kadifekale ve çevre-
sinde yaşayan vatan-
daşların pazar sıkıntı-
sını ortadan kaldıracak
tesis için çalışmalar
başladı. 1. Kadriye Ma-
hallesi’nde inşa edilecek
pazaryeri için kamu-

laştırmalar yapılarak inşaat alanı oluşturuldu. Yakın
zamanda temeli atılacak kapalı pazaryerinin diğer
inşa edilecek kapalı pazaryerleri gibi çok amaçlı
olacağı belirtildi. Pazaryerinin düğün salonu ve semt
merkezi olarak da hizmet vermesi planlanıyor. 

5- Güneşli Pazaryeri
Yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa

Pazarı’nın taşınmasını sağlayacak proje çok kısa süre
içinde başlayacak. Yağhaneler’deki Jandarma Bölge
Komutanlığı’nın boşalttığı yeri TOKİ’den 12 milyon
TL’ye satın alan Konak Belediyesi, bu alana kapalı
pazaryeri yapacak. İnşa edilecek tesiste pazaryerinin
yanı sıra büyük bir otopark, düğün salonu ve nikah
salonu da yapılacak. 

6- Yeni spor ve semt merkezleri
Konak Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete açacağı

tesisler arasında Zeytinlik, Hatay ve 1. Kadriye’de ki-

ralama yöntemiyle belediye bünyesine kazandırılan
merkezler de bulunuyor. Zeytinlik’te 5 katlı bir bina
semt merkezi olarak projelendirilirken, Hatay’da ki-
ralanan üç katlı binanın da spor merkezi olarak bölge
halkının hizmetine sunulması için çalışmalar başladı. 

7- Restorasyon atağı
Konak Belediyesi 2017 yılında tarihi binaların res-

torasyonuna da hız verecek. Mecidiye Mahallesi’nde
satın alınan ikiz binaların restorasyon projeleri kuruldan
geçti. Yapımına başlanacak proje tamamlandığında
tarihi ikiz evler kent yaşamına kazandırılacak. Bunun
yanı sıra Anafartalar Caddesi’ndeki Tarihi Kıllıoğlu

Hamamı ve İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki İstiklal
İlkokulu da restore edilip işlevsel hale getirilecek.

Temel atma döneminin başladığını vurgulayan Pekdaş, ”Temellerini attığımız, projelerimizin
somut ve görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha çok faaliyet içinde olacağız” dedi.

Aziziye Semt ve Çocuk Merkezi

Toros Pazaryeri ve Sosyal Merkezi
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