
Toros’a kapsamlı
kapalı pazaryeri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamaları
kapsamında düzenlenen 'İlk-
okullararası Bebestad Atletizm
Oyunları' büyük heyecana
sahne oldu. Zorlu müsabakalar
sonunda dereceye giren minik
sporcular kupa alırken, tüm
katılımcılara günün anısına
madalya verildi. Törende ko-
nuşan Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, tüm spor-
cuları kutlayarak "Bu ülkenin
sizin gibi başarılı gençlere ih-
tiyacı var” dedi. ∂ 7’de

KONAK Belediyesi bugüne ka-
dar benzeri görülmemiş bir et-
kinliğe imza attı.Devlet Türk
Dünyası Dans ve Müzik Top-
luluğu işbirliğiyle düzenlenen
‘Konak’ta Bi Dünya Ses’ adlı
konser ile yolu bir şekilde İz-
mir’e düşmüş 14 farklı ülkeden
müzik sevdalıları aynı sahnede
buluştu. Gecede kardeşlik, barış
ve sevgi teması altında 16 farklı
dilde şarkılar seslendirdi.∂ 6’da

TÜRKİYE Muhtarlar Konfede-
rasyonu'na bağlı üretici muh-
tarların ürünleri 'Köy Tadında
Yöresel Ürünler Festivali' ile
İzmirlilerle buluştu. Alsancak
Dominik Caddesi'ne kurulan
stantlarda Hatay'dan Bursa'ya,
Bitlis'ten Trabzon'a kadar Tür-
kiye'nin farklı şehirlerinden
gelen muhtarların ürettiği böl-
gelerine özgü lezzetler sergi-
lendi. Pekdaş, “Konfederas-
yonun üretici muhtarların
ürünlerini tanıtma gibi bir ça-
bası var. Biz de bu çabaya katkı
koyduk” dedi. ∂ 3’te

Üretici muhtarlar 
Konak'ta 

‘Bi Dünya Ses’
Konak’ta buluştu

Minik sporcuların
kupa sevinci 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, ilçe
belediyelerinin temizlik hiz-
metlerine katkı sağlamak üze-
re 25.7 milyon liralık maliyetle
satın aldığı 90 aracın son par-
tisini de teslim etti. ∂ 4’te

İlçelere destek

İLKOKULLARARASI Bebestad
Atletizm Oyunları'nda dereceye
girenlere ödüllerini veren Baş-
kan Pekdaş, “Bizim, bu ülkenin
sizlere ihtiyacı var” dedi. ∂ 7’de

Madalya heyecanı
HOMORES Bulvarı’nı Otogar’a
kadar uzatarak Buca-Bornova
arasındaki ulaşım süresini 10
dakikaya düşürecek 6 şeritli yol
ve tünel projesi başladı. ∂ 4’te

Dev yatırım başladı PEKDAŞ 1. Kadriye Mahalle-
si’nde inşa edilecek olan, içinde
düğün ve nikah salonunun da
bulunduğu kapalı pazaryerinin
temelini çok yakında atacak-
larının müjdesini verdi. ∂ 5’te

Pekdaş’tan müjde
KONAK’ta yıllar içinde bozulan
ve yıpranan kaldırım ve yollar
yenilenerek vatandaşın hiz-
metine sunuluyor. Çalışmalar
TSE standartlarına uygun ya-
pılıyor. ∂ 4’te

yollara tSE standardı 
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Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

YATIRIMA 64 MILYON
Pekdaş üç yıllık çalışmayı düzenlediği basın toPlantısıyla değerlendirdi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş İzmir’deki yerel ve ulusal medya temsil-
cileriyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu. Pekdaş, “İnsan insana iyi gelir”
sözüyle hizmet üreterek üç yılda 64 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Pekdaş, yatırımlar sonucu üretilen
hizmetle çocuklara, gençlere, ka-
dınlara ve ileri yaşlardaki vatan-

daşlara ulaştıklarını söyledi. Onların ken-
dilerini mutlu hissetmelerini, kente ve
kendilerine iyi geldiklerini göstermek
istediklerini dile getiren Pekdaş, “Yeni
semt merkezleri açtık. Kentte ileri yaş
merkezleri açmanın da büyük bir önemi
olduğunu fark ettik. Bir taraftan da spor
yapılabilecek alanların sayısını artırdık,
var olanları da elden geçirdik" dedi. 

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat
Yat. Tic. A.Ş)  ile çalışma içinde ol-
duklarını dile getiren Pekdaş, TAR-

KEM’e Belediyenin şirketi olan İZBEL
şirketiyle de ortak olduklarını kayde-
derek, altyapı çalışmalarına destek ver-
diklerini belirtti. Emlak vergilerinden
toplanan paraların aktarıldığı 'Valilik Fo-
nu'ndan gerekli desteği alamadıklarını
hatırlatan Başkan Pekdaş, üç yılda 19
milyon TL pay toplanan fondan sadece
2 milyon 700 bin TL'lik destek aldıklarını
söyledi. ∂ 2’de

YENİ SEMT MERKEZLERİ AÇILDI

KEMERALTI CAZİBE MERKEZİ OLACAK

¥ PEKDAŞ, “Biz; kay-
nakları güçlü, ekip
ruhu olan ve iyi çalı-
şan bir belediyeyiz”
dedi. ∂ 2’de

GEÇTİĞİMİZ yıl başlattığı çat kapı
ev ziyaretlerini kesintisiz sür-
düren Başkan Pekdaş, Kadife-
kale ve Kosova mahallelerindeki
kadınlar ile buluştu. Daha çok
vatandaşa ulaşmak amacıyla
ziyaretlerini haftada iki güne çı-
karan Pekdaş'a Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Konak İlçe
Kadın Kolları Başkanı Nurten
Serhadbeyi ve kadın kolları yö-
neticileri de eşlik ediyor. ∂ 5’te

ÇAT KAPI

İZMİR Belediyesi’nin eski
başkanlarından merhum
İhsan Alyanak’ın adını ta-
şıyan Kılıçreis Mahalle-
si’ndeki park Konak Bele-
diyesi tarafından yürütülen
bakım ve yenileme çalış-
malarıyla göz kamaştırıcı
bir görünüme kavuşturuldu.
Park, İhsan Alyanak için dü-
zenlenen anma töreniyle

hizmete açıldı. Ev sahipliğini
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın yaptığı tö-
rene CHP İzmir Milletvekili
Tacettin Bayır, İhsan Alya-
nak’ın ailesi, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve çeşitli
sivil toplum kuruluşundan
temsilcilerin de aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi
katıldı. ∂ 3’te

AlyAnAk PArkı
göz kAmAştırdı 

‘TOROS Kapalı Pazaryeri’ için ilk adım atıldı.
Alana otopark, pazaryeri, semt merkezi ve düğün
salonu olan bir kompleks inşa edilecek. ∂ 4’te

Ballıkuyu 
kurtulacak

BALLIKUYU Proje Tanıtım top-
lantısında konuşan Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş,
“Bu bölge, kentin tarihsel kim-
liğinde yer alan ve yaşayan nü-
fusa göre çok dar bir bölge. Coğ-
rafi konumu iyi değil. Park ya
da sosyal merkez için yer yok.
Herkesin hak sahipliği farklı. 33
metrekarelik de yeri olan var, 5
metrekarelik de. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, bu yapıya uy-
gun bir çözüm üretti. Ballıkuyu
yeniden doğacak” dedi. ∂ 4’te

Pekdaş: konak’ın her 
yerinde çalışıyoruz

ÜÇ yıllık hizmet döneminde üç
kez Sayıştay denetiminden geç-
tiklerini belirten Pekdaş, “Tür-
kiye’nin vadesi geçmiş, borcu
bulunmayan ender belediyele-
rinden biri olmanın da gururunu
yaşıyoruz” dedi. ∂ 4’te

KONAK’IN
BORCU YOK
KONAK’IN
BORCU YOK
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2016 yılı faaliyet raporu onaylandı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen Nisan ayı meclis

toplantısında görüşülen rapora CHP’li 23 üye
olumlu,  8 AKP’li üye ret oyu verdi. Konak Be-
lediyesi’nin iyi bir çalışma ekibine sahip olduğunu
ve kaynakların iyi yönetildiğini belirten Başkan
Pekdaş, “Biz hep halktan yana yönetim be-
nimsedik. Konak’ın her yerinde çalışıyoruz”
dedi. Kent kültürünü ve tarihini önemsediklerini
kaydeden Pekdaş, bu amaçla kurulan Kent
Tarihi Birimi aracılığıyla İzmirlilere kent tarihi
gezileri yaptırdıklarını söyledi. Kentlerin ancak
onu en iyi tanıyanlar tarafından korunacağını
dile getiren Pekdaş, “ Konak, şehir merkezi ola-
rak yaklaşık 2 bin 500 yıldır aynı yerde yaşamını
sürdürüyor. Bu tarihi mirası ortaya çıkarıp,
bütün hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini
istiyoruz” diye konuştu.

HER ŞEY KONAK İÇİN
Konak’ın 150 yıllık belediyecilik geçmişine

sahip bir ilçe olduğunu vurgulayan Pekdaş, “Biz
bu zenginliğin yanında sıkıntılı taraflarını da
yaşıyoruz. Ancak bunları hemşehrilerimizle
birlikte çözmeye gayret ediyoruz. Büyük şe-
hirlerde çeşitli sorunlar olur. Çok şükür ki bizim
insanımız çözüm yaratabilen insanlar. Biz de
hemşehrilerimizi üzmeden, çözüm yolları bul-
maya çalışıyoruz. Yüzde yüz uzlaşma ile kentsel
dönüşüm yapıyoruz. Bizim için insan önemli.
Bu nedenle kültüre, sanata para harcıyoruz.
İnsanlar mağdur olmasın diyoruz ve okulları-
mıza yardım ediyoruz. Merkezi idarenin işlerinin
bir kısmını üstleniyoruz ve yatırımlara para
harcıyoruz. Bizim yatırımlarımız bu yıl için büt-
çemizin yaklaşık yüzde 10’u. Küçücük bir ilçe
belediyesi olarak kendi kaynaklarımızla yatırım
yapıyoruz” dedi.

VALİLİK FONU’NDAN 
DESTEK BEKLİYORUZ

Üç yıllık hizmet döneminde önemli yatırımlara
imza attıklarını kaydeden Pekdaş, “Belediye-
mizin araç filosunu en iyi hale getirmek için
kendi öz kaynaklarımızdan yenilemeler yaptık.
Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sonra
iş makineleri en iyi konumda olan belediyeyiz.
Tepecik Mahallesi’ni kendi öz kaynaklarımız
ile aldığımız ve Roman Eğitim ve Kültür Merkezi
yapmak istediğimiz bina ile ilgili Valilik Fonu’ndan
katkı bekliyoruz. Aynı şekilde Alanyalı Köşkü
ve Mecidiye Mahallesi’ndeki ikiz evler için de
destek bekliyoruz. Kamu kurumlarına da destek
oluyoruz. Emniyet ve okul binalarının tamiri
ile uğraşıyoruz. Çünkü biz kaynakları güçlü,
ekip ruhu olan ve iyi çalışan bir belediyeyiz”
dedi. 

TEMELLER BİR BİR ATILACAK
Günde 650 ton çöp topladıklarını dile getiren

Başkan Pekdaş, “Temizlik işlerinde çalışan tüm
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün İz-
mirlinin çöpünü gece gündüz toplamak için
özveri ile çalışıyorlar. Mayıs ve Haziran aylarında
Gültepe Toros Mahallesi’nde pazaryeri ve semt
merkezi olan bir kompleksin temelini atacağız.
Ayrıca önümüzdeki ay Aziziye’de semt mer-
kezinin temelini atıp, Zeytinlik ve Hatay’da da
semt merkezlerini açacağız. Ben, birlikte ça-
lıştığımız tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza,
belediyemizin personeline, tüm Konaklı hem-
şehrilerimize bize verdikleri destek için çok
teşekkür ederim. Onlardan aldığımız güç ile
hep birlikte geleceğimiz ve çocuklarımız için
çalışıyoruz” dedi.

Pekdaş: Konak’ın her 
yerinde çalışıyoruz
Pekdaş, ilçe belediyesi olarak hem
hizmet ürettiklerini hem de diğer
kamu kurumlarının eksiklerini gi-
derdiklerini belirterek, “Çünkü biz
kaynakları güçlü, ekip ruhu olan
ve iyi çalışan bir belediyeyiz” dedi. 
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Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş İzmir’deki yerel ve ulusal medya temsil-
cileriyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu. Pekdaş, “İnsan insana iyi gelir”
sözüyle hizmet üreterek üç yılda 64 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş düzenlediği
basın toplantısı ile üç yıllık çalışmalarını değer-
lendirdi. “İnsan insana iyi gelir” sözünden yola

çıkarak üç yılda 64 milyon TL'lik yatırım gerçekleştir-
diklerini kaydeden Başkan Pekdaş, bu yatırımlar sonucu
üretilen hizmetle çocuklara, gençlere, kadınlara ve ileri
yaşlardaki vatandaşlara ulaştıklarını söyledi. Onların
kendilerini mutlu hissetmelerini, kente ve kendilerine
iyi geldiklerini göstermek istediklerini dile getiren Pek-
daş, “Yeni semt merkezleri açtık. Kentte ileri yaş mer-
kezleri açmanın da büyük bir önemi olduğunu fark
ettik. Bir taraftan da spor yapılabilecek alanların sayısını
artırdık, var olanları da elden geçirdik" dedi. Başkan
Pekdaş, göreve geldikten sonra iyi bir yönetim planla-
ması yaptıklarını söyledi. Kaynakların daha verimli
kullanılması, nitelikli hizmet verilmesi ve insana daha
çok yatırım yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Pek-
daş, çalışmaları insan odaklı planladıklarını belirtti.

KEMERALTI CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Başkan Pekdaş, kentte cazibe merkezi yaratmak

amacıyla yapılan hizmetleri de anlattı. Bu amaçla
parkları yenilediklerini ve yeni nesil parklar olarak
planladıklarını söyleyen Pekdaş, ayrıca Kemeraltı Böl-
gesi’nin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini de vur-
guladı. Bu nedenle TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat
Yat. Tic. A.Ş)  ile çalışma içinde olduklarını dile getiren
Pekdaş, TARKEM’e Belediyenin şirketi olan İZBEL şir-
ketiyle de ortak olduklarını kaydederek, altyapı çalış-
malarına destek verdiklerini belirtti. Kemeraltı’nda ka-
mulaştırmalar da yaptıklarını ifade eden Pekdaş, bi-

naların restorasyonuna da başladıklarını söyledi. Emlak
vergilerinden toplanan paraların aktarıldığı 'Valilik Fo-
nu'ndan gerekli desteği alamadıklarını hatırlatan Başkan
Pekdaş, üç yılda 19 milyon TL pay toplanan fondan sa-
dece 2 milyon 700 bin TL'lik destek aldıklarını söyledi.
Konak’ta yaşayanlardan toplanan vergilerin karşılığını
almak istediklerini ifade eden Pekdaş, "Valilik fonundan
destek almayı bekleyen projelerimiz var. Kuruldan izni
alınmış, projesi çizilmiş, ruhsatı bağlanmış, uygulama
için Valilik Fonu’ndan para bekleyen tesislerimiz var.

Destek geldiğinde hemen gerçekleştireceğiz” dedi. 

İZ BIRAKIYORUZ
Pekdaş, “Bu kentte iz bırakmaya, bu güzel şehri daha

yükseklere taşımaya devam edeceğiz” dedi. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak ailesinin fertleri
olarak tanımladığı belediye meclis üyeleri, muhtarlar
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya
geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen
geceye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı
Asuman Ali Güven, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen

Balcı, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten
Serhatbeyi, il ve ilçe yöneticileri ile sendika temsilcilerinin
de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Kutlama programı Konak Belediyesi’nin Başkan Sema
Pekdaş yönetiminde geçen 3 yılını anlatan kısa filmin
gösterimi ile başladı. Gösterim sonrası "Bu yıldönümü
hepimizin yıldönümü" diyerek söze başlayan Başkan
Pekdaş, görev sürecinde birçok başarılı işe imza at-
tıklarını söyledi.

DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR
"Daha çok işimiz, daha çok yürünecek yolumuz var"

diyen Başkan Pekdaş, "El ele, omuz omuza, kol kola
çalışmaktı bizim hedefimiz ve bunu da gerçekleştiri-
yoruz. Arzumuz, başarılı bir dönemi daha bitirmekti.
Bizi bekleyen çok iş var. Güzel bir şehrimiz var. Tarihin
derinliklerinden kök alan bu şehrimiz, büyüsüyle he-
pimizi içine çekiyor. Bu kentte iz bırakmaya, bu güzel
şehri daha yükseklere taşımaya devam edeceğiz.
Çünkü bu kent bize özgürlükler sunuyor. Bu kentin
sokaklarında kadınlar ve erkekler özgürce geziyor,
özgürce çalışıyor, özgürce kendimizi ifade ediyoruz”
dedi.

ÖZGÜRLÜKLERİN ŞEHRİ İZMİR
Konak’ın binlerce yıllık geçmişinde farklı medeni-

yetlere ev sahipliği yapmış, zengin kültüre sahip bir
kent olduğunu dile getiren Pekdaş, “Bu şehir bize bu
özgürlükleri de sunuyor. Biz bu özgürlükleri dağlarındaki
rengarenk çiçekler gibi sonuna kadar yaşamak istiyoruz.

Özgürlüklerin şehri olan İzmir'i sonsuza dek yaşatmak
bizim arzumuz. 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' de-
mişler, bu çiçeklerin hiç solmaması, sonsuza dek açması
için hep birlikte el ele, kol kola, omuz omuza demok-
rasinin var olduğu bu şehri daim kılmak için çalışacağız.
Çünkü köklerinden getirdiği özgürlük ruhu bize bunu
görev olarak koydu. Şanslı insanlarız, şanslı bir şehirde
yaşıyoruz. Bu şansı çocuklarımıza bırakmak bizim
görevimiz" diye konuştu.

Üç yılda 64 
milyon yatırıma

Pekdaş üç yıllık çalışmaları düzenlediği
basın toPlantısıyla değerlendirdi
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TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu'na
bağlı üretici muhtarların ürünleri altı gün
süren 'Köy Tadında Yöresel Ürünler Fes-
tivali' ile İzmirlilerle buluştu. Alsancak Do-
minik Caddesi'ne kurulan stantlarda Ha-
tay'dan Bursa'ya, Bitlis'ten Trabzon'a kadar
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen muh-
tarların ürettiği bölgelerine özgü lezzetler
sergilendi. Festivale ilginin kendilerini
mutlu ettiğini belirten Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, “Bu etkinliği asıl
önemli kılan, bu faaliyetin Türkiye Muh-
tarlar Konfederasyonu tarafından yapılıyor
olmasıdır. Konfederasyonun üretici muh-
tarların ürünlerini tanıtma gibi bir çabası
var. Biz de bu çabaya katkı koyduk” dedi.

Üretici muhtarlar 
Konak'ta buluştu

TÜRKİYEnin ilk Engelli Farkındalık Mer-
kezi’ni gezen Konaklı öğrenciler, engelli
bireylerin karşılaştıkları zorlukları bizzat
deneyimleyerek empati kuruyor. 
Konak Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve li-
selerde eğitim gören öğrencileri İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ait Türkiye’nin ilk
‘Engelli Farkındalık Merkezi’ne götürüyor.
Geçen yıl açılan merkeze düzenlenen ge-
ziler sayesinde Konaklı öğrenciler, engelli
bireylerin yaşadığı zorlukları anlamaya ve
empati kurmaya başladı. Son olarak Zafer
Ortaokulu’ndan öğrenciler Konak Beledi-
yesi’nce kendilerine tahsis edilen otobüs-
lerle Limontepe’deki Engelli Farkındalık
Merkezi’ ne getirildi. Engelli Farkındalık
Merkezi’ni görevli personel rehberliğinde
gezme fırsatı bulan öğrenciler, farklı me-
kansal düzenlemeler, oyunlar, etkinlikler
ve materyaller aracılığıyla engellilerin ya-
şadığı zorlukları ve sıkıntıları daha yakın-
dan deneyimledi. 

Engelleri fark 
ettiren gezi
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İZMİR Belediyesi’nin eski başkanla-
rından merhum İhsan Alyanak’ın
adını taşıyan Kılıçreis Mahallesi’ndeki
park Konak Belediyesi tarafından

yürütülen bakım ve yenileme çalışma-
larıyla göz kamaştırıcı bir görünüme ka-
vuşturuldu. İhsan Alyanak için düzen-
lenen anma töreninden sonra açılışı ya-
pılan park açılışın ardından hizmete girdi.
Ev sahipliğini Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın yaptığı törene CHP İzmir
Milletvekili Tacettin Bayır, İhsan Alya-
nak’ın ailesi, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuru-
luşundan temsilcilerin de aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişi katıldı.

HALKÇI BAŞKAN ALYANAK
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle halk
buluşmasına dönüşen törende açılış ko-
nuşmasını İzmir’i Sevenler Platformu
Başkanı Sancar Maruflu yaptı. Başkan
Pekdaş’a teşekkür eden Maruflu, “Biz
onu ‘Halkçı Alyanak’ diye karşılardık.
Bütün bu çevredeki mahalleleri geliştiren
ve isim babalığı yapan odur. Yemedi, ye-
dirmedi, çalmadı, çaldırmadı. Alyanak,
yoktan bir İzmir var etti. Bugün burada
onun adına yapılan bu eser de her şeyin
en güzeli” dedi.

‘KARA KIZ, YOLUN AÇIK VE AYDIN
OLSUN!’
Alyanak ailesi adına Çiğli eski Belediye
Başkanı Tevfik Alyanak konuştu. Babası
ile ilgili anılarını anlatan Tevfik Alyanak,
“Babam, bulutların içinden Sema başkanı
görüyor ve ‘Kara kız, yolun açık ve aydın
olsun’ diyor. Bu parktan sevgili çocuk-
larımız, annelerimiz, babalarımız, ak saçlı
büyüklerimiz faydalanacak. Yerel yöne-
ticiler ve mahalle muhtarı da onları gör-
düğü zaman keyif alacak” diye konuş-
tu.

PES ETMEDİK, ÖDÜL ALDIK
Kılıçreis Mahallesi Muhtarı Yücel Mum-
cular ise parkın bulunduğu alana 40 yıl
önce maliye lojmanı yapılmak istendiğini,
ancak mahalle halkının gece gündüz
parkta nöbet tutarak direndiğini hatırlattı.
Mumcular, “O dönem biz direndik ve bu-
rası bugün harika bir park oldu. Ben bir
gün Sema başkana gittim ve dedim ki;
biz hep ötelendik. Bunun üzerine Sema
başkanım, ‘Size öyle bir park yapacağım
ki, Kılıçreis’e yakışır olacak’ dedi. Bu
parkta emeği geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Parka; 95 metrekarelik yeni spor aletleri yerleştirildi. Zemin, renkli kauçuk
malzeme ile kaplandı. 16 adet yerden fıskiyeli havuz yerleştirilen parkta
200 metrekare genişliğinde köpek oyun alanı yaratıldı. Ayrıca parkta 103
metrekare gösteri alanına sahip mini bir oturma alanı da yer aldı.

SEMT merkezlerinde eğitim gören kadın
kursiyerlere yönelik başlatılan sağlık se-
minerleri devam ediyor. Konak Belediyesi
tarafından düzenlenen seminerde kursi-
yerler; meme ve rahim kanseri, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar, menopoz ve aile plan-
laması gibi konularda bilinçlendirildi. İsmet
Paşa Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen
seminerde kadınlara 20 yaşından sonra
sık sık meme ve rahim ağzı kanseriyle
ilgili kontrol yaptırmaları uyarısında bu-
lunuldu, bunun hayati önem taşıdığına
dikkat çekildi.

Öğrenciler anlattı 
kadınlar dinledi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin
arama-kurtarma köpekleri, eğitimleriyle
görenlere parmak ısırtıyor. Sadece en-
kazdan canlı insan bulmak üzere yetişti-
rilen Şans, Gece, İzci, Hera ve Haşi isimli
köpekler afet anında en iyisini yapabilmek
için günde ortalama 8 saat eğitiliyor.

Onların işi 
hayat kurtarmak!

AlyAnAk Parkı 
göz kamaştırdı 

CIVIL CIVIL BİR PARK OLDU
Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı’ndaki spor ve oyun alanları daha kullanışlı

ve etkileyici hale getirildi. Eskiyen açık hava spor aletlerinin yerine 95 met-
rekarelik yeni spor aletleri yerleştirildi. Çocukların neşeli ve keyifli zamanlar
geçirdiği oyun aletlerinin tasarımları değiştirilerek daha renkli ve etkileyici
hale getirildi. Zemin renkli kauçuk malzeme ile kaplanarak çocukların daha
rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynamalarına olanak sağlandı. Parkta 16
adet yerden fıskiyeli havuz bulunuyor. 200 metrekare genişliğinde köpek
oyun alanı da yer alıyor. Mahalle sakinlerine dinlenme olanağı sağlayacak
parkta 103 metrekare gösteri alanına sahip mini bir oturma alanı yer alıyor.

AYDINLIK TÜRKİYE
HAYALİMİZ GERÇEĞE
DÖNÜŞECEK
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, büyük be-
ğeni alan parkın tasarı-
mında çocukların da kat-
kısının bulunduğunu söy-
ledi. Mahallede yaşayan
çocukların fikirlerini ala-
rak parkı tasarladıklarını
anlatan Pekdaş, “Bu pro-
jede çalışan tüm arka-
daşlarıma teşekkür edi-
yorum. Bu park artık Kı-
lıçreis Mahallesi’nde ya-
şayan siz değerli hem-
şehrilerime emanet. Bu
parkta çocuklarımızla
mutlu ve huzurlu bir şe-
kilde bir araya gelelim is-
tiyoruz. Çünkü biz bütün
çalışmalarımızda insanın
insana iyi geldiğini düşü-
nüyor ve insanların mutlu
olduğu buluşma, etkinlik
alanları yaratalım istiyo-
ruz” dedi.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi,  ilçe belediyelerinin
temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere
25.7 milyon liralık maliyetle satın aldığı 90

aracın son partisini de teslim etti. Türkiye'de
çevre yatırımlarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, ilçe belediyelerinin evsel atıkları daha
hızlı ve sağlıklı toplanması amacıyla araç desteğini
sürdürüyor. İlçe belediyelere bugüne kadar çöp
kamyonu ve yol süpürme araçlarından oluşan
149 adet temizlik aracı, 38 bin adet çöp konteyneri
ve 1000 adet moloz konteyneri hibe eden Bü-
yükşehir Belediyesi, son olarak satın aldığı 90
temizlik aracının tamamını eşit bir biçimde ilçe
belediyelere dağıttı. 

İlçelere destek

HOMORES Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatarak
Buca-Bornova arasındaki ulaşım süresini
10 dakikaya düşürecek 6 şeritli yol ve tünel

projesi başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, yeni yolun
kent trafiğine nefes aldıracağını söyledi. ‘Buca
Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali
ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi’ kapsa-
mında 2.5 kilometresi derin tünelle aşılacak
toplam 7 kilometre uzunluğundaki yol ile Buca
ve Otogar arasındaki ulaşım süresi, yarım saatten
10 dakikaya inecek.  Buca Onat Caddesi’nden
başlayarak Otogar’a kadar uzanacak olan yol,
Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek ve
toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık,
Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet
Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer,
Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova
ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Ke-
malpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağla-
nacak.

Dev yatırım başladı

KONAK’ta yıllar içerisinde bozulan ve yıp-
ranan kaldırım ve yollar yenilenerek va-
tandaşın hizmetine sunuluyor. Konak Be-

lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye ekipleri
tarafından yürütülen çalışmalarda TSE standart-
larına uygun yapılıyor. Çalışmalar kapsamında
son olarak Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı
civarındaki; 87, 106, 107 ve 108 sokakların kaldı-
rımları ve yolları tümüyle yenilendi. Hem kullanım
hem de görselliği ile modern bir görünüme ka-
vuşan sokaklarda asfaltlanan yollar kadar kal-
dırımlar da göz doldurdu. Yenilenen kaldırımlar
engelli vatandaşların da kolaylıkla kullanabileceği
hale getirildi.

Konak’ta yollara 
TSE standardı 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ve 30 ilçe belediyesi,
elektronik atıkların çevreye zarar vermeden
toplanması ve geri dönüşümünün sağlan-

ması için güçbirliği yaptı. Türkiye’nin hurda ithalatı
için her yıl 7 milyar dolar civarında para harcadığını
kaydeden yetkililer, İzmir’de geri dönüşümü bir
alışkanlık haline getirmek istediklerini söyledi.
Kentte bu amaçla Mayıs ayından itibaren kam-
panyalar düzenleneceği açıklandı.

Ayrı toplanacak
Konak’ın borcu yok

TOROS’A DÖRT
dörtlük pazaryeri

BALLIKUYU
KURTULACAK
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Konak Belediyesi’nin 2017 yılı yatırımları arasında yer alan ‘Toros Kapalı Pazaryeri’ için ilk
adım atıldı. Çok kapsamlı bir tesis olarak inşa edilecek kapalı pazaryeri için mevcut pazar ala-
nının beton zemininin yıkımı gerçekleştirilirken, hem pazarcının hem de alışverişe gelen va-
tandaşların yüzünü güldürecek modern tesisin temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

İ
ZMİR’in kalbi Konak’ta sokak aralarına
kurulan pazarları ortadan kaldırmaya
dönük çalışmalara bir yenisi daha ek-

leniyor. Konak Belediyesi tarafından Gül-
tepe semtinde inşa edilecek ‘Toros Kapalı
Pazaryeri’ için çalışmalar başlatıldı. Ha-
zırlanan görkemli proje kapsamında ilk
etapta kapalı pazaryerinin inşa edileceği
alanda bulunan ve artık ihtiyacı karşıla-

mayan mevcut pazarın beton zemininin
yıkımına başlanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekiplerce yapılan çalışma sırasında
ortaya çıkan molozlar temizlenerek alan
temel atmaya hazır hale getiriliyor.

RAHAT VE  TEMİZ ALIŞVERİŞ
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Toros Kapalı Pazaryeri’nin temelini önü-

müzdeki günlerde atacaklarını söyledi.
İnşaatının kısa sürede tamamlanması
planlanan pazaryerinin Gültepe ve çevre
semtlerde yaşayan vatandaşların daha
rahat ve temiz olanaklar içinde pazar alış-
verişini yapabilmesini
sağlayacağını dile ge-
tiren Pekdaş, “Mevcut
pazarın kurulduğu
alanda kamulaştırma-
lar yaptık. Buraya altı
otopark, üstü pazaryeri,
semt merkezi ve düğün
salonu olan bir kom-
pleks inşa edeceğiz”
diye konuştu. 

DÜĞÜN SALONU VE
OTOPARK
Konak Belediyesi’nin
Toros’ta inşa edeceği
kapalı pazaryeri çok
yönlü kullanıma sahip
olacak. 11 bin 500 bin metrekare alana
kurulacak ve görünümüyle pazaryerinden
çok görkemli bir hizmet binasını andıracak
tesis içinde 138 tezgahın yer alacağı pa-

zaryerinin yanı sıra bölge halkına hizmet
verecek bir de semt merkezi bulunacak.
Bu semt merkezinde çeşitli meslek ve
hobi kurslarının yanı sıra bölge sakinleri
için spor kursları da verilecek. Tüm bu

hizmetlere ek olarak pazaryerinde bir
düğün ve bir nikah salonu da olacak.
Ayrıca pazaryerinin altına 100 araçlık bir
de otopark inşa edilecek.

Gültepe teşekkürü

‘Yüzülebilir Körfez’e
bir adım daha

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, plansız gelişme sonucu dere yataklarının
yola dönüştüğü ve düşük kotta olması nedeniyle

yağışlarda sel tehdidi altında yaşayan Gültepe böl-
gesindeki İZSU çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 50
milyon liraya mal olacak projenin Ağustos ayında
tamamlanacağını söyledi. Çalışmalardan büyük
memnuniyet duyan Gültepeliler, “Bu yapılan hizmet
o kadar değerli ki, hepimizi çok mutlu etti. 50 yıllık
sorunumuz çözüldü” dedi. Kocaoğlu’na Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş da eşlik etti.

KÖRFEZ’deki sığlaşmanın önüne geçmek ve
İzmirlilere ‘yüzülebilir bir Körfez’ armağan
etmek isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi,

‘İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’
için alınan ÇED izninin ardından çalışmalarını hız-
landırdı. Körfez’in kuzey aksında 13.5 kilometre
uzunluğunda ve 8 metre derinliğindeki sirkülasyon
kanalının açılabilmesi için ihale hazırlıklarına baş-
layan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Mü-
dürlüğü, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. 

İzmir’de bir ilk...

TÜRKİYE’nin ‘full elektrikli’ ilk otobüs filosu
İzmir'de hizmete girdi. Törene katılan Başkan
Pekdaş, “Modern, çağdaş ve sağlıklı yatı-

rımlarla gelecek için, çocuklarımız için en doğru
uygulamaları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyo-
rum” dedi. Elektrikli otobüslerin çalışacağı hatlar:
90 / Gaziemir- Halkapınar Metro, 23 / Uzundere-
Konak, 121 / Bostanlı İskele –Konak
777 / Doğal Yaşam Parkı – Karşıyaka, 63 / Evka3
Metro- Konak, 555  / Otogar-Halkapınar Metro,
490 / Tınaztepe- Üçyol, 304 / Tınaztepe- Konak,
12  / Fahrettin Altay Aktarma - Halkapınar Metro,
969  / Balçova – Fahrettin Altay Aktarma

BÜYÜKŞEHİR Bele-
diyesi, çarpık yapı-
laşmanın en yoğun

olduğu bölgelerden olan
Ballıkuyu’da ‘yerinde dö-
nüşüm’ gerçekleştirecek.
48 hektarlık alanda bü-
yüklükleri 35 metrekare
ile 145 metrekare arasında
değişen 9 farklı daire tipi
tasarlandı. Projeye sosyal

donatı alanları ile çocuk
oyun alanı, parklar ve yer-
altı otoparkları eklendi. 
Ballıkuyu sakinleriyle bu-
luşan Başkan Aziz Koca-
oğlu, “Bizim bu işten bele-
diye olarak hiçbir kar bek-
lentimiz yok! Burada kat-
lanarak yükselecek rantın
tamamı, inşaat yapılma
maliyeti hariç, sizlerin ola-

cak. Belediye’nin kazancı
da bu işin şerefi ve güzel
bir kent, mutlu kentlidir”
dedi. Ballıkuyu Proje Tanı-
tım toplantısında konuşan
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş da, “Bu bölge,
kentin tarihsel kimliğinde
yer alan ve yaşayan nüfusa
göre çok dar bir bölge. Coğ-
rafi konumu iyi değil. Park

ya da sosyal merkez için
yer yok. Herkesin hak sa-
hipliği farklı. 33 metreka-
relik de yeri olan var, 5
metrekarelik de. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, bu ya-
pıya uygun bir çözüm üret-
ti. Sizlerle birebir görüşerek
anlatacak. Ballıkuyu yeni-
den doğacak” diye konuş-
tu.

KONAK Belediyesi’nin Nisan ayı meclis top-
lantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde
gerçekleştirilen oturumda 2016 Denetim Raporu
oylandı. Üç yıllık hizmet döneminde üç kez Sayıştay
denetiminden geçtiklerini belirten Başkan Pekdaş,
“Konak Belediyesi en başarılı belediyelerden birisi
olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma arka-
daşlarıma teşekkür ederim. Türkiye’nin vadesi
geçmiş, borcu bulunmayan ender belediyelerinden
biri olmanın da gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. 
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İZMİR’in tarihi semtlerinden Kadifekale’de ya-
şayan Tan Ailesi’nin evine konuk olan Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, 1. Kadriye Mahalle-
si’nde inşa edilecek olan, içinde düğün ve nikah
salonunun da bulunduğu kapalı pazaryerinin te-
melini çok yakında atacaklarının müjdesini verdi.
Çat kapı ev ziyaretlerini ara vermeden sürdüren
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir’in
tarihi semtlerinden Kadifekale’de halkla buluştu.
Geçimlerini midye yaparak sağlayan Halil Dal’ın
kız kardeşi Gülşen Tan’ın evine konuk olan Başkan
Pekdaş, burada mahalle sakini kadınlarla bir araya
geldi. Başkan Pekdaş’ın mahallerine geldiğini
duyan kadınlar Tan Ailesi’nin evine adeta akın
etti.

Başkan Pekdaş’tan 
Kadifekalelilere müjde

GEÇTİĞİMİZ yıl başlattığı çat kapı ev ziyaretlerini
kesintisiz sürdüren Başkan Pekdaş, Kadifekale
ve Kosova mahallelerindeki kadınlar ile buluştu.

Daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla ziyaretlerini
haftada iki güne çıkaran Pekdaş'a Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten

Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri de eşlik ediyor. 
Yoğun çalışma temposun-
dan artakalan za-
manlarda yaptığı
çat kapı ev ziya-
retleri ile so-
runları ye-
rinde ve ilk
a ğ ı z d a n
d i n l eye n
B a ş k a n
Pekdaş, zi-
yaretini Ko-
sova Mahal-
le Muhtarı
Reşit Gezginci
ve eşi Fehime
Hanım’ın evine
yaptı. Pekdaş’ın ma-
hallelerine geldiğini duyan
kadınlar komşuları Gezginci'nin evine akın etti. Keyifli
geçen ziyaretin ana konusu kentsel dönüşüm oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ballıkuyu, Akarcalı,
Yeşildere ve Kosova Mahalleleri’ni kapsayan kentsel

dönüşüm projesi ile ilgili
Pekdaş, merak edi-
lenlere yanıt verdi. 

4 MAHALLEDE
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
Etap etap
ya p ı l ac a k
proje kapsa-
mında ilk
etapta dört
b ö l g e d e
kentsel dö-
nüşüm yapıla-
cağını söyleyen
Pekdaş, “Bu böl-
gelerde yaklaşık 11
bin konut var. Hepsinin
bir anda yenilenmesi
mümkün değil. Aşağılardan
başlanarak yukarılara çıkılacak.
Aşağı sokaklar daha az katlı
olacak. Binalar 20 kata
kadar çıkabilecek.
Evler 45 metrekare
ile 130 metrekare
olabilecek. Bura-
larda sokaklar
dar ve arsa
alanları küçük.
O nedenle

yüksek katlı
binalar yapıl-

mak zorun-
da. Kentte
yaşamak belli
fedakarlıkları
da gerektirir”
dedi.

YANLIŞ
POLİTİKALAR

Başkan Pekdaş’ın ev ziyaret-
lerinin ikinci durağı Ka-
difekale’de oturan
Selma-Lütfü Sa-
kur çiftinin evi
oldu. Başkan
Pekdaş’ı bu-
rada da ka-
dınlar ade-
ta bağırla-
rına bastı.
Ziyarette
Suriye'den
göç ederek
bölgeye yer-
leşen mülte-
cilerin durumu
da görüşüldü. Ma-
halle sakinlerinin şi-
kayetlerini dinleyen Baş-
kan Pekdaş, “Hükümetin bu
yanlış politikaları yüzünden bizim insanımız zarar gö-
rüyor” dedi. Terörden bıktıklarını dile getiren kadınlar,
askerlerin ve polislerin şehit olmalarını istemediklerini,
ülkeye barış ve huzurun gelmesini dilediklerini söyledi.
Başkan Pekdaş da, “Ülkemizde pek çok kökenden insan

var. Farklılıklar, renkler güzeldir. Çok mağduriyetler
oldu. Artık bunu istemiyoruz. Birbirimize saygı

duyarak ülkemizde yaşayacağız. Mutlu olalım
ülkemizde. Zenginlik içinde yaşıyoruz. Çöp

de toplanır, geziye de gidilir ama barış ol-
madıktan, huzur olmadıktan sonra hiçbir

şeyin anlamı yok” diye konuştu. 

ÇAT kapı ev ziyaretlerini sürdüren Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, İzmir’in tarihi semti Bas-
mane’nin Etiler Mahallesi’ne konuk oldu. Etiler Ma-
halle Muhtarı Talip Çoban’ın evini ziyaret eden Baş-
kan Pekdaş’ı burada Beşire Çoban ve mahalle sakini
kadınlar karşıladı. Başkan Pekdaş’ın mahallerine
geldiğini duyan mahalle sakini kadınlar komşuları
Beşire Çoban’ın evine adeta akın etti. Kahvelerin
içilip bol bol sohbetin edildiği ziyarette Etiler Ma-
hallesi Muhtarı Talip Çoban da hazır bulundu. Çoban,
Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür etti. Pekdaş'ın
kendilerine göstermiş olduğu yakınlığa vurgu
yapan Çoban, “Bu ziyaretle bizleri çok mutlu ettiniz.
Evimize hoş geldiniz" dedi.  Basmane’nin çok eski
bir yerleşim yeri olduğunu, bu nedenle çok sayıda
tescilli yapıya ev sahipliği yaptığını dile getiren
Başkan Pekdaş; büyük çoğunluğu özel mülkiyet
olan bu yapıların restorasyonla yeniden kente ka-
zandırılması için mutlaka devlet bütçesinden pay
ayrılması gerektiğini söyledi. 

Pekdaş:
"Farklılıklarımız
ile güzeliz"

ÇAT KAPI
KENTSEL DÖNÜŞÜM TUTTU

Mahalleli kadınların istek ve önerilerini dinleyen
Başkan Pekdaş, yapılan hizmetler hakkında bilgi
de verdi. Kadifekale ve çevresinin İzmir’in ilk yer-
leşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Pek-
daş, geçmişten gelen ve halen devam eden altyapı
sorunlarının yarattığı olumsuzlukları çözmek için
atılan adımları anlattı. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Kadifekale ve çevresi için başlattığı kentsel
dönüşümün kısa zamanda başarılı sonuç verdiğini
kaydeden Pekdaş, buna ek olarak yeni kent plan-
lamalarıyla bölgenin dönüşümünün hızlanacağını
söyledi. 

NİKAH SALONU VE PAZARYERİ YAPILACAK
Keyifli geçen ziyarette mahalleli kadınlar da

taleplerini aktarma şansı buldu. Semtlerinde ni-
kahların kıyılacağı bir nikah salonu olmadığından
yakınan ve nikahlar için en yakınlarında olan
Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Evlendirme Dai-
resi’ne gitmek zorunda kaldıklarını anlatan ka-
dınlara müjdeli haber Başkan Pekdaş’tan geldi.
Pekdaş, 1. Kadriye Mahallesi’nde temelini atacakları
kapalı pazaryerinin içinde bir nikah ve düğün sa-
lonunun da olacağını söyledi. Proje çalışmalarında
sona yaklaşılan tesisin temelini bu yıl içinde
atmayı planladıklarını dile getiren Pekdaş, “Ka-
mulaştırmalar bitip, proje tamamlandıktan sonra
hızla çalışmalara başlayacağız” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere ve Kosova Mahalleleri’ni kapsayan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili Pekdaş, merak edilenlere yanıt verdi.  

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, mahalle mahalle gezerek dertleri ve
sıkıntıları evlerine konuk olarak kadınlardan dinliyor. 
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KONAK Belediyesi ‘Ziya-Zişan Saadet Aytulun
Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ üye-
leri ‘Ulusal Yaşlılar Haftası’nı konserle kutladı.

55 yaş ve üzeri kursiyerlerden oluşan 25 kişilik
korist grubu ve 12 kişilik saz ekibi Konak Belediyesi
Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi’nde
sahne aldı. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korosu
şef Mustafa Dalçam önderliğinde 3 aylık eğitimlerini
tamamlayan koro üyeleri performanslarıyla beğenildi.
Konseri koro üyelerinin ailelerinin yanı sıra çok
sayıda davetli izledi.‘Gittiğinde anladım’, ‘O ağacın
altında’, ‘Şekerli misin vay vay’, ‘Ah bu gönül şarkıları’
gibi birbirinden değerli eserleri seslendiren koristler
izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

DÜNYANIN en önemli merkezlerinin ardından
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde
sahne alan Polonyalı MozART Grup, hem klasik

müzik ziyafeti verdi hem de seyirciyi kahkahalara
boğdu. Sahneye adım atar atmaz kelimeler yerine
notalarla yaptıkları espriler, İzmirli seyirciyi kahkahaya
boğdu. Varşova ve Lodz’un en prestijli müzik akade-
milerinden mezun Filip Jaslar, Michal Sikorski, Pawel
Kowaluk ve Boleslav Blaszcyk'dan oluşan grup hafı-
zalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. 

Müzik ve kahkaha
bir arada
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KONAK Beledi-
yesi bugüne
kadar benzeri
görülmemiş

bir etkinliğe imza attı.
Devlet Türk Dünyası
Dans ve Müzik Toplulu-
ğu işbirliğiyle düzenle-
nen ‘Konak’ta Bi Dünya
Ses’ adlı konser ile yolu
bir şekilde İzmir’e düş-
müş 14 farklı ülkeden
müzik sevdalıları aynı
sahnede buluştu. Ege
Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezi’nin
(AKM) ev sahipliği yap-
tığı gecede kardeşlik,
barış ve sevgi teması al-
tında 16 farklı dilde şar-
kılar seslendirdi. Kon-
serde Arap Hasan’ın to-
runu Özge de sahne aldı, Yunanlı Rozana da. Müziğin
evrenselliğini ve barışçıl dilini yansıtan ‘Konak’ta Bi
Dünya Ses’ konserine Türkiye’nin yanı sıra Ekvador,
Filistin, Güney Kore, Hollanda, Hindistan, İran, İskoçya,
Japonya, Küba, Malavi, Meksika, Sudan ve Yunanis-

tan’dan müziğe gönül vermiş 25 sanatçı katıldı. 14
ülkeden konukların yanı sıra Afro-Türk, Laz ve Çerkez
kökenli Türk vatandaşları konserde sahne aldı. Sanat
yönetmenliğini Kamil Kaya’nın yaptığı iki bölümden
oluşan konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 

‘Bi Dünya Ses’ Konak’ta buluştu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin ‘Karanlığa Karşı
Mizah’ sloganıyla düzenlediği 3. İzmir Mizah
Festivali sona erdi. Leman çizerleri ile Canan
Tan, Levent Cantek, Atalay Taşdiken, Köksal En-
gür ve Merve Engin gibi sevilen isimlerin yer
aldığı festivalde İzmirliler mizaha doydu.

KONAK Belediyesi, ünlü İtalyan yazar Dario
Fo’nun kaleme aldığı ‘Ödenmeyecek! Ödemiyo-
ruz!’ adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Gü-
zelyalı Nazım Hikmet Ran Kültür Merkezi’nde
sahnelenen oyuna ilgi yoğundu. Kadrosunda
Hakan Güven, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy,
Nalan Güreş Demirel, Gökçen Cavga, Çağlar Deniz
ve Melikcan Sapan’ın rol aldığı ‘Ödenmeyecek!
Ödemiyoruz!’ adlı oyun ilgiyle izlendi.

KONAK Belediyesi ile İzmir Gültepe Make-
donya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği, Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl-

dönümü kapsamında ‘18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Balkanlar’ konulu bir panel düzenledi. KIBA-
TEK’in katkılarıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen panele İzmirliler yo-
ğun ilgi gösterdi. Panelde Çanakkale Zaferi ve bu
zaferde Anadolu coğrafyasının yanı sıra Arna-
vutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya gibi
farklı coğrafyalardan savaşa katılan kahraman
askerlerin vatan uğruna verdikleri cesurca mü-
cadeleler anlatıldı. 

ÜCRETSİZ sahnelenen tiyatro oyunlarıyla
İzmirlileri sanatla buluşturmaya devam
eden Konak Belediyesi, bedensel engelli

tiyatro sanatçısı Erman Eranıl’ın ‘Sakata Geldik’
isimli tek kişilik oyununa ev sahipliği yaptı. Ge-
çirdiği bir kaza sonucu omurilik felçli olan Eranıl,
sahneye koyduğu stand-up gösterisiyle izleyenleri
gülmekten kırıp geçirdi. Erman Eranıl'ın, hayatı-
mızdaki engelleri mizah yoluyla anlattığı 'Sakata
Geldik' oyunu izleyenlerden tam not aldı. 

KONAK Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya
Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
şiir sevdalıları bir araya geldi. Konak Bele-

diyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilen gece yoğun ilgi gördü. Tiyatro sa-
natçıları Levent Üzümcü ile Barış Atay'ın da
katıldığı geceye Onur Berhamoğlu ve Duygu Kan-
kaytsın da okudukları şiirlerle renk kattılar. 

Bir festival böyle geçti KONAK Belediyesi'nin İzmirli yazar Tarık Dursun
K. anısına hizmete açtığı Karataş semtindeki
Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin son konuğu ‘Büyük
Adam Küçük Aşk’ filminin yönetmeni Handan
İpekçi oldu. Konak Belediyesi'nce restore edilerek
İzmir'e kazandırılan tarihi eve misafir olan yapımcı,
yönetmen ve senaryo yazarı İpekçi, yeni çekeceği
filmle ilgili çalışmalarını burada sürdürüyor. 

Yazar Evi’nin konuğu İpekçi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

‘Ödenmeyecek! 
Ödemiyoruz!’ 
çok beğenildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Leonardo da Vin-
ci'nin doğum günü olan 15 Nisan ‘Dünya Sanat
Günü’ nedeniyle AASSM’de uluslararası 100 ünlü
sanatçının eserlerinden oluşan bir sergi açtı.
Sergiye Türkiye’deki sanatçıların yanı sıra İrlanda,
Litvanya, Belçika ve İranlı sanatçılar da katıldı.

100
ünlü
sanatçı 

AYDA B‹R sinema

3 Mayıs 2017
Çarşamba/19.00

2016,Türkiye, 78’
Yönetmen: Rıza

Sönmez 
Senaryo: Rıza

Sönmez 
Oyuncular: Yüksel Ermutlu, İsrafil Parlak,

Vildan Atasever, İdil Vural, Atılay Uluışık, Numan
Çakır, Haydar Koçoğlu

Kars’ta yaşayan görme engelli şarkıcı Yüksel,
hatırlı misafirler ağırlayacaktır fakat çalıştığı
müzisyenler Erzurum’da bir festivale gitmek
zorundadır. Yüksel, yeni müzisyenler aramak
zorunda kalır. Orhan Pamuk hayranı Berber
Kâzım, ‘Kar’ romanındaki karakterlere ben-
zeyen insanların, sokakların, objelerin fotoğ-
raflarını çekip kartpostal yapmaktadır ancak
bazı Karslıları ikna etmekte zorlanmaktadır.
İki kahramanın arayışına üç hayali müzisyen,
iki çırak, kaz kovalayan bir çocuk eşlik et-
mektedir. Neredeyse bir belgesel tadında çe-
kilen filmi izlemek keyifli olacak gibi…

Konak Belediyesi, her ay olduğu gibi bu ay da
sinemaseverleri Türkan Saylan Alsancak Kültür
Merkezi’nde ödüllü filmlerle buluşturmaya devam
ediyor. ‘Hezarfen Film Galeri’ işbirliğiyle düzen-
lenen ücretsiz gösterimlerde, ülkemizden / dünya
sinemasından filmleri izleme ve yönetmenleriyle
söyleşme imkanı buluyoruz. İyi seyirler…

‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluş-
maları’ kuşağında bu ay izleyeceğimiz film:

Ayşe Teoman

Şiir sevdalıları buluştuŞiir sevdalıları buluştu

Gülmekten kırıp geçirdiGülmekten kırıp geçirdi

Balkanlar’dan Çanakkale’yeBalkanlar’dan Çanakkale’ye

17 Mayıs 2017
Çarşamba/ Saat
19.00

2017, Belçika, Hol-
landa, Bulgaristan,
94’

Yönetmen: Peter
Brosens, Jessica Woodworth

Senaryo: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Oyuncular: Peter Van Den Begin, Bruno

Georis, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Pieter
Van Der Houwen, Goran Radaković, Nina Ni-
kolina, Valentin Ganev

KAYIP KRAL

Konu: Belçika Kralı 3. Nicolas, resmi bir ziyaret
için İstanbul’dayken ülkesi dağılma tehlikesiyle
karşı karşıya kalır. Krallığını kurtarmak için, bir
an önce eve dönmesi gerekmektedir. Ama olum-
suz hava koşulları hava sahasının kapanmasına
ve tüm iletişimin kesilmesine yol açar. Kral ve
beraberindekiler, İngiliz bir yapımcının ve Bulgar
halk şarkıcıları topluluğunun yardımıyla kılık de-
ğiştirerek sınırdan kaçmayı başarırlar. Böylece
Balkanlar boyunca sürecek bir serüven başlar.
Bu aynı zamanda Kral’ın gerçek dünyayı ve
kendisini keşfetme serüveni olacaktır…

‘Dünya Festivallerinden Filmler’ 
kuşağında bu ay izleyeceğimiz film:

ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEY‹N KARS’TA
ÇEKT‹⁄‹M F‹LMDE KAR ROMANI DA VAR

‘Yaşlılar Haftası’
konserle kutlandı

23 Nisan coşkusu yaşandı
Konak Belediyesi Atamızın bize armağan ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayra-
mı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

ÇOCUK ve Oyun Şenliği
adı altında düzenlenen
kutlamalar ilçenin farklı
noktalarında çocuklarla

buluştu. Gültepe Toros Mey-
danı’nda Şenel Aksu Parkı’nda
düzenlenen eğlenceye çocuk-
lar kadar büyükler de ilgi gös-

terdi. Bayram
c o ş k u s u n u
mahallerde ço-
cukların ayağı-
na götüren et-
kinlikte; Pamuk
Prenses ve Miki
Fare çizgi film
karakterleri,
palyaçolar, si-
hirbaz gösteri-
leri ile Şubadap
Müzik Toplulu-
ğu alanı doldu-

ran çocuklar tarafından büyük
ilgi gördü. Şenlik alanını dolduran
çocuklar kadar büyükler de eğ-
lendi.

YÜZLER RENGARENK
BOYANDI
Birbirinden ilgi çekici sihirbaz
gösterilerini
dikkatle ve
hayranlıkla iz-
leyen minikler,
sevilen müzik
topluluğu Şu-

badap'ın şar-
kılarına hem
eşlik etti hem
de bol bol
dans etti.
S a h n e d e
konser de-
vam ederken,
re n ga re n k
kostümleriy-
le ilgi odağı
olan palyaço-
lar da çocuk-
ların yüzlerini
b o y a l a r l a
renklendirdi.
At a l a r ı n ı n
kendilerine
armağan et-
tiği dünyanın
ilk ve tek ço-
cuk bayramı;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı coşkusunu ya-
şayan Konaklı çocuklar gün
boyu eğlencenin keyfini yaşadı.
'Çocuk ve Oyun Şenliği' adı al-
tında düzenlenen kutlamalar il-
çenin farklı noktalarında devam
etti.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamaları kapsamında Konak Belediyesi ta-
rafından geleneksel hale getirilen ‘Çocuklardan
Ata’ya Karikatür Şenliği’ isimli etkinlikte mi-
nikler karikatür ve seramik sanatıyla tanıştı.
Neşe ve Karikatür Müzesi’nde gerçekleştirilen
çalışmaya dört okuldan toplam 135 öğrenci
katıldı. Minikler, usta sanatçılar eşliğinde Ata’ları
için karikatür çizdi, seramik yaptı.

FARKLI BİR DENEYİM YAŞADILAR
Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamaları kapsamında Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk Konak’ta çeşitli etkinliklerle
anılıyor. Bu etkinlikler kapsamında Neşe ve
Karikatür Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Ço-
cuklardan Ata’ya Karikatür Şenliği’ne ilçede
eğitim veren; Vasıf Çınar, İnkılap, Zübeyde
Hanım ve Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlköğretim
okulu öğrencileri katıldı. Üç gün süren çalış-
malar altı grup halinde gerçekleştirildi. Ka-
rikatür sanatçıları Mehmet Arslan, Birol Çün
ve Abidin Köse miniklere karikatür ve seramik
sanatını tanıtarak, birlikte uygulamalar yap-
tılar. Hayal güçlerini yaratıcılıklarıyla birleş-
tirerek ortaya çok güzel eserler çıkartan ço-
cuklar oldukça farklı bir deneyim yaşadı.
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ZORLU müsabakalar sonunda dere-
ceye giren minik sporcular kupa alır-
ken, tüm katılımcılara günün anısına

madalya verildi. Törende konuşan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tüm spor-
cuları kutlayarak, "Bu ülkenin sizin gibi
başarılı gençlere ihtiyacı var” dedi.
Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kap-
samında düzenlediği 'İlkokullararası Be-
bestad Atletizm Oyunları' görkemli bir tö-

renle son buldu. Geçtiğimiz hafta ilk etabı
gerçekleşen müsabakaların ikinci etabının
final yarışmaları Konak Belediyesi Toros
Spor Tesisleri’nde yapıldı. Şampi-
yonaya 18 okuldan toplam 360
minik sporcu katıldı. 7-8 ve 9-
10 yaş kategorilerinde düzen-
lenen müsabakalarda öğren-
ciler özel hazırlanan parkurda
büyük bir mücadele örneği or-
taya koydu. Pistte ter döken
minikleri aileleri yalnız bırakmadı. 

MİNİK JİMNASTİKÇİLER 
RENK KATTI
Büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada
7-8 yaş kategorilerinde Barbaros Hayrettin
Paşa İlkokulu rakiplerini geride bırakarak
birincilik kupasını kazanırken, Seyfi Gül-
mezoğlu İlkokulu ikinci, Ali Fuat Cebesoy
İlkokulu üçüncü oldu. 9-10 yaş kategorisinde
topladığı puanlarla ilk sırayı Mustafa Kemal
İlkokulu öğrencileri aldı. İkinciliği Esentepe

İlkokulu alırken üçüncülüğü ise Barbaros
Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri kazandı. 

ATAMIZA BORCUMUZ VAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-

cuk Bayramı’nın dünyanın tek
çocuk bayramı olduğunu ifade
eden Başkan Pekdaş, “Sağlıklı
bir vücut için öncelikle spor
yapmak önemli. Sağlıklı ve

sporla disipline olmanızı istiyoruz.
Bizim Büyük Atatürk’e borcumuz

var. Bu Cumhuriyet’i yaşatma sözü-
müz var. Bu sözü hep birlikte yerine getirme
kararlılığındayız. Sizlerin ve öğretmenle-
rinizin çabalarını kutluyorum. Bu çabaları
çok değerli buluyoruz. Bu çabalar Türkiye
Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacaktır.
Sizin başarılarınız için elimizden gelen gay-
reti vermeye hazırız” diye konuştu.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI
Törende Konak Belediyesi'nce geçtiğimiz

haftalarda gerçekleştirilen 'İlkokullar Arası
Futbol Turnuvası’nda dereceye giren ta-
kımlara kupaları verildi. Turnuvada kızlar
kategorisinde Kocatepe Mehmet Lütfiye
Dönmez İlkokulu birinci olurken, Başöğ-
retmen İlkokulu ikinci, Mustafa Kemal İlk-
okulu üçüncü ve Kıbrıs Şehitleri İlkokulu
da dördüncü oldu. Erkeklerde ise; Gazi Os-
man Paşa İlkokulu birinci, Barbaros Hay-
rettin Paşa İlkokulu ikinci, 80. Yıl İlkokulu
üçüncü, Başöğretmen İlkokulu da dördün-
cülük kupasının sahibi oldu. 

MADALYA HEYECANI
İLKOKULLARARASI Bebestad Atletizm Oyunla-

rı'nda dereceye girenlere ödüllerini veren Baş-
kanPekdaş, “Bizim, bu ülkenin sizlere ihtiyacı

var” dedi. Minik sporcular ‘İlkokullararası Futbol
Turnuvası’nın ardından atletizm şampiyonasında
ter döktüler.Bu yıl iki ayrı bölgede düzenlenen İlk-
okullararasıBebestad Atletizm Oyunları'nın ilk etabı
Konak Belediyesi’nin Güneşli Spor Tesisi’nde yapıldı.
Şampiyonaya 10 okuldan 220 minik sporcu katıldı.
7-8 ve 9-10 yaş kategorilerinde düzenlenen mü-

sabakalardaöğrenciler özel olarak hazırlanan par-
kurda büyük bir mücadele örneği ortaya koydular.
7-8 yaş kategorilerinde 80. Yıl İlköğretim Okulu bi-
rincilik kupasını kazanırken, Meliha-Doğan Akad
İlköğretim Okulu ikinci, Başöğretmen İlköğretim
Okulu ise üçüncü oldu. 9-10 yaş kategorisinde ise
topladığı puanlarla ilk sırayı Başöğretmen İlköğretim
Okulu öğrencileri aldı. İkinciliği 80. Yıl İlköğretim
Okulu elde ederken, Necatibey İlköğretim Okulu
üçüncülük kupasını kazandı. 

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzen-
lenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın
madalya kazanan belediyenin sporcusu Çiçek
Akyüz’ü ağırladı. Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl olduğu
gibi bu yıl da tüm rakiplerini yenerek Avrupa
Kupası’nda şeref kürsüsünün en üst basamağına
çıkmayı başaran Çiçek Akyüz’ü kutladı. Şu sıralar
Balkan Şampiyonası’na hazırlanan sporcudan
yeni başarılar beklediklerini kaydeden Başkan
Aziz Kocaoğlu, yetiştirdikleri genç sporcularla
büyük gurur duyduklarını söyledi. 

ALTIN KIZ

Ata’larına
Karikatür çizdiler

AMATÖR tiyatrolara desteğini sürdüren Ko-
nak Belediyesi, Roman gençlerin oynadığı
‘Bizim Citydekilerden misiniz?’ adlı tiyatro
oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Fuar
Kültürpark İzmir Sanat’ta sahnelenen oyuna
tiyatroseverler ve Roman vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. ‘Alsancak Sanat’ ve ‘İsimsiz Sah-
ne’nin işbirliğinde sahnelenen oyunda Ege ve
Yenişehir mahallelerinde yaşayan Roman
gençler rol aldı. Eslim Yıldırım’ın yazdığı, ko-
reografisini Dalya Dilimci’nin üstlendiği oyunu
Deniz Taylan Tombul yönetti. Roman vatan-
daşların büyük ilgi gösterdiği, mizahi üslupla
yazılan oyunda Adile Ezilecek, Elif Karışmaz,
Nurhan Cevahir, Ahmet Karakuş ve Türkan
Yetişir oyunculuklarıyla göz doldurdu. Roman
ezgilerinin ve danslarının yer aldığı oyun iz-
leyenlere keyifli anlar yaşattı. Oyuna Konak
Belediyesi İzmir Tiyatrosu da destek verdi.

‘Bizim
Citydekilerden 
misiniz?’ 

KONAK Belediyesi otizme dikkat çekmek
amacıyla ‘Sevgi Bir Mozaiktir’ projesi ile otizmli
gençlerle mozaik pano çalışması yaptı. Otizmli
çocukların hayallerindeki denizi ve deniz can-
lılarını resmettiği mozaik panolar Dominik
Caddesi’nde Alsancak İlkokulu’nun bahçe du-
varına monte edildi. Konak Belediyesi Dış İliş-
kiler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede
sekiz otistik çocuk ve aileleri yer aldı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş gençlerin atölye
çalışmalarını yerinde izleyerek onlarla birlikte
pano yaptı. Gençlerin çalışmalarını çok başarılı
bulan Pekdaş, “Gerçekten çok yetenekliler.
Engelli bireylerimize de kendilerini ifade ede-
bilmeleri, yeteneklerini sergileyebilmeleri için
zeminler, ortamlar hazırlamalıyız. Biz bu pro-
jeyle sekiz gencimize fırsat yaratarak ne kadar
başarılı olabileceklerini göstermek istedik”
diye konuştu. 

Deniz sevgisi
mozaikle anlatıldı

Minik sporcuların sevinci 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
sporcusu Ahmet Kasap, Sırbistan’da düzenlenen
Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda 4x100 metrede
41.74’lük derecesiyle Türkiye rekorunu egale
etti. Ardından Balkan Gençler Salon Şampiyo-
nası’nda 4x400 bayrakta 3:18:22’lik rekoru,
3:16:94 ile tarihe gömdü. Son olarak Belarus’taki
U20 Salon Atletizm Yarışmaları’nda 300 metrede
34:97 ile Gençler Salon Türkiye rekorunun yeni
sahibi oldu. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, okçulukta zirveyi yine bırakmadı. ‘8.
Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Ku-
pası'nda üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalya
kazanan Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ta-
kım halinde birinci oldu.

Hızlı
Ahmet Okçuluk

Büyükşehir'in işi
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