
Ege Mahallesi’nde heyecan başlıyor

SOSYAL Belediyecilik anlayışıyla
verdiği hizmetlerle yüzleri gül-
düren Konak Belediyesi; basit tıbbi
müdahale gerektiren sağlık hiz-
metini ihtiyacı olan vatandaşa
evinde ve ücretsiz sunuyor. ∂ 4’te

Evde sağlık hizmeti

BUyıl 6’ncısı gerçekleştirilen İz-
mir Felsefe Günleri yoğun ilgi
gördü. ‘Çocuklar için Felsefe Atöl-
yesi’ projesinin film gösterimi
yapıldı, proje beğenildi. ∂ 2’de

Felsefe’ye yolculuk
TOPLAM 185 parkı bulunan Ko-
nak Belediyesi son 3 yıl içinde
42 parkı tepeden tırnağa yeni-
leyerek mahalle sakinlerinin
kullanımına sundu.  ∂ 7’de

3 yılda 42 park yenilendi HIDIRELLEZ, çok renkli ve coş-
kulu kutlandı. Konak Belediye-
si’nce Kültürpark’ta düzenlenen
eğlenceye Roman vatandaşların
yanı sıra diğer ilçelerden gelen
vatandaşlar da ilgi gösterdi. ∂ 3’te

Pekdaş’tan müjde
SEMT merkezlerinde açılan
hobi kurslarını başarıyla ta-
mamlayan kadınlar el emeği
ürünlerini düzenlenen yıl sonu
sergilerinde gösterme fırsatı
buluyor. ∂ 3’te

El emekleri görücüye çıktı
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SPORA YATIRIM
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, önceliklerinin ülkenin yarınları olan çocukların doyasıya spor
yapabilecekleri yeni alanlar yaratmak olduğunu belirterek, üç yeni sahanın cansuyu olacağını söyledi.

KENTTEKİ meydanlar, cadde-
ler ve sokaklara yönelik ona-
rım ve yenileme çalışmaları
kapsamında son üç yılda top-
lam 40 bin ton asfalt serimi
gerçekleştirildi. . ∂ 7’de

40 bin ton asfalt

EGE Mahallesi’ndeki dönüşümün ilk
etabında, kat karşılığı yapım ihalesi
için meclis kararı alındı. İlk olarak;

ticaret merkezi, ofis ve konutlardan
oluşan kulenin yapımına başlana-
cak. ∂ 4’te

11. Dana Bayramı
coşkuyla kutlandı
İZMİR’de yaşayan Afrika kö-
kenli Türklerin kültür ve ge-
leneklerini yaşatarak gelecek
nesillere aktarabilmesi amacı
ile düzenlenen ‘Dana Bayramı
Festivali’ bu yıl 11’inci kez kut-
landı. ∂ 2’de

Başkan Pekdaş’ı 
örnek gösterdi

TÜRKİYE’nin farklı illerinden ge-
len il kadın kolları başkanları
Pekdaş’ı ziyaret etti. Başarılı ça-
lışmaları nedeniyle Başkan Pek-
daş’ı kutlayan Köse, “Dilerim ka-
dın belediye başkanlarımızın sa-
yısı çoğalır. Çünkü kadının yö-
nettiği yerde özgürlük, demokrasi
ve adalet var” dedi. ∂ 5’te

Fethi Sekin’e 
yakışan anıt.
∂ 4’te

Alsancak şenlendi

ALSANCAK Şenliği renkli görüntüleriyle
ilgi odağı oldu. ∂ 3’te

AMATÖR spor kulüplerine verdiği destekle adından
söz ettiren Konak Belediyesi bu kez başlattığı te-
sisleşme hamlesiyle de kulüplerin umudu oldu.

Antrenman yapacak saha sıkıntısı çeken takımların yüzünü
güldürecek yatırımlar için çalışmalara başlanırken, kısa

sürede tamamlanması planlanan projeler ile ilçeye modern
üç yeni futbol sahası kazandırılması hedefleniyor. Sporu
geniş kitlelere yaymak ve başarılı sporcular yetiştirmek
amacıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, önce-
liklerinin ülkenin yarınları olan çocukların doya doya spor

yapabilecekleri yeni alanlar yaratmak olduğunu söyledi. 

GENÇLERİN UMUDU OLACAK
Yapımına başlanacak üç futbol sahası içinde Gürçeşme
Kayaspor'un antrenman yaptığı Yeşildere'deki toprak

futbol sahası da bulunuyor. Mülkiyeti TCDD'ye ait olan
arsanın Konak Belediyesi'ne kiralanması için Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan onay çıktı.
Projede bir futbol ve bir basketbol sahası ile tartan pist
yer alıyor. ∂ 8’de

KAYASPOR SAHASI HALKAPINAR KURBAN KESİM YERİ VALİ KAZIM PAŞA
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Renklendiren hizmet
AYDINLIK yarınların en bü-
yük teminatı olan çocukla-
rımızın daha iyi şartlarda
eğitim görmesi için çalışan
Konak Belediyesi, eğitim yu-
valarına verdiği desteği ara-
lıksız sürdürüyor. ∂ 5’te

Engelleri aştılar 
SPOR yapmak hakkımız di-
yen İzmir Görme Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü Der-
neği ile Konak Belediyesi el
ele vererek, görme engelli-
lerin de bisiklet sürme key-
fini yaşayabileceğini gözler
önüne serdi. ∂ 8’de

KISA zamanda sayıları 10’u geçen ‘Spor
Okulları’ ve ‘Spor Merkezleri’nden bin
790’ı futbol, 220’si voleybol, bin 145’i
basketbol, bin 470’i atletizm, 420’si halk
oyunları, bin 280’i aerobik, 50’si jimnastik

ve 110’u tekvando alanlarından olmak
üzere toplam 5 bin 85 çocuk ve bin 400
yetişkin yararlanıyor. Tamamı ücretsiz
olan bu spor kurslarından üç yılda top-
lam 14 bin kişi faydalandı. ∂ 8’de

Herkes için spor
OSMANLI’dan kalma tarihi Kıllıoğlu Hamamı
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve
Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç tarafından
imzalanan sözleşme kapsamında resto-
rasyon karşılığı 17 yıllığına Konak Belediyesi
tarafından kiralandı. ∂ 6’da

Yıkılmaktan
kurtuluyor

Tarihi yapılara 
cansuyu 
geliyor
TARİHİ değerlere verdiği önemle
adından söz ettiren Konak Beledi-
yesi, İzmir'in en güzel semtlerinden
Varyant'ın hemen üstünde yer alan
Mecidiye Mahallesi'nde yan yana
inşa edilmiş tarihi iki binayı yıkıl-
maktan kurtarmak için çalışma
başlattı. Halil Rıfat Paşa Caddesi
üzerindeki 56 ve 58 kapı numaralı
yapıların satın alma işlemleri ta-
mamlanırken, binaların aslına uy-
gun şekilde yeniden yapılması için
röleve projesi hazırlandı.  ∂ 6’da
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BU yıl 2’ncisi Konak Belediyesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kar-
şılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün işbir-

liğinde düzenlenen ‘Karşılaştırmalı Edebiyat
Günleri’  büyük ilgi gördü. Bu yılki teması ‘Ede-
biyatta Farklı Dünyalar ve Yeni Tasarımlar’
olarak belirlenen etkinliğe Konak Belediyesi
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ev sa-
hipliği yaptı. İki gün boyunca birbirinden değerli
isimlerin söyleşileriyle renk kattığı etkinliğin
açılışında konuşan Konak Belediye Başkan
Yardımcısı Eser Atak, kültür ve sanata her za-
man önem verdiklerini ve vermeye de devam
edeceklerini söyledi. Atak, bu yıl da dolu dolu
bir programın meraklılarıyla buluştuğunu söy-
ledi. Açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül Üni-
versitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğ-

retim Görevlisi Prof. Dr. Nevzat Kaya da bu yıl
ikincisi düzenlenen etkinliğe ilginin giderek
arttığını, bunun da kendileri için umut verici
olduğunu söyledi. Kaya, “Karşılaştırmalı Ede-
biyat’ın amacı; ‘insan neden, nasıl yazar ve
insan neden yazılı ürünleri okur’ sorularına
yanıt arar. Bu yıl biz de ‘Edebiyatta Farklı Dün-
yalar ve Yeni Tasarımlar’ konu başlığını seçtik.
Edebiyat kültürel yenilenmeye kapı açar. Ede-
biyat her çağda estetize ederek aynayı kendi-
mize tutar” dedi. Etkinliğin ilk konuğu Alman-
ya’dan gelen Margarita Fotiadis, Kant’tan Post-
modernizm’e Metafizik Eleştirisi’nin Temel Kon-
septi hakkında paylaşımda bulundu. Fotiadis,
salonu dolduranlar tarafından ilgiyle dinlendi.
Günboyu süren etkinlikte yazar Mine Söğüt
de yer aldı. Nevzat Kaya ile birlikte yaptıkları
söyleşide yazarın kitabı ‘Madame Arthur Bey
ve Diğerleri’ başlığı altında ‘Edebiyatta Cinsiyet
ve Cinsellik Tasarımları’nı ele aldılar.

Edebiyatseverler 
Konak’ta buluştu
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Pekdaş, “Bugün Türkiye’de unutmaya başladığımız sosyal devleti, sosyal belediye-
cilik anlayışını diri tutmak amacıyla bu gelenekleri hatırlamamız gerekiyor”dedi.

İZMİR’de yaşayan Afrika kökenli Türk-
lerin kültür ve geleneklerini yaşatarak
gelecek nesillere aktarmak amacı ile

düzenlenen ‘Dana Bayramı Festivali’ bu
yıl 11’inci kez gerçekleştirildi. Konak Be-
lediyesi ile Afrikalılar Kültür Dayanışma
ve Yardımlaşma Derneği’nin işbirliğinde

düzenlenen etkinlik geçmiş yıllarda ol-
duğu gibi bu yıl da renkli görüntülere
sahne oldu. 

MUSTAFA OLPAK UNUTULMADI
Etkinlikler kapsamında Selahattin Ak-
çiçek Kültür Merkezi’nde Dixxon’un 2011

yılında fotoğrafladığı Afro-Türklerin bu
fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı
yağlıboya tablolarının yer aldığı sergi
açıldı. Sergi açılışında konuşan Pekdaş,
Dana Bayramı kutlamalarının bugünlere
gelmesinde büyük emeği olan ve geç-
tiğimiz yıl hayatını kaybeden Afro-Türk-

ler Dernek Başkanı Mustafa Olpak’ı
unutmayacaklarını söyledi. Pekdaş,
“Mustafa Olpak’ı geçen yıl kaybettik;
ama o hep bizim için Dana Bayramı’nda
el ele, kol kola yürüdüğümüz Mustafa
Olpak olarak kaldı. İzmir’deki Afro-Türk-
lerin kültürlerini zenginlik olarak gördü
ve kültürlerininyok olmaması için çok
çaba sarf etti. Buradan Olpak’a selam-
larımızı gönderelim. İyi ki yaşadı ve iyi
ki bizim dostumuz oldu” dedi. 

TARİHİN İZLERİ KONUŞULDU
Selahattin Akçicek Kültür Merkezi,
‘Afro-Türk Tarihi ve Mustafa Olpak’ ko-
nulu panele ev sahipliği yaptı. E.Ü Ede-
biyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Lülüfer
Körükmez paneli yönetti. Tarihçi Fat-
magül Kırcı, Afro-Türk avukat Orhan
Çetinbilek, Afro Alman Derneği Tem-
silcisi Katharina Oguntoye ve ABD’li ta-
rihçi Prof. Dr. Nikki Brown konuşmacı
olarak yer aldığı panelde; Afro-Türklerin
yaşamları ve kültürleri konuşuldu. Dana
Bayramı Festivali, kortej yürüyüşü ile
son buldu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri
Caddesi üzerindeki ÖSYM binası önün-
den başlayan korteje Pekdaş, İzmir’de
yaşayan Afro-Türkler, TGS İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hüner,
gazeteci-yazarlar Uğur Dündar, Yılmaz
Özdil ve Atillla Köprülüoğlu katıldı. 

GÜZEL İZMİR’İN GEÇMİŞİNİN İZLERİ
Başkan Pekdaş, Dana Bayramı’nın İz-
mir’in tarihi zenginliğinde iz bırakan
önemli olaylardan biri olduğunu söyledi.
Pekdaş, “Bu şehir yüzyıllardır medeni-
yetlerin birlikte, barış içinde yaşaması
ile güzel İzmir oldu. Bizim görevimiz ise
bu şehirde iz bırakan kimliklerin yaşa-
masını sağlamak. Dana Bayramı bolluk
ve bereket simgelesin diye yapılan bir
kutlamadır. Bugün Türkiye’de unutmaya
başladığımız sosyal devleti, sosyal be-
lediyecilik anlayışını diri tutmak amacı
ile bu gelenekleri hatırlatmamız gere-
kiyor” dedi.

11. Dana Bayramı 
coşkuyla kutlandı

Pekdaş: dana Bayramı Bolluk ve Bereketi simgeleyen Bir kutlamadır

KONAK Belediyesi tarafından bu yıl al-
tıncısı düzenlenen İzmir Felsefe Günleri
yoğun ilgi gördü. Dokuz Eylül Üniversitesi

Rektörlüğü ve Konak Belediyesi’nin işbirliğinde
düzenlenen etkinliğin açılışında Konak Beledi-
yesi’nin çocuklara felsefe sevgisini aşılaması
için kurduğu ve iki yıldır büyük bir başarı ile
devam eden ‘Çocuklar için Felsefe Atölyesi’ pro-
jesine ait tanıtıcı video filmin gösterimi yapıldı.
Proje büyük beğeni aldı. Video gösteriminin ar-
dından Konak Belediye Başkan Yardımcısı Eser
Atak, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kubilay Aysevener ve Felsefe
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Aysever et-
kinliğin açılış konuşmalarını yaptı. 

BİLİM, TEKNOLOJİ, EKOLOJİ
Bu yıl ‘Bilim, Teknoloji, Ekoloji’ konsepti altında

bir dizi söyleşiye ev sahipliği yapan İzmir Felsefe
Günleri’nin ilk gününde Prof. Dr. Mehmet Elgin’in
yönettiği ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Bülent
Gözkan ‘Doğa Bilimleri Hayata Dair Sorularımıza
Cevap Verebilir mi?’, Doç. Dr. Cem Kamözüt ‘20.
Yüzyıl Bilimi ve Eğitim’, Hacettepe Üniversitesi
Felsefe Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Zübeyde
Karadağ Tropre ise ‘Akıl Yürütme Yöntemleri
ve Bilgi’ başlıkları altında birer konuşma ger-
çekleştirdi. Etkinliğin ikinci ve son gün oturu-
munda Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkan, Doç. Dr.
Cem Kamözüt ve Zübeyde Karadağ Thorpe
‘Bilim, Yaşam ve Eğitim’ ana başlığı üzerine ko-
nuşurken; öğleden sonraki ikinci oturumda
‘Doğa, İnsan ve Toplum’ ile ‘Teknoloji, Bilgi ve
Hakikat’ konuları irdelendi. Konusunda uzman
eğitimcilerin katıldığı söyleşide Prof. Dr. Kurtuluş
Dinçer, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Ece Çelik, Dr. Erkan
Bozkurt, Dr. Selma Aydın Bayram, Yrd. Doç. Dr.
Emrah Akdeniz ve Dr. Umut Morkoç konuşmalar
yaptı. Söyleşi sonunda konuşmacılar salonu
dolduran konukların sorularını da yanıtladı. 

Felsefe’ye
yolculuk

DANA BAYRAMI NEDİR?
İzmir’de yaşayan Afrika kökenli

Türklerin kültüründe yer alan ‘Dana
Bayramı’ 1800’lerden 1920’lerin so-
nuna kadar kutlanmıştır. Daha önce
üç hafta süren kutlamalarda god-
yaların (Afrika topluluğu ileri ge-
lenleri) topladığı parayla dana alınır,
mahallede dolaştırılır. Dananın üze-
rine takılan armağan ve altınlar
yoksul çocukların okutulması ama-
cıyla kullanılırdı. 2006 yılından iti-
baren Afro-Türk Derneği tarafından
kültür ve geleneklerini yaşatmak
amacıyla ‘Dana Bayramı Festivali’
adıyla gerçekleşen kutlamalar 2
gün sürüyor ve kurban kesilmiyor.

Başkan Pekdaş’ın mutlu günü
KONAKBelediye Başkanı Sema Pekdaş’ın
kızı Candan Pekdaş, İzmir Arena’da ger-
çekleşen nikah töreniyle ha-
yatını Suat Çelen ile birleş-
tirdi. Genç çiftin nikahını İz-
mir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu kı-
yarken, çiftin nikah şahit-
liğini CHP Genel Sekreteri
ve İzmir Milletvekili Kamil
Okyay Sındır, CHP Millet-
vekilleri Mustafa Balbay,
Musa Çam, Ali Yiğit, Özcan
Purçu, İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız, İzmir Emniyet Müdürü
Hüseyin Aşkın ve Konak

Kaymakamı Mehmet Eriş’in yanı sıra
çok sayıda belediye başkanı birlikte yaptı. 

KONAK Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutla-
maları kapsamında İlçe Eğitim Müdürlüğü
ile birlikte eğlenceli bir etkinliğe imza
attı. 6 lisede 19 Mayıs etkinlikleri kapsa-
mında gençlik şölenleri düzenlendi. Öğ-
renciler bayram sevinci yaşadı, gençlik
şölenleri büyük ilgi gördü. Vali Vecdi Gönül
Anadolu Lisesi, Ömer Zeybek Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Küçükyalı Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ile Selma Yiğitalp
Anadolu Lisesi’nde yapılan şölenler sa-
yesinde öğrenciler doyasıya eğlenme fır-
satı buldu. 

Bayram sevinci
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BAHARIN müjdecisi Hıdırellez, Konak’ta
bu yıl da çok renkli ve coşkulu kutlandı.
Konak Belediyesi’nce Kültürpark’ta dü-
zenlen eğlenceye Konak'ta yaşayan Roman
vatandaşların yanı sıra İzmir'in diğer il-
çelerinden gelen vatandaşlar da yoğun
ilgi gösterdi. Kültürpark’ta toplanan İz-
mirliler hıdırellezi dans ederek kutladı. 

ROMAN MÜZİKLERİ DAMGA VURDU
Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun

habercisi hıdırellezi Kültürpark’ta karşı-
layan vatandaşlar hem piknik yaptı hem
de eğlenceyi doyasıya yaşadı. Kaskatlı Ha-
vuz karşısında kurulan sahnede günboyu
müzik ve coşku hiç eksik olmadı. İkiçeş-
melikli Polat, Romantik Deniz ve Resul,
Esendereli Ali, Tepecikli Barış, İzmirli Rak-
kas Grubu ile Genç Roman Davul Show
Grubu’nun müziklerine danslarla eşlik
eden davetliler, bol bol göbek attı. Roman
vatandaşlar danslarıyla olduğu kadar renkli
giysileriyle de dikkat çekti. 

Kültürpark’ta
‘Hıdırellez’ coşkusu
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BU yıl ‘Sokakta Umut
Var’ temasıyla iki gün
süreyle gerçekleştiri-
len Alsancak Şenliği’ne

İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

AÇILIŞ TAVLA
TURNUVASIYLA
16’ncı Alsancak Şenliği ilk olarak
Haşmet Uslu Sokak’ta düzen-
lenen 2. Geleneksel Tavla Tur-
nuvası ile başladı. İzmir Tavla
Derneği’nce düzenlenen ve tavla
tutkunlarını buluşturan etkinliğe
tavla meraklısı vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi. 46 yarışmacının
katıldığı turnuvanın ilk ayağı se-
yir zevki yüksek ve çekişmeli
mücadelelere sahne oldu. Tur-
nuvanın açılış törenine katılan
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş, İzmir’in keyifli yaşam
sürülen bir şehir olduğunu be-
lirterek, “Bizlerin görevi İzmir’in

bu mutluluğunu çoğaltmaktır.
Düzenlediğimiz bu şenlik de, bu
tavla organizasyonu da bunu

sağlayan araçlardan biridir” diye
konuştu.

İZMİR ÜZERİNE KAPSAMLI
BİR SÖYLEŞİ
Tavla Turnuvası’nın ardından
Başkan Pekdaş, Kıbrıs Şehitleri
Caddesi üzerinde yer alan ve İz-

mir’in en dar sokağı olarak bili-
nen ‘Dantel Sokak’ta Etik Sanat
Galerisi tarafından kurulan Mo-

noprint Sergisi’ni gezdi. Pekdaş
burada, Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencilerinin yaptığı duvar bo-
yamalarını inceledi, kendisi de
boyama yaptı. Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nde 232 Artworks ta-
rafından organize edilen Street
Art gösterisiyle devam eden

şenlik kapsamında Ali Çetinkaya
Bulvarı’nda ‘Alsancak’ta Yaşa-
mak’ adlı söyleşi gerçekleştirildi. 

KONAK Belediyesi, bir anlamlı etkinliğe
daha ev sahipliği yaptı. Türk Sanat Müziği
korolarından ‘Zeki Müren Grubu’ Fasl-ı
Bahar Konseri ile kulakların pasını sildi.
Şef Ozan Ünal yönetiminde sahne alan
koristler birbirinden değerli eserleri pro-
fesyonelleri aratmayacak güzellikte ses-
lendirdi. Dinleyenlere unutulmaz bir gece
yaşatan Zeki Müren Grubu, konser so-
nunda uzun süre ayakta alkışlandı. Tür-
kiye’nin en önemli müzik değerlerinden,
‘Sanat Güneşi’ olarak anılan Zeki Müren’in
adını taşıyan Zeki Müren Türk Sanat Müziği
Grubu, Konak Belediyesi’nin destekleriyle
beş ay süren çalışmalarını muhteşem bir
konserle taçlandırdı.  Güzelyalı Kültür Mer-
kezi’ndeki konsere sanatsever İzmirliler
büyük ilgi gösterdi.

Amatör korodan
profesyonel konser

BABİL Efsanesi, Tenor Levent Gündüz ve
Soprano Patrizia Zanardi’nin canlı perfor-
manslarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi'nde 3 boyutlu mapping show eş-
liğinde sahnelendi. Görsel şovlar ve Yetkin
Dikinciler'in başarılı anlatımı ile Wagner’den
Çaykovski’ye, Aşık Veysel’den John Len-
non’a 20 eser ve 20 ülkenin şarkılarına
eşlik eden İzmirli müzikseverler, konseri
ayakta alkışladı.

Efsane

PURÇU SÜRPRİZİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir

Milletvekili Özcan Purçu da Kültürpark’taki
kutlamalara katıldı. TBMM’nin ilk Roman
milletvekili olan Purçu, hemşehrilerini
yalnız bırakmayarak onların eğlencesine
ortak oldu. Karşılarında Purçu’yu gören
vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluk-
larını gizleyemedi. 

Alsancak şenlendi

İGC'den “birlik” çağrısı
İZMİR'de 98 yıl önce düşman iş-

gali sırasında ilk kurşunu atarak
milli mücadeleye güç veren ar-

dından orada şehit edilen Gazeteci
Hasan Tahsin, Konak'taki İlk Kur-
şun Anıtı önünde anıldı. İzmir Ga-
zeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından
düzenlenen anma törenine İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, CHP Genel Sekreteri Ka-
mil Okyay Sındır, CHP İzmir mil-
letvekilleri Musa Çam, Ali Yiğit,
Tacettin Bayır, Tuncay Özkan, İzmir
Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar,
İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan,
Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı Yılmaz Karaca, CHP
İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Konak İlçe
Başkanı Şakir Başak, Türkiye Gazeteciler Sendikası
İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Ekonomi Muhabirleri

Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, İGC Yö-
netim Kurulu üyeleri, İGC üyeleri, Şehit Gazeteci Hasan
Tahsin Ortaokulu öğrencileri ve yurttaşlar katıldı. 

Tedirgin Bir Yazar 
Yusuf Atılgan 
ÇOK az sayıda eser vermiş olmasına ve değeri
çok geç anlaşılmasına rağmen, edebiyatımızın
önemli, hatta efsaneleşmiş isimlerinden biri
olan Yusuf Atılgan ‘Tedirgin Bir Yazar Yusuf
Atılgan’ isimli panelle anıldı. Konak Belediyesi
tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi
Benal Nevzat Salonu’nda gerçekleştirilen pa-
nele Semiramis Yağcıoğlu, Halil Şahan ve Murat
Şahin katıldı. Panel’in kolaylaştırıcısı Hülya
Soyşekerci, Yusuf Atılgan’ın az ama öz yazdığını
belirterek, “Ardında bıraktığı üç romanının
yorumları ve derinlikli anlamlarıyla okurların
zihninde sürekli çoğalmış, yazınımızın unu-
tulmayanları arasında hak ettiği yeri almış,
sıra dışı ve farklı bir yazardır” dedi. 

TÜRKİYE’nin en prestijli kültür-sanat mekanla-
rından biri haline gelen Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi, çok önemli bir sergiye daha ev
sahipliği yapıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı-İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü ve İsmail Hakkı Tonguç
Belgeliği Vakfı işbirliğiyle hazırlanan ve küratör-
lüğünü Ekrem Işın’ın yaptığı “Düşünen Tohum,
Konuşan Toprak – Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri:
1940 – 1954” adlı fotoğraf sergisi, 10 Mayıs – 30
Haziran 2017 tarihleri arasında AASSM giriş gale-
rilerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 

Tarihe ışık tutan sergi

El emekleri görücüye çıktı

HOBİ kurslarına katılan binlerce kursiyer verilen
eğitimler sayesinde içindeki yeteneği ortaya çı-
karma fırsatı buluyor. Konak Belediyesi Kadın,

Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü çatısı altında

hizmet veren merkezlerde kurs gören kadınlar yıl
boyu farklı dallarda eğitimler alıyor. Kursları başarıyla
tamamlayan kursiyerler ürettikleri el emeği ürünleri
ise düzenlenen yıl sonu sergileriyle görücüye çıkarıyor. 

KURSİYERLERDEN MÜZİK ZİYAFETİ
Kurs döneminin tamamlanmasıyla açılmaya başlanan
sergilerden biri de Mehmet Ali Akman Semt Merke-
zi’nde düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği ürünlerinin
görücüye çıktığı sergiye ilgi yoğundu. Kursiyerlerin
ne kadar hünerli olduklarını bir kez daha gözler önüne
seren serginin açılışına sadece davetliler değil, mahalle
sakinleri de ilgi gösterdi. Sergi sonrası müzik ziyafeti
de yaşandı. Kursiyerlerden oluşan Türk Sanat Müziği
korosu Mehmet Ali Akman Parkı’nda muhteşem bir
konsere imza attı. Güzel havanın da etkisiyle parka

gelen vatandaşlar ve etkinliğe katılan davetliler müzik
dolu, unutulmaz bir gün yaşadı. Şef Güven Yağtuğ yöne-
timinde Türk Sanat Müziği’nin dillerden düşmeyen şar-
kılarını seslendiren koro üyeleri doyumsuz anlar yaşattı. 

Semt merkezlerinde açılan hobi kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar el
emeği ürünlerini düzenlenen yıl sonu sergilerinde gösterme fırsatı buluyor

Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle
16’ncısı düzenlenen Alsancak Şenliği’nde bu yıl da renkli görüntüler yaşandı
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İZMİRLİLER, 5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi
önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle
çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen

ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit
olan kahraman polis memuru Fethi Sekin’i unut-
madı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dü-
zenlenen ve 37 eserin yarıştığı “Şehit Polis Fethi
Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmada birinciliği Can Akdaş’ın heykeli kazandı.
İkinciliğe Ümit Öztürk, üçüncülüğe de Hüseyin
Yüce’nin eserleri layık görüldü. Mansiyon ödülleri
ise Harun Atalayman, Derya Ersoy – Ali Yaldır –
Zafer Dağdeviren, Ferit Furuncu, Hüsnü Ertuğ
Atlı ve Müge Olçum’a verildi. 

Şehit Fethi
Sekin anıtı

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 30. kuruluş yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir
Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü Proje Grubu

tarafından hazırlanan, “İzmir'in Suyla Gelen Kül-
türü” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Tarihi her yö-
nüyle yansıtan çok özel fotoğraflarla kentin geç-
mişten günümüze su kültürünün anlatıldığı bel-
gesel nitelikli bu çok özel sergi, 9 Haziran tarihine
kadar Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerin
beğenisine sunulacak.

“Suyun öyküsü” bu
sergide

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri
arasında yer alan palmiyeleri zararlılardan ko-
rumak için Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘en-

doterapi’ uygulamasına başladı. Amerika, Fransa,
İtalya ve İspanya’da kullanılan yöntem, ilk olarak
Konak Meydanı’ndaki palmiyelere uygulandı. 

Palmiyelere
‘endoterapi’

‘Kent Ekmek’, fiyatını 60 kuruşa çekti

Evde sağlık hizmeti

EgE MahallEsi’ndE
hEyEcan başlıyor
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Konak Belediyesi, ‘Toplumcu Belediyecilik’ anlayışıyla verdiği hizmetlerle yüzleri güldürüyor;
‘Evde Sağlık Hizmeti’ ile hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşların evlerinde basit tıbbi
müdahale hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Bugüne kadar 400 hasta tedavi edildi.

DENEYİMLİ doktor ve sağlık perso-
nellerinden oluşan Konak Beledi-
yesi sağlık ekipleri, ‘Evde Sağlık

Hizmeti’ kapsamında randevu tarihinde
hastanın evine ulaşarak gerekli sağlık
hizmetini eksiksiz uyguluyor. Yatak yarası

bakımı, ameliyat pansumanı, dikiş alma,
sonda takma-çıkarma, şeker, tansiyon
ölçümü gibi basit tıbbi müdahaleler sınıfına
giren hizmetler için hiçbir ücret alınmıyor.
Evde sağlık hizmeti sayesinde bugüne
kadar 400 hasta evinde tedavi oldu. 

HASTANEYE AMBULANSLA
GİDİYORLAR
Öte yandan muayene için hastaneye
gitmesi gereken hastalar için de Konak
Belediyesi tarafından ambulansla hasta

nakil hizmeti veriliyor. Hastalar ambu-
lansla alınıp hastaneye götürülüyor, son-
ra tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmet
sayesinde üç yılda binden fazla hasta
ambulansla nakil hizmetinden yarar-
landı.

KNK dergisine
bir ödül daha

Daha sağlıklı
Kültürpark

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti 2016 Şehit Gazeteci
Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda birinci
olan gazeteciler, Aya Vukla Kilisesi'nde düzen-

lenen törenle ödüllerine kavuştu.  İzmir Gazeteciler
Cemiyeti tarafından 50 yıldır aralıksız olarak sür-
dürülen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Yarışması'nda
18 dalda 20 gazeteci ödüle değer bulundu. Gazeteci
Nahit Duru'ya da “Hasan Tahsin Onur Ödülü” takdim
edildi. Konak Belediyesi’nin üç ayda bir yayımlanan
süreli dergisi Kent Konak KNK’ya bir ödül daha
geldi. Güncel yazılar dalında Kaya Çelikkanat Ödü-
lü’nü ‘Orhan Kemal’in Romanlarında İzmir’ yazısıyla
Mazlum Vesek aldı. Mazlum Vesek’e ödülünü CHP
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan verdi.

E.Ü Ziraat Fakültesi ile birlikte yürüttüğü proje
sayesinde Kültürpark'ın bitki varlığını kayıt
altına alan Büyükşehir Belediyesi, projede

öngörülen sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyor.
Ekipler, karantina zararlısı barındırdığı tespit edilen
42 ağacı Koruma Kurulu'nun izniyle alandan uzak-
laştıracak. İlerleyen süreçte Kültürpark'a 633 yeni
ağaç dikilecek.

BÜYÜKŞEHİR Bele-
diyesi, Ege Mahal-
lesi’nde yüzde yüz

uzlaşı sağlanarak tapu
devirleri tamamlanan ve
belediye adına tescil edi-
len alanda, hak sahiple-
rine taahhüt edilen tica-
ret, ofis ve konut blok-
larının yapımı amacıyla,
1. Etap Kat Karşılığı Anah-

tar Teslimi İnşaat Yapım
İhalesi için meclis kararı
aldı. Düzenli kentleşme-
nin sağlanması, eskiyen
kent kısımlarının yeni-
den inşa ve restore edil-
mesi, kentin kültürel do-
kusunun korunması ve
yurttaşların yaşam bi-
çimleriyle çelişmeyecek
çözümlerin üretilmesi

amacıyla projelerini ha-
yata geçiren İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, Ege
Mahallesi’nde 7 hektarlık
alanı dönüştürecek. 70
bin metrekarelik alanda
gerçekleştirilecek ‘Kent-
sel Dönüşüm Projesi’ ile
bölgede yaşayanların sa-
hip olduğu kültürel zen-
ginlik ve renkliliği yan-

sıtan örnek bir ‘yerinde
dönüşüm’ hedefleniyor.
Hak sahipleriyle uzlaşan
ve tapularını alan Bü-
yükşehir Belediyesi, in-
şaatlara bu yüksek katlı
yapıdan başlayacak. İlk
etapta belediyenin mül-
kiyetindeki arazide yer
alan 8 ve 9 katlı iki blok
yapılacak. 

İİZMİR Büyükşehir Bele-
diyesi, Kent Ekmek Fab-
rikası’nda ürettiği 250

gramlık ekmeği 60 kuruş-
tan satmaya başladı. Daha
önce 300 gram ekmeği 75
kuruştan satışa sunan Bü-
yükşehir, böylece yüzde
4’lük indirim yapmış oldu.
Kent Ekmek’in Ramazan’da
piyasaya sunacağı 300
gramlık pide de geçen yılki
gibi yine 1 TL’den satılacak.

484 22 91 NUMARALI TELEFONDAN RANDEVU ALINABİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi’ndeki dönüşümün ilk etabında, kat
karşılığı yapım ihalesi için meclis kararı aldı. İnşaatlar; ticaret merkezi,
ofis ve konutlardan oluşan kule ile başlayacak.
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AYDINLIK yarınların en büyük teminatı olan
çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi
için çalışan Konak Belediyesi eğitim yuvalarına
verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Belediye büt-
çesinden okullar için her yıl pay ayrılırken, bu
paydan ihtiyaç duyulan okulların boya, bakım ve
onarımları yapılıyor. Her eğitim döneminde binlerce
öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı okulları
güzelleştirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerİ
hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda
ihtiyaç duyan okulların dış cephe boyaları yeni-
lenerek yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor.
Belirlenen takvim doğrultusunda yapılan çalış-
malar kapsamında son olarak Karataş Anadolu
Lisesi ile Toros 9 Eylül Anadolu Lisesi’nin dış
cephesi boyandı. Okulların yeni görünümü büyük
beğeni topladı. Bütçesinde yer almamasına rağmen
Konak Belediyesi her yıl okulların bakım ve ona-
rımını üstlenerek geleceğimizin teminatı öğren-
cilere daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim
görmeleri için elinden geleni yapıyor. Konak Be-
lediyesi 2014 yılından bu yana son üç yılda ihtiyaç
sahibi 56 okulun tadilat, bakım ve onarımını üst-
lendi.

İZMİR (Ege Ajans) –Ege Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühen-
disliği Bölümü öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygu-
lamaları’ kapsamında Alsancak Kordon’da çöp top-
ladı, çevre temizliği yaptı. Öğrenciler ‘Yere Çöp
Atma’ konulu bir proje gerçekleştirdi. Prof. Dr. Engin
Çakır’ın verdiği, Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında düzenlenen projeye, Ziraat Fa-
kültesi öğrencileri katıldı. Temiz çevre için farkındalık
yaratmayı amaçlayan öğrenciler, kalabalık bir grup
ile amaçlarını gerçekleştirirken, insanların dikkatini
çekmeyi ve insanların bilinçlenmesini hedefledi.
Yapılan proje ile hedeflerine ulaşan üniversiteli
gençler, halktan yoğun ilgi gördü.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrika-
sı’nda açılan Pastacılık Kursu, her yaştan kadınların
büyük ilgisini çekiyor. Hobi olarak başlayan pasta
yapımını “iş garantili kurs” sayesinde kısa sürede
“ustalığa” dönüştürmeye hazırlanan İzmirli ka-
dınlar, sıra dışı çalışmalarıyla herkese parmak
ısırtıyor. 4 ay süren eğitimin sonunda sertifika
alan 100 kadının yarısına istihdam olanağı sağ-
lanırken, diğer yarısına da “kadın girişimcilik eği-
timi” verilecek.

Konak’tan okulları
‘renklendiren’ hizmet

Yakında ‘Usta’
olacaklar

Yere çöp atma! 3 bin akıllı cihaz
KENT genelinde birçok bölgede altyapı çalış-

maları tamamlanan ve halk arasında “Akıllı
Trafik Sistemi” olarak bilinen “Tam Adaptif Trafik
Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”nin
hayata geçmesi için artık her şey hazır. İzmir'in
kent içi ulaşımdaki ana akslarını oluşturan tüm
cadde, bulvar ve kavşakları izleme, denetleme
ve trafiği yönlendirme imkanı sunan sistemin
kontrol edileceği İzmir Ulaşım Merkezi'nde ku-
rulum işlemi tamamlandı. İzmir Emniyet Mü-
dürlüğü ile imzalanacak protokolün ardından
denetim faaliyetleri de resmen başlayacak. 

ÖDÜLLÜ SİSTEM 3 bİN AKILLI CİhAZLA
YÖNETİLECEK

İzmir'in tüm ana arterlerini 24 saat kontrol
ve denetim altında tutacak, kayıt altına alacak
ve trafiği yönlendirecek donanıma sahip İzmir
Ulaşım Merkezi’nde operatörler, trafik mühend-
isleri ve bilişim uzmanlarından oluşan bir ekip
görev yapacak. Türkiye'de bugüne dek trafik
alanındaki en büyük ve en kapsamlı yatırım
niteliğindeki “Tam Adaptif Trafik Yönetim, De-
netim ve Bilgilendirme Sistemi” 3 bin civarında
akıllı cihazla kentin ulaşımına düzen getirecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sistemle
birlikte kent genelinde bulunan 402 sinyalize
kavşak adaptif sisteme bağlanırken, bu sayıyı
900 kavşağa kadar çıkarabilecek altyapı oluş-
turuldu. 

GÜLTEPE Rumeli Şenliği bu
yıl da renkli görüntülere
sahne oldu. Konak Beledi-

yesi’nin katkılarıyla, İzmir Gültepe
Makedonya Göçmeleri Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından
geleneksel hale getirilen şenlikte
Balkanların dost ve kardeşlik rüz-
garları Gültepe’de esti.

Balkan müziği eşliğinde halay
çeken göçmenlere Başkan Pekdaş
da eşlik etti. Etkinlikte Balkan

müzik grubu Sakoband ile solist
Şule Çaycı sahne aldı. Dernek Baş-
kanı Birol Özkardeşler kentin kül-
türüne, sanatına ve sosyal haya-
tına katkı koymak adına yaptıkları
çalışmalarda kendilerine destek
olan Pekdaş’a teşekkür etti. Baş-
kan Pekdaş da, “Anadolu, Bal-
kanlar, Trakya, Rumeli, Makedon-
ya ne çok acılar yaşadı, gözyaşı
döktü, kanlar döktü. Ama bu top-
rakların insanı hep bir dirençle

insan olarak kalabilmeyi başardı.
Artık, hep birlikte barış içinde ya-
şamak, şarkılar söylemek, kol
kola büyümek istiyoruz. Şimdi
güzel çocuklarımızın mutlu ya-
şaması için el birliği ile barış içinde
yaşamak zamanı. Birlikte halay
çekeceğimiz günlerin hep devam
etmesini, birlikte türkü söyleye-
ceğimiz, barış içinde olacağımız
bir Türkiye ve dünya istiyorum”
dedi.

Dostluk rüzgarı esti

CHP Kadın Kolları Genel BaşKanı Fatma Köse

Başkan Pekdaş’ı
örnek gösterdi

Başarılı çalışmaları nedeniyle Pekdaş’ı kutlayan Köse, “Dilerim kadın belediye başkanları-
mızın sayısı çoğalır. Çünkü kadının yönettiği yerde özgürlük, demokrasi ve adalet var” dedi.

BAŞKAN Pekdaş, Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel
Başkanı Fatma Köse ve Türki-

ye’nin 81 ilinden gelen CHP Kadın Kolları
il başkanlarını ağırladı. ‘CHP İl Kadın
Kolları Başkanları Eşgüdüm Toplantısı’
için İzmir’e gelen Köse ve kadın kolları

başkanlarını İzmir’in tarihi semti Bas-
mane’de misafir eden Pekdaş misafir-
lerine, Konak Belediyesi tarafından res-
tore ederek kent yaşamına kazandırılan
tarihi binaları gezdirdi. İlk olarak Kadın
Müzesi’ni ziyaret eden CHP’li kadınlar,
daha sonra yine bir tarihi binada hizmet

veren Basmane Semt Merkezi’nde kısa
bir mola verdi, ardındanSaadet Mirci
Semt Merkezi’nde eğitim gören kursiyer
kadınların yıl sonu sergisi ziyaret edildi.
Konaklı kadın kursiyerlerin el emekle-
rinden oluşan sergiyi hayranlıkla gezen
CHP’li kadınlar, düzenlenen mini defileyi

de büyük bir ilgiyle izledi. 

İZMİR’İN AYDINLIĞI TÜRKİYE’Yİ
SARACAK

Pekdaş, “Türkiye’nin dört bir tarafından
misafirlerimizi konuk ettik. Ev sahibi ol-
mak bizim için büyük bir onur. Bizim,
İzmir’in aydınlığını devam ettirmek ve
bu aydınlığın tüm Türkiye’yi sarmasını
sağlamak gibi bir görevimiz de var. Bunu
da yapacak olanlar kadınlardır. Yaşadı-
ğımız kenti güzelleştirdiğimiz gibi Tür-
kiye’yi de güzelleştirmek durumundayız.
Türkiye için, geleceğimiz için, çocukla-
rımız için el ele veriyoruz. Türkiye’nin
aydınlık, demokrat bir ülke olmasını is-
tiyoruz. Özgürce okumak, çalışmak, so-
kaklarında dolaşmak istiyoruz. Bu ne-
denle semt merkezileri üretim yaptığı
gibi kentlilik bilincinin de gelişmesini
sağlıyor” dedi.

İNÖNÜ’NÜN DOĞDUĞU
EVİ GEZDİLER

“81 rengimizle İzmir’deyiz” diyen CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse
de; “İyi ki İzmir’deyiz. Kuruluş ve kurtuluş
mücadelesinin başkenti İzmir’in en
önemli ilçesi Konak’tayız. Çünkü Ko-
nak’ta yiğit bir kadın var. Çünkü Konak’ta
devrimci bir kadın var. Onunla olmak
bize şeref verdi, onur verdi. Semt mer-
kezleri kadının sosyal hayata katıldığı
ve kendini değerli hissettiği yerler. Semt
merkezleri bu nedenle bizim için çok
kıymetli. Hem eski dokumuza sahip çı-
karak hem de kadınımıza sahip çıkarak
önemli projeler imza attı. Dilerim kadın
belediye başkanlarımızın sayısı çoğalır.
Çünkü kadının yönettiği yerde özgürlük
var, demokrasi var, adalet var” diye ko-
nuştu. İzmirli kadınların enerjisini tüm
Türkiye’ye yansıtacaklarını dile getiren
Köse, “Gözünüz arkada kalmasın. İyi ki
bizler gibi, sizler gibi Türkiye’nin gele-
ceğini düşünen aydınlık kadınları var”
dedi. Serginin ardından Başkan Pekdaş,
konukların 2. Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün doğduğu ev olan İsmet İnönü
Anı Evi’ni gezdirdi.
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Tarihi yapıları hep
birlikte kurtaralım

TÜRKEdebiyatı’nın önemli yazarlarından biri
olan Sabahattin Ali, 110’uncu doğum yılında
adına düzenlenen muhteşem bir konserle

anıldı. Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda
gerçekleştirilen konserde Sabahattin Ali'nin şi-
irlerini en çok besteleyen sanatçı olan Ali Kocatepe
ve eşi Aysun Kocatepe sahne aldı. Çim alanda
kurulan sahnede İzmirlilerle buluşan Kocatepe
çifti müthiş yorumuyla unutulmaz bir gece yaşattı. 

1948 yılında 41 yaşında öldürülen Sabahattin
Ali'nin 10 şiirinden bestelenen şarkıların seslen-
dirildiği gecede ikiliye Rapsodi Orkestrası eşlik
etti. Ali Kocatepe’nin, 1984 yılında bestelediği ve
ilk olarak Sezen Aksu tarafından seslendirilen
'Benim Meskenim Dağlardır Dağlar' şarkısıyla
başlayan konserde Kocatepe çifti, 'Çakır', 'Çocuklar
Gibi', bestecilik kariyerinde en önemli çalışma
olarak nitelendirdikleri 'Melankoli', 'Ben Sana
Vurgunum' ve 'Benimsin Diyemedim' gibi akıllarda
yer etmiş şarkıları seslendirdi. Sabahattin Ali’nin
şiirlerinin yazılış öykülerinin de dinleyiciyle pay-
laşıldığı konserde Türkiye'nin ilk tango şarkısı
olma özelliğini taşıyan ve Necip Celal Andel ta-
rafından bestelenen, sözlerini Necdet Rüştü'nün
yazdığı 'Mazi Kalbimde Bir Yaradır' şarkısı da Ezgi
Er ve Ozan Fırat’ın muhteşem dans gösterisi eş-
liğinde dinleyiciyle buluştu. 

Konserden günler önce İzmir’den bir kadın ve
bir erkeği sahnelerinde konuk edeceklerini du-
yuran Kocatepe çifti, amatör ya da profesyonel
ayrımı yapmaksızın seçtikleri iki finalistle birlikte
aynı sahneyi paylaştı. Deniz Kuvvetleri’nde uzman
çavuş olarak çalışan erkek solist Fatih İnal 41
yaşından öldürülen Sabahattin Ali'nin  ‘Aldırma
Gönül’ şiirinden bestelenen şarkıyı okudu. Özel
bir okulda müzik öğretmeni olan Dilek Bayrak
da kadın finalist olarak ‘Leylim Ley’ şarkısını ses-

lendirdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan
finalistlere plaketlerini Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş verdi. Konser sonunda sahneye
çıkan Başkan Pekdaş, Alsancak doğumlu İzmirli
sanatçı Ali Kocatepe ve eşi Aysun Kocatepe’yi
ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Pekdaş, "Güzel bir İzmir gecesinde bize müzik
dolu anlar yaşattınız. Sizler gibi usta müzisyenler
sayesinde keyifli bir konser dinledik. Tüm hem-
şehrilerim adına size teşekkür ediyorum" dedi.
Konser tüm dinleyicilerin de katılımıyla söylenen
'İzmir Marşı' ile son buldu.

Sabahattin Ali 
şarkılarla anıldı

Üç bin tescilli ve tarihi binaya ev sahipliği yapan Konak’ın Mecidiye Mahallesi'nde-
ki tarihi ‘İkiz Evler’ restorasyon için İzmir Valiliği'nden çıkacak kararı bekliyor

PEKDAŞ: TESCİLLİ ESERLERİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ İKİZ EVLER

TARİHİ değerlere
verdiği önemle
adından söz etti-

ren Konak Belediyesi, İz-
mir'in en güzel semtle-
rinden Varyant'ın hemen
üstünde yer alan Meci-
diye Mahallesi'nde yan
yana inşa edilmiş tarihi
iki binayı yıkılmaktan
kurtarmak için çalışma
başlattı. Halil Rıfat Paşa
Caddesi üzerindeki 56
ve 58 kapı numaralı ya-
pıların satın alma işlem-
leri tamamlanırken, bi-
naların aslına uygun şe-
kilde yeniden yapılması
için röleve projesi hazır-
landı. Koruma Kuru-
lu'ndan onaylanan pro-
jenin hayata geçmesi için
geçtiğimiz aylarda em-
lak vergilerinden topla-
nan katkı payından olu-
şan Valilik fonuna baş-
vurulurken, İzmir Valiliği
henüz ödenek çıkarmadığı için çalışmalara bir türlü
başlanamadı. Çevre halkının ‘ikiz evler' olarak adlan-
dırdığı ve geçmiş yıllarda çıkan bir yangının ardından
kaderine terk edilen ikiz binaların tavanı önceki gün
aşırı rüzgar nedeniyle çöktü.

ÖDENEK FONDA BEKLİYOR
Mahalleye giderek binalarda incelemelerde bulunan

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tarihi binaların
yeniden kente kazandırılması için İzmir Valiliği'nin bir
an önce ödenek onayı vermesini istedi. Pekdaş, "Bu
tarihi semtte pek çok tescilli eser var. Bu eserlerin en

güzel örneklerinden bir tanesi de İkiz Evler. Osmanlı
mimarisinin örneklerini taşıyan bu yapıları yeniden
İzmir'e kazandırmak için Konak Belediyesi olarak satın
aldık. Fakat burasıyla ilgili olarak Valilikten ödenek
bekliyoruz. Ödenek gelse burası kısa sürede tarihi de-
ğerini ortaya çıkaran bir binaya kavuşmuş olacak.
Bunu sağlamak için fonun bir an önce buraya ödenek
ayırmasını istiyoruz” dedi.

ÜÇ YILDA 19 MİLYON LİRA AKTARILDI
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'la bu konuda birkaç kez gö-

rüşme yaptıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, "Konaklı

hemşerilerimizin ver-
gilerinden biz üç yılda
fona yaklaşık 19 milyon
lira aktarmışız. Bu fon-
dan alabildiğim para ise
2 milyon 750 bin lira.
Ödenek beklerken bu
yerler günden güne yı-
kılıyor. Kamulaştırma-
larını yaptığımız, röle-
velerini çıkarttığımız,
projelerini çizdirttiğimiz,
kuruldan onayı çıkmış,
artık ihalesi yapılıp res-
torasyona başlama du-
rumunda olan bu yerler
için para yokluğundan
ki; o para var, bir çalışma
yapamıyoruz. Zamanla
bu yapılar bir bir yıkı-
lırken, bizim ödeneğimiz
fonda bekliyor” diye ko-
nuştu. 

YENİDEN KENTE 
KAZANDIRILACAK

Yıkılma tehlikesi yü-
zünden uzun yıllar mahalleliye korku salan İkiz Evler
için gerekli ödeneğin bir an önce aktarmasını talep
eden Pekdaş, fondan gelecek parayla aslına uygun
restorasyon çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Res-
torasyonun ardından tarihi binaların yeni işlevleriyle
İzmir halkının hizmetine açılacağını dile getiren Pekdaş,
kamulaştırmaya dahil edilen binalar ve arsalarıyla bir-
likte toplam 474 metrekarelik bir alanın kente kazan-
dırılacağını vurguladı. Başkan Pekdaş, imar planında
sosyo-kültürel tesis alanı içinde kalan tarihi binaların
yıllar sonra yeni işleviyle İzmirlilere hizmet vereceğini
dile getirdi.

OSMANLI’dan kalma tarihi hamam Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş ve Vakıflar Bölge
Müdürü Fethi Koç tarafından imzalanan söz-

leşme kapsamında restorasyon karşılığı 17 yıllığına
Konak Belediyesi tarafından kiralandı.  Atılan imzalarla
tarihi hamam yeniden kente kazandırılacak.

HİZMETLERE MEKAN OLACAK
Moloz taş ve tuğladan yapılmış Kıl-

lıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı’nı
İzmir’e kazandırmak için anlamlı bir
adım attıklarını kaydeden Başkan Pek-
daş, restorasyon çalışmalarının kısa
süre içinde başlayacağını söyledi. Res-
torasyonun ardından hamamın 17 yıl-
lığına Konak Belediyesi’nin çeşitli hiz-
metlerine mekan olacağını belirten Pekdaş, “Konak
Belediye Meclisi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
aldığı ortak karar sonucu bu anlamlı işbirliğini res-
miyete kavuşturan imzaları attık. Tüm İzmirli hem-
şehrilerimize hayırlı olsun” dedi. 

YENİDEN AYAĞA KALKACAK
Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı uzun yıllar

kendi haline terk edilmişti. Ne zaman inşa edildiği
tam olarak bilinmeyen hamam 1965 yılına kadar kö-

mür deposu olarak kullanılmış, daha sonra ilgisizlik
nedeniyle yıkılmıştı. Günümüze ancak ‘sıcaklık’ bö-
lümü ile bazı duvar kalıntıları ulaşan hamam, atılan
imzaların ardından restore edilerek yeniden kente
kazandırılacak. Anafartalar Caddesi üzerinde yer
alan hamamın yakınlarında Hatuniye Camii, Dönertaş
Sebili, Basmane Polis Karakolu gibi önemli dönem
yapılar bulunuyor.Konak Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nce hazırlanan restorasyon projesi Koruma
Kurulu’nun onayından sonra uygulamaya geçirilecek.  

Uzun yıllardır mezbelelik durumda olan Anafartalar Cad-
desi üzerindeki Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı Konak
Belediyesi’nin girişimleri sonucu yıkılmaktan kurtuluyor

Yıkılmaktan kurtuluyor
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KONAK Belediyesi Gültepe’de Şehit Halit Zilani
Çelik İmam Hatip Ortaokulu’nun aniden çöken
istinat duvarını eskisinden daha sağlam ve
güvenilir olacak şekilde ördü. Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri çöküntüden zarar gören yolu
da yenileyerek sokağı tekrar vatandaşın kul-
lanımına sundu. Çökmeyle birlikte 1963 yı-
lından bu yana eğitim veren okulun arka
bahçesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
2430 Sokak’ta yer alan istinat duvarıyla birlikte
yolun bir kısmı da zarar gördü. 23 metre uzun-
luğunda 4 buçuk metre yüksekliğindeki taş
duvar eskisinden daha sağlam olacak şekilde
örüldü. Duvar inşasının ardından yola kilit
taş döşenip yenilendi.
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TOPLAM 185 parkı bulunan Konak
Belediyesi son 3 yıl içinde 42 parkı
tepeden tırnağa yenileyerek ma-

halle sakinlerinin kullanımına sundu. 394
bin 954 metrekare yeşil alana sahip olan
Konak Belediyesi 2017 yılında 14 bin 750
metrekare alanın park veya yeşil alan
olarak kazandırılması için çalışmalarına
devam ediyor. Modern dokunuşlarla gör-
selliği kadar kullanışlılığı ile de dikkat çe-
ken parklar vatandaşlar tarafından çok
beğeniliyor. Bakım ve yenileme çalışma-
larının son halkası Kılıçreis Mahallesi’ndeki
İhsan Alyanak Parkı oldu. Konak Beledi-
yesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan dü-
zenlemeler sayesinde park yepyeni bir
görünüme kavuştu. Ekiplerin büyük bir
titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında
park içinde artırılan yeşil alanlara çim
serimi gerçekleştirilirken, spor ve oyun

alanları yenilendi. Eskiyen açıkhava spor
aletlerinin yerine yenileri monte edilirken,
miniklerin daha keyifli anlar geçirmesi
için de farklı ve ilgi çekici oyun aletleri
yerleştirildi. 

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK
DEĞİŞİMLER
Bir yandan kent içinde azalan yeşil alanlar
ve parklar yenilenirken, bir yandan da
küçük alanlar sihirli dokunuşlarla yeşil
alana dönüştürülüyor. Bunlardan birisi
de Bahçelievler Parkı’nın uzantısı olarak
değerlendirilen küçük bir alanda minik
dokunuşlarla büyük değişiklikler yaratıldı.
Böylece esnafın dükkanının önüne de
estetik bir görünüm kazandırılmış oldu.
Konak Belediyesi yenilenen parklar ile
kent içinde İzmirlilere nefes aldıracak ke-
yifli alanlar oluştururken, mevcut 185
park ve yeşil alanın bakım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Pe-

riyodik olarak ağaç, çalı ve mevsimlik
bitki dikilirken, çocuklar için yeni oyun
alanları ve spor yapmak isteyen vatan-
daşlar için de spor aletleri kuruluyor. Ko-
nak Belediyesi’nin park
ve yeşil alanlara diki-
mini gerçekleştirdiği
bitkiler ise belediyenin
Kadifekale'deki 11 bin
metrekarelik fidanlığın-
dan temin ediliyor. 

YEŞİL ALANLAR
REVİZE EDİLECEK
Halkapınar’da daha
önce kurban satış alanı
olarak kullanılan arazi
de yeşil alan olarak dü-
zenlendi. Yaklaşık 13 bin
760 metrekare olan ara-

zi bölgeye yeşil alan olarak kazandırıldı.
Kurban Bayramı öncesinde satış alanı
olarak kullanılan ve kirli bir görüntü ya-
ratan alan şimdi yepyeni görünümüyle
bölgeye değer kattı.  

Daha sağlam 
istinat duvarı

İZMİR’de yaşayan Kütahyalılar Konak’ta dü-
zenlenen ‘Geleneksel Tirit Aşı Yemeği ve Eğ-
lencesi’nde buluştu. Kütahya-Simav Ege Bölgesi
Kuşu Kasabası Sosyal Yardımlaşma Dayanışma
ve Kültür Derneği’nin düzenlediği yöresel et-
kinlik Zeytinlik Mahallesi’ndeki Atatürk Ticaret
Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Simav
Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile çok sa-
yıda dernek başkanı ve siyasi parti temsilcisi
katıldı..

Kalbimiz Türkiye
için atıyor

Yaş küçük
ilgi büyük

113 mahalle ile metropol ilçeler arasında en
çok muhtarın görev yaptığı yer olan Konak’ta
muhtarlara yönelik ‘Yönetim Sanatı ve Liderlik’
konusunda eğitim verildi. Kültürpark Fuar Ev-
lendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen seminere
45 muhtar katıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği
işbirliğinde düzenlenen seminerde muhtarlara
eğitimi 9 Eylül Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ethem
Duygulu verdi.

MÜZELER Haftası ‘Yaşayan Kentin Yaşayan
Müzeleri’  başlığı altında bir dizi etkinlikle kut-
landı. Etkinliklere Ümran Baradan Oyun ve
Oyuncak Müzesi ev sahipliği yaptı. Türkiye’de
ilk kez ‘Çocuk Koleksiyonerler Sergisi’ açıldı.
Pekdaş’ın da katıldığı açılışta 6 minik kolek-
siyonerin büyük bir titizlikle biriktirdiği eşyalar
görücüye çıktı. Minik koleksiyonerlerin ilgi
alanları açılışa katılanlar tarafından keyifle
incelendi. 

Muhtarlara
‘liderlik’ eğitimi

KonaK’ta 3 yılda 
42 parK yenilendi

İzmir'in kalbi Konak'ta her yaştan kent sakininin keyifli zaman geçirdiği parklara yö-
nelik yürütülen düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor, yeşil alanlar yaratılıyor

Sokaklara 40 bin ton aSfalt
KENTTEKİ meydanlar,

caddeler ve sokaklara
yönelik onarım ve ye-

nileme çalışmaları kapsamında
son üç yılda topla 40 bin ton as-
falt dökümü gerçekleştirildi. Üç
yılda ilçenin farklı noktalarındaki
sokaklar sıcak asfaltla kaplar-
ken, eskiyen ve yıpranan yollar
yapılan düzenlemelerle göz dol-
durur niteliğe büründü. Asfalt
serim işlemine ek olarak yol
kenarlarındaki kaldırımlar da
yenilenirken, bozulan parke taş-
ları değiştirildi. İlçenin dört bir
yanında asfaltlama çalışmala-
rına hız verildi. Gediz’deki şan-
tiyede üretilen asfaltın yanı sıra
Büyükşehir Belediyesi’nin de
destekleriyle ilçenin birçok nok-
tasındaki sokaklarda asfalt se-
rim işlemi gerçekleştirilecek.
Kış mevsiminde oluşan bozuk-
lukları ortadan kaldırmak için
özel üretim asfalt kazıma ma-
kinasıyla temizlenen yollara Av-
rupa standartlarında asfalt dö-
külecek.  

2017 YILINDA 9 BİN 650 METREKARE ALAN REVİZE EDİLECEK
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Sema Pekdaş

Konak’ta herkes
İçİn spor atağı

ÜCRETSİZ KURSLARDAN 3 YILDA 14 BİN KİŞİ YARARLANDI

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş döneminde kurulan Spor Müdürlüğü
aracılığı ile belediyeye ait spor merkezleri ve tesislerinde 7’den 70’e her yaş-
tan binlerce vatandaş sağlıklı yaşam için spor yapıyor. Kurslara ilgi büyük

KISA zamanda
sayıları 10’u geçen
‘Spor Okulları’
ve ‘Spor Mer-
kezleri’nden
bin 790’ı fut-
bol, 220’si voleybol,
bin 145’i basket-
bol, bin 470’i at-
letizm, 420’si
halk oyunları,
bin 280’i ae-
robik, 50’si
jimnastik ve
110’u tekvando
alanlarından ol-
mak üzere top-

lam 5 bin
85 çocuk

ve bin 400
yetişkin yararla-

nıyor. Tamamı ücret-
siz olan bu spor kurs-

larından üç yılda toplam
14 bin kişi faydalandı.

ÜCRETSİZ KURSLARA
REKOR İLGİ 

‘Herkes için spor’ sloga-
nıyla başlatılan hizmetler
okullardaki spor salonlarının

yanı sıra belediyenin Hatay,
İsmetpaşa, Zafertepe, Halil Rıfat

Paşa, Toros, Güneşli, Mehmet Ali

Akman ve Levent
spor merkezleri ve
tesislerinde veriliyor.
Özellikle kadınların yo-
ğun ilgi gösterdiği spor
merkezlerine önümüz-
deki günlerde Hatay ve
Zeytinlik’te iki yeni Spor
Merkezi daha eklenecek.
Bu iki tesisin de hizmete

girmesiyle Konak’ın her köşe-
sinde ücretsiz spor hizmeti ve-
rilecek. Bu merkezlerde uzman
eğitmenler tarafından haftanın
beş günü, mesai saatleri içinde
ücretsiz step, aerobik ve plates
kursları veriliyor. 

AMATÖRE CANSUYU
Konak Belediyesi, ayrıca spora

verdiği desteklerle de adından
söz ettiriyor. Sporun genç yaş-
larda yaygınlaşması için her
türlü çabayı gösteren Konak
Belediyesi, ilçe genelindeki okul-
lara Sema Pekdaş döneminde
300 bin TL’nin üzerinde spor
malzemesi desteği sağlandı. Bu-
nun yanı sıra ilçedeki 25 amatör
spor kulübüne de son 3 yılda,
toplam da 3 milyon TL’lik ayni
ve nakdi yardım yapıldı. Her

sene 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Ço-

cuk Bayramı ile 19
Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı
kutlamaları kap-

samında turnu-
valar düzenleniyor.

23 Nisan’da ilkokul-
lar- arası, 19 Ma-

yıs’ta ise orta-
okul ve lise-
lerarası tur-
nuvalar ger-
çekleştirili-
yor. Önemli
g ü n l e r d e
halka açık
koşu ve bi-
siklet et-
kinlikleri de
düzenlene-

rek kentte
her yaştan ki-

şinin spor ve sağ-
lıklı yaşam bilinci
kazanması sağla-

nıyor. Ayrıca hava-
ların ısınmasıyla bir-

likte açıkhava sabah
sporu da parklarda ger-

çekleştiriliyor. 

Gençler ter döktü

Kupalar Ata’ya

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Bele-
diyesi’nce düzenlenen Okullararası Puanlı At-
letizm Şampiyonası büyük çekişme ve heyecana
sahne oldu. Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde ger-
çekleştirilen yarışlara 16 ortaokuldan 200’ün
üzerinde öğrenci katıldı. Yıldızlar ve Küçükler
kategorilerinde takım halinde piste çıkan minik
atletler 100 metre, uzun atlama, gülle atma, 800
metre, fırlatma topu ve 4x100 bayrak yarışında
ter döktü. Kazanmak için yarışanlar arasında
hayatında ilk kez atletizm pistine çıkanlar da
vardı. Yarışlar sonunda kazanan takımlara ve
atletlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle
verildi.

KONAK Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında düzenlediği ’Sokak Basketbolu
Turnuvası’nda’ şampiyon olan takımların oyun-
cuları kupalarını kendilerine Cumhuriyet’i ema-
net eden Atatürk’e armağan etti. 

Ortaokul ve Liselerarası Streetball (Sokak
Basketbolu) Turnuvası oldukça çekişmeli maç-
lara sahne oldu. Turnuvaya Konak’ta eğitim
öğretim veren 14 ortaokul ve 11 liseden kız ve
erkek takımlar katıldı. Maçlar Göztepe’deki
basketbol sahalarında oynandı. Tempolu müzik
eşliğinde yapılan maçlar sporseverler tarafından
da ilgiyle izlendi. Rekabetin yanı sıra dostluğun
ve paylaşımın da öne çıktığı karşılaşmalarda
sadece oyuncular değil, antrenörlerin de he-
yecanı görülmeye değerdi. 

Engelleri aştılar 
İZMİR’in kalbi Konak, Engelliler Haftası’nda

anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
‘Spor yapmak hakkımız’ diyen İzmir Görme
Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile
Konak Belediyesi el ele vererek, görme engel-
lilerin de bisiklet sürme keyfini yaşayabileceğini
gözler önüne serdi. 'Bisikletini Al da Gel Aramızda
Yok Engel’ adıyla bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte
görme engelliler, 'Bisiklet özgürlüktür, tandem
dostluktur’ diyerek yüzlerce bisiklet sevdalısıyla
aynı anda pedal çevirdi. Gündoğdu Meydanı’ndan
başlayan tura beş görme engelli sporcu Konak
Belediyesi’nin armağan ettiği beş tandem bi-
siklete binerek katıldı. 

SPORA YATIRIM

Kayaspor Sahası

Kurban kesim yeri

Vali Kazım Paşa

AMATÖR spor kulüplerine verdiği destekle adın-
dan söz ettiren Konak Belediyesi bu kez başlattığı
tesisleşme hamlesiyle de kulüplerin umudu
oldu. Antrenman yapacak saha sıkıntısı çeken
takımların yüzünü güldürecek yatırımlar için
çalışmalara başlanırken, kısa sürede tamam-
lanması planlanan üç proje ile ilçeye modern
üç yeni futbol sahası kazandırılması hedefleniyor.
Sporu geniş kitlelere yaymak ve başarılı spor-
cular yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını dile
getiren Başkan Pekdaş, önceliklerinin ülkenin
yarınları olan çocukların doya doya spor yapa-
cakları yeni alanlar yaratmak olduğunu söyledi. 

GENÇLERİN UMUDU OLACAK
Yapımına başlanacak üç futbol sahası içinde

GürçeşmeKayaspor'un antrenman yaptığı Ye-
şildere'deki toprak futbol sahası da bulunuyor.
Mülkiyeti TCDD'ye ait olan arsanın Konak Be-
lediyesi'ne kiralanması için Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı'ndan onay çıktı. Pro-
jede bir futbol ve bir basketbol sahası ile tartan
pist yer alıyor. 

KURBAN PAZARINDAN FUTBOL SAHASINA
Halkapınar’da daha önce kurban satış alanı

olarak kullanılan boş arazi de yapılan düzen-
lemeyle gençlerin futbol oynayacağı bir tesise
dönüşecek. Yaklaşık 13 bin 760 metrekare olan
arazi yeşil alanın yanı sıra spor alanı olarak da
bölgeye kazandırılacak. Kurban Bayramı ön-
cesinde satış alanı olarak kullanılan ve kirli
bir görüntü yaratan alan projenin tamamlan-
masıyla yepyeni bir görünümle bölge halkına
hizmet verecek. Bu alana da iki futbol ve bir
basketbol sahası ile tartan pist yapılacak.

TOPRAK YERİNE SUNİ ÇİM
Yeni sahalar arasında Vali Kazım Paşa İlk-

okulu’nun bahçesindeki toprak saha da yer
alıyor. Öğrencilerin yanı sıra mahalle sakini
gençlerin de ter döktüğü saha yapılacak dü-
zenlemeyle görkemli bir futbol sahasına dö-
nüştürülecek. Ayrıca ışıklandırılacak olan tesis
böylelikle sadece gündüz değil gece de kullanıma
açılacak.
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