
EDEBİYATÇI, sinemacı ve gazeteci
kimliğinin yanı sıra İzmir sevgisiyle
de bilinen yazar Tarık Dursun Kakınç’ı
anmak ve onun anısını yaşatmak
amacıyla ilk kez bu yıl düzenlenen
kısa film ve senaryo yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu. ∂ 2’de

EfSanE gEri döndü
TÜRK futbolunun 92 yıllık çınarı Göztepe, TFF 1. Lig Play Off finalinde nefesleri kesen bir mü-
cadelenin ardından Eskişehirspor’u yenerek Süper Lig’e çıktı. ∂ 8’de

KONAK Halk Oyunları Şenliği
renkli görüntülere sahne oldu.
İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği
etkinlikte Konak Belediyesi’nin
halk oyunları kurslarına ka-
tılan 300 kursiyer yetenekle-
riyle göz doldurdu. ∂ 5’te

Şenlik göz doldurdu
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tara-
fından 2003 yılından bu yana dü-
zenlenen ‘Tarihe Saygı/Yerel Ko-
ruma Ödülleri’ için başvurular
başladı. Son başvuruların 18
Ağustos Cuma günü mesai biti-
minde alınacağı açıklandı. ∂ 2’de

Tarihe not düşecekler

KONAK Belediyesi'nin destek
verdiği sosyal sorumluluk pro-
jesi sayesinde yapılan her ba-
ğışla Türkiye Görme Özürlüler
Kitaplığı (TÜRGÖK) daha da
zenginleşecek. ∂ 5’te

‘Bir kitap bağışlayın 
adınız bin yıl yaşasın’ KADİFEKALE semtindeki Zü-

beyde Hanım İlkokulu’nda eğitim
gören öğrenciler Konak Beledi-
yesi’nin destekleriyle ‘Çocukça
Dokunuşlar’ ve ‘1. Resim Şenliği’
adıyla düzenlenen seramik ve
resim şenliğinde yeteneklerini
sergileme fırsatı buldu. ∂ 2’de

Yetenekler sergilendi
KONAK’ta yaşama geçirilen
‘Bizim Dahiler’ projesi ikinci
mezunlarını verdi. Projeye ka-
tılan 250 öğrenci mezuniyet-
lerini kutladı. Öğrenciler, ayrıca
‘Akıl Oyunları ve Bilim Şenli-
ği’nde yeteneklerini gösterme
fırsatı buldu. ∂ 4’te

‘Bizim dahiler’ başardı
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BEŞ aydır temel oyunculuk
eğitimi alan kursiyerler Türk
Edebiyatı’nın usta kalemi Aziz
Nesin’in yazdığı ‘Azizname’
oyunu ile ilk kez sahneye çık-
ma heyecanı yaşadı. ∂ 2’de

ilk deneyim azizname

İLK ONLİNE
FESTİVAL

5. KEZ ŞAMPİYON
TÜRKİYE Kadınlar Futbol 1. Ligi'ni bu yıl da lider olarak bitiren Konak
Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı. Üst üste beşinci kez kupa sevinci
yaşayan Konaklı kızlar böylelikle formalarına ilk yıldızı da takmış oldu. ∂ 7’de

Pekdaş: Kente uygun yeni imar planları yapılması lazımdı

Yaklaşık iki yılı aşan titiz çalışmalar sonunda hazırlanan ve bölgedeki düzensiz yapılaşmayı 
ortadan kaldıracak olan imar planları komisyonlara gönderildi, vatandaş gelecekten umutlu

Fotoğraf: Yavuz ZEREN

GÜLTEPE’YE NEFES

Pekdaş, “Gültepe’de bıçağın ke-
miğe dayandığı bir durum vardı.
Hemşehrilerimizin en çok bek-

lediği, en çok soru sorulan konuların
başında bu sorun geliyordu. Kente uy-
gun yeni imar planları yapılması la-
zımdı. Nasıl olması gerektiği konusunda
yürütülen altyapı çalışmalarıyla elde
edilen bulgular meslek odaları, muh-
tarlar ve sivil toplum örgütlerinin ka-
tıldığı toplantılarda görüşüldü. Hazır-
lanan planlar tamamlanmış değil. El-
bette komisyonlarda görüşülüp, çalı-
şılmaya devam edilecek” dedi. 

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI

Dere yataklarının yoğunluğunun
yanı sıra eğimin de bir hayli
fazla olduğu Gültepe’nin iskan

dışı alan olarak planlarda yer aldığını
belirten Pekdaş, “Gültepe sorunlu bir
bölge olmasına karşılık ülkemizin için-
de bulunduğu siyasal karmaşa, sosyal
ve ekonomik çaresizlikler nedeniyle
büyük göçler almış. İskan dışı alan
olan bu bölge aradan geçen yıllar so-
nunda nüfusu 65 binlere varan bir
Anadolu şehri büyüklüğünde bir yer
haline gelmiştir” dedi. ∂ 6’da

BİR ANADOLU ŞEHRİ KADARDoğada engel yok
ENGELLİLER, sağlıklı kişilerin bile yapmaya cesaret

edemediği doğa sporlarını ‘Doğada Engel Yok’
projesi sayesinde gerçekleştirdi. Görme, işitme

ve bedensel engellilerin yer aldığı ekipler binlerce
metre yükseklikten
paraşütle atlayarak, de-
nizin metrelerce altına
dalarak ve doğa hari-
kası şelalelerde yüzerek
fırsat verildiğinde en-
gellerin aşılabileceğini
kanıtladı. ∂ 4’te

Sokaklar SahnE
MEHMET Ulusoy Sokakta Ti-
yatro Festivali yedi gün boyunca
büyük ilgi gördü. Festivalde;
atölye çalışmaları, seminerler,
konser, söyleşi, sokak ve çocuk
oyunları, tek kişilik gösteri ve
pantomim sahnelendi. ∂ 5’te

EgE’dE ihalE zamanı
KENTSEL dönüşümde büyük hız
kazanan İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, şimdi de Ege Mahalle-
si’ndeki 7 hektarlık alanın ilk
etabı için yapım ihalesine çıkıyor.
İki aşamalı ihalenin teklifleri 6
Temmuz'da alınacak. ∂ 6’da

12. semt merkezi
Aziziye Mahallesi’ne

KADINLARIN ve çocukların toplum-
sal hayata katılımlarını sağlamak
amacıyla temeli atılan Aziziye Semt

Merkezi kısa bir süre sonra hizmet ver-
meye başlayacak. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, 12. semt merkezinin te-
melini atmaktan mutluluk duyduklarını
ifade etti. Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kar-

deşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi
ile Kadın Danışma Merkezi’nin de dahil
olmasıyla hizmet verilen merkez sayısının
14’e ulaştığını belirten Pekdaş, önümüz-
deki günlerde temelini atacakları Toros
ve 1. Kadriye Mahallesi’ndeki kapalı pa-
zaryerlerine de birer semt merkezi inşa
edeceklerini müjdeledi. ∂ 3’te
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KADİFEKALE semtindeki Zübeyde Hanım
İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler Ko-
nak Belediyesi’nin destekleriyle düzen-

lenen seramik ve resim şenliğinde yeteneklerini
sergileme fırsatı buldu. ‘Çocukça Dokunuşlar’
ve ‘1. Resim Şenliği’ adlarıyla düzenlenen et-
kinliğe katılan minik sanatçılar hayal güçlerini
tuval ve çamura yansıttı. Resim ve seramiklerin
ortak sergilendiği Zübeyde Hanım İlkokulu
bahçesi renkli görüntülere sahne oldu. İlkokul
3. sınıf öğrencilerinin katıldığı sergide seramik
çamurundan yapılan minik objeler sergilendi.
Eserlerini okul bahçesinde kurulan stantlardan
arkadaşlarına ve ailelerine gösterme fırsatı
bulan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. 

KONAK Belediyesi Türkan Saylan Kültür
Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan
kursiyerler eserlerini ‘Dört Element’ isimli

resim sergisi ile gözler önüne serme fırsatı bul-
du. Konak Halk Eğitim öğretmenlerinden Tuğba
Dırmık eğitmenliğinde yıl boyu çalışmalarını
sürdüren kursiyerlerin akrilik boya tekniği ile
yaptığı tablolar büyük beğeni topladı. Dırmık,
evrenin toprak, su, hava ve ateş olan dört ele-
mentten ve bu elementlerin birleşimiyle yara-
tıldığından yola çıktıklarını belirterek, “Tablolarda
bu dört temel elementi kavramsal olarak ele
aldık. Çok güzel soyut çalışmalar yapıldı. Keyifli
bir yıl geçirdik. Harika eserler ortaya koydular”
dedi. 

TEMMUZ 2017

TÜRKİYE’nin dijital plat-
formda düzenlenen
ilk ‘online’ kısa

film festivali olma
özelliği taşıyan Ko-
nak Belediyesi Ta-
rık Dursun K.
Kısa Film Festi-
vali’ ödül töreni
Alsancak Tür-
kan Saylan Kül-
tür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Konak Belediye
Başkanı Sema Pek-
daş, doğumunun 86.
yıldönümünde Yazar Ta-

rık Dursun K.’yı sinemacı
kimliğiyle de öne çıkar-

mayı amaçladıklarını
söyledi.

Türkiye’nin farklı
kentlerinden 138
kısa film ve 30
senaryo baş-
vurusu yapıl-
dığını belirten
Pekdaş, bun-

dan sonraki he-
deflerinin festi-

vali daha da zen-
ginleştirmek oldu-

ğunu söyledi. Böylesi
anlamlı bir organizas-

yonu İzmir’e kazandırmaktan duydukları
mutluluğu da dile getiren Pekdaş, “Yerel
yönetimlerin bir görevi de kentin yetiş-
tirdiği sanat insanlarını yaşatmak ve
onun yolundan gidecek genç yetenekleri
keşfetmektir. Ev sahipliğini yaptığımız
bu festival de bu iki amaca hizmet ediyor.
Umarım sürekli olup, kente damgasını
vurur. İyi ki İzmir’de bir Tarık Dursun K.
yaşadı, İzmir’i belgeledi ve anlattı. Doğum
günün kutlu olsun Tarık Dursun K.” diye
konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Görüntü yönetmeni Baybars Pekin,
besteci, müzisyen, yazar Engin Bayrak,
akademisyen Engin Kılıçatan, yapımcı

Ömer Can, yapımcı, yönetmen Yusuf
Saygı, yapımcı, yönetmen Tahsin İş-
bilen ve yazar Ahmet Büke’nin jüri
üyeliği yaptığı yarışmada Jüri Ödülü’nü
Serdal Altun’un yönettiği ‘Uçurtma’
filmi kazandı. Türkiye ve dünya üze-
rinden 26 bini aşkın kişinin katıldığı
halk oylaması sonucunda ‘En Beğe-
nilen Film’ ise 6 bin 500 izleyicinin
oyunu alan Özer Kesemen’in ‘Mor Ke-
lebekler’i oldu. Jüri Özel Ödülü’nü ise
Muhammed Beyazdağ’ın yönetmen-
liğini yaptığı ‘Çiroz’ filmi kazandı. Bu
yılki teması ‘İzmir ve Göç’ olan Senaryo
Yarışması’nda ise En İyi Senaryo Ödü-
lü’nü Ümit Tayam’ın ‘Ateşe Uçan Güve’
isimli filmi kazandı. 

İlk online festival
Tarık Dursun k. kısa Film FesTivali’nDe 138 kısa Film ve 30 senaryo yarışTı

GÜZELYALI Kültür Merkezi’nde ya-
pılan etkinliklerde çocuk ve ye-
tişkin kursiyerler başarılı geçen
bir eğitim dönemini daha geride
bırakmanın mutluluğunu yaşadı.
İlgi gören etkinliklerin ilk gününde
çocuk ve yetişkin kursiyerlerin
dans gösterileri büyüledi. Şık kos-
tümleri içinde Samba, Çaça, Salsa
ve Flamenko danslarını başarıyla
sergileyen kursiyerlerin heyecanı
görülmeye değerdi. 

TArİhE noT düşEcEklEr
İZMİR’de tarihi mirasa hak ettiği
saygının gösterilmesi ve tarihi
yapıların korunması amacıyla
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ‘Tarihe
Saygı/Yerel Koruma Ödülleri’
için son başvuru tarihi 18 Ağus-
tos 2017. Yarışmaya katılmak
isteyenler, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin http://tarihe-
saygi.izmir.bel.tr/ adresinden
doldurdukları formları, İzmir
Büyükşehir Belediyesi İzmir Ta-
rih Proje Merkezi Konak Ma-
hallesi, 848 Sokak No: 77-79
Kemeraltı-Konak adresine el-
den ya da postayla teslim ede-
bilirler. Ayrıntılı bilgi için� 293
39 84 / 293 16 13 

EGE Üniversitesi Ebru Sanatı Topluluğu öğ-
rencileri tarafından hazırlanan ‘Ebru Rü-
yası’ isimli sergi, Prof. Dr. Yusuf Vardar

MÖTBE Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bu-
luştu. Ege Üniversitesi Ebru Sanatı Topluluğu
üyeleri Ayşenur Tutucu, Leyla Acar ve Pelin
Sultan Perçin’in eğitmenliğinde hazırlanan ser-
ginin açılışında Ahmet Fatih Savaş ve arka-
daşlarının hazırladığı müzik dinletisi gerçek-
leştirildi. Bu yıl 8’incisi düzenlenen sergide, ebru
sanatı kullanılarak yapılan tablolar ve süs eş-
yaları dikkat çekti. 

SELAHATTİN Akçiçek Kültür Merkezi’nde
açılan resim kursuna katılan kursiyerler
düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yete-

neklerini sergileme fırsatı buldu. Sergide çocuk
ve yetişkin kur-
siyerlerin eserleri
görücüye çıktı.
Kursiyerlerin yanı
sıra ailelerin ve
resim meraklıla-
rının yoğun ilgi
gösterdiği sergide
7’den 70’e her
yaştan kursiyerin
resimleri yan
yana sergilendi. 

Kadifekaleli çocuklar 
yeteneklerini sergiledi

Dört element 
sanatla buluştu

Ebru rüyası

Konak’ta resim sergisi 

İlk sahne deneyimi Azizname

ÜCRETSİZ tiyatro kurslarına katı-
larak beş aydır temel oyunculuk eği-
timi alan kursiyerler Türk Edebiyatı’nın
usta kalemi Aziz Nesin’in yazdığı ‘Aziz-

name’ oyunu ile ilk kez sahneye çıkma
heyecanı yaşadı. Oyun Eşrefpaşa Se-
lahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde
sahnelendi. Öykülerinde sistemi eleş-

tiren yanıyla bilinen
Aziz Nesin’in 1948 yı-
lında yazdığı ve sahne-
lendiği her dönemde se-
yircinin büyük ilgisi ile
kucaklanan Azizname
oyununu bu kez Ko-
naklı kursiyerler saye-
sinde bir kez daha ha-
tırlamış oldu. İnce bir
zeka ile yazılan oyunda
toplum ve sistem ya-
şanan komik olaylar
eşliğinde eleştiriliyor.
Hem düşündüren hem
güldüren oyunu sah-
neleyen tiyatro kursi-

yerleri Aziz Nesin gibi usta bir yazarın
oyunuyla sahne almanın heyecanını
ve mutluluğunu yaşarken, oyun so-
nunda sertifikalarını da aldılar. 

Gösteriler 
büyüledi

El emekleri
göz kamaştırdı

KONAK Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Bas-
mane, Ballıkuyu, Gültepe, Güzelyalı ile
Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri
Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri
el emeği ürünlerini sergileme fırsatı buldu.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
her yıl binlerce Konaklıyı ağırlayan semt
merkezlerinde verilen eğitimler sayesinde
kursiyerlerin yeteneklerini geliştirme fır-
satı bulduğunu, bunun yanında yeni dost-
luklar da edindiğini söyledi. 

@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr

Edebiyatçı, sinemacı ve gazeteci kimliğinin yanı sıra İzmir sevgisiyle de bilinen
yazar Tarık Dursun Kakınç’ı anmak ve onun anısını yaşatmak amacıyla ilk kez bu
yıl düzenlenen kısa film ve senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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EŞREFPAŞA semtinin sembollerinden biri
olan Cicipark ve tarihi İpekyolu'nu kapsayan
bölgeyi yeniden düzenleyerek hayat veren
Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Cadde-
si'nin her iki yakasında 70 bin m²'lik alana
yayılan parkın yeşil dokusunu güçlendirdi;
kent mobilyaları, yürüyüş yolları ve çocuk
oyun gruplarıyla baştan aşağı yeniledi. Alan-
dan çocukların ve ailelerin daha fazla ya-
rarlanabilmesi için üç ayrı oyun grubu, geceleri
daha güvenli hale gelmesi için de aydınlatma
sistemleri kuruldu. 

Şimdi daha cici 

TÜRKİYE’nin en donanımlı ve modern it-
faiye teşkilatlarından birine sahip olan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, su altında
meydana gelen kaza ve boğulmalara da
hızlı ve doğru bir şekilde müdahale ede-
bilmek amacıyla filosuna çok özellikli bir
araç daha ekledi. İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’deki
itfaiye teşkilatları arasında tek olan Row
(su altı görüntüleme cihazı) sayesinde dur-
gun ve akarsularda yaşanan kazalara hem
daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde
müdahale edebilecek.

Ateşten suya  

İZMİR’i bir tasarım kentine dönüştürmek
hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi,
2020 yılında ‘Dünya Tasarım Başkenti’ ol-
maya aday 5 kentten biri oldu. İzmir’de ta-
sarım alanında çalışan kişi ve kuruşların
katılımıyla ‘Esenlik ve Refah İçin Tasarım’
temasıyla hazırlanan başvuru dosyası, Dün-
ya Tasarım Örgütü’nün Kanada’daki mer-
kezine ulaştı. 2020 yılında ‘Dünya Tasarım
Başkenti’ unvanına sahip olacak kent Eylül
ayında açıklanacak. 

‘Dünya Tasarım
Başkenti’ 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam
Parkı, yaz mevsiminin ilk günlerinde tatlı
bir heyecan yaşıyor. Peş peşe gelen do-
ğumlarla birlikte her geçen gün genişleyen
park ailesine katılan ceylan, zebra, kutsal
aynak ve yaban keçisi yavruları, bu özel
alana gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle
izleniyor.
Geçtiğimiz günlerde parkta doğan ikinci
zebra olarak kayıtlara geçen Zeliş'in ardın-
dan peş peşe yeni doğumlar yaşandı. Doğal
Yaşam Parkı, 130 türde 1500’ü aşkın hay-
vana ev sahipliği yapıyor.

Doğal Yaşam'ın
yeni yavruları

12. SEMT MERKEZİ

EĞİMLİ arazi nedeniyle vatandaşların inip çık-
makta büyük zorluk yaşadığı sokak, Konak
Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle

tümüyle merdivenli hale getirildi. Mahalle sakinleri
merdivenler sayesinde artık ulaşımlarını daha
rahat yapıyor. İzmir’in tarihi semtlerinden biri olan
Kadifekale civarında bulunan Hasan Özdemir Ma-
hallesi'ndeki 732/8 Sokak’a yaya ulaşımını ko-
laylaştırmak için baştan sonra merdiven döşendi.
40 yıldır yerleşimin olduğu mahallenin en dik ve
dar sokaklarından biri olan sokak, Konak Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hummalı
çalışmaları sonunda eğimli halinden kurtarılarak
yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

40 yıllık 
sorun çözüldü

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Menemen Sey-
rek’te, sokak hayvanları için yuva ve re-
habilitasyon merkezini hizmete açtı. Merkez,

aynı anda 1.100 hayvana hizmet verebilecek
şekilde oluşturulurken, can dostlarını yitiren hay-
vanseverler için önemli bir hizmeti yerine getiren
mezarlığın kapasitesi ise 4 bine ulaşıyor. Hayvan
Mezarlığı'nda verilen hizmet, kaybettikleri evcil
kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşların
acısını biraz olsun hafifletiyor. Gömü için Büyük-
şehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı Seyrek Geçici Köpek Bakımevi'ne başvuran
vatandaşlar, can dostlarının mezarlarını diledikleri
zaman ziyaret edebiliyor.

Can dostlarımızın 
hatırası için

Konak Belediyesi çeşitli meslek edindirme, el sanatları, hobi ve bece-
ri kurslarının verildiği semt merkezleri ağına bir halka daha ekliyor

Pekdaş: Biz Bu ağları ilmik ilmik örerek,
kentte demokrasiyi çoğaltmak istiyoruz

KADINLARIN ve çocukların
toplumsal hayata katılma-
larını sağlamak amacıyla
temeli atılan Aziziye Semt
Merkezi kısa bir süre sonra
hizmet vermeye başlayacak.
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş, 12.
semt merkezinin
temelini atmaktan
mutluluk duydukla-
rını ifade etti. Ziya-Zi-
şan Saadet Aytulun
Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı

Yaşam Merkezi ile Kadın Danışma Mer-
kezi’nin de dahil olmasıyla hizmet verilen
merkez sayısının 14’e ulaştığını belirten
Pekdaş, önümüzdeki günlerde temelini
atacakları Toros ve 1. Kadriye Mahalle-
si’ndeki kapalı pazaryerlerine de birer
semt merkezi inşa edeceklerini müjdeledi. 

DEMOKRASİYİ ÇOĞALTACAĞIZ
Semt merkezlerinin mahallenin kalbi ol-

duğunu, bu nedenle semt merkezlerini
önemsediklerini ve sayılarını çoğaltmak
istediklerini belirten Pekdaş, “Biz bu ağları
ilmik ilmik örerek, kentte demokrasiyi ço-
ğaltmak istiyoruz. Özgür birey olmayı öğ-
rendiğimiz sürece hem hukuk devletine
hem demokrasiye sahip çıkıp aydınlık bir
Türkiye yaratmanın yollarını hayata geçi-
receğiz. İzmir’den bu mücadeleyi yükselt-
mek durumundayız. Üzerimizdeki sorum-
luluk çok ama İzmirli hemşehrilerimizle
birlikte bunu başaracağımıza olan inancım
tam. El ele, kol kola aydınlık bir Türkiye
için yürüyeceğiz. Türkiye’nin gözü İzmir’de
ve İzmir’den umut bekliyorlar” dedi. 

Semt merkezinin inşaatının 240
günde tamamlanması

planlanıyor. İki katlı
bina hizmete gir-

diğinde meslek
edindirme, ya-
bancı dil, gele-
neksel el sanat-
ları, hobi ve be-

ceri kurslarının
verildiği bir mer-

kez olacak.

Kadifekale'de 2. dalga

KENTSEL Yenileme Projesi kap-
samında Kadifekale’deki 44
hektarlık alanda 2 bin 121 sağ-

lıksız konutu boşaltarak yerine yeni

bir kent ormanı kuran İzmir Büyükşehir
Belediyesi, bu kez bölgedeki tarihi mi-
rasın ortaya çıkarılması için örnek bir
çalışmaya daha imza atıyor. Kadife-

kale’de gecekondular arasına sıkışıp
kalan 16 bin kişilik Antik Roma Tiyat-
rosu’nu günyüzüne çıkarmak amacıyla
başlattığı kamulaştırma ve yıkım ça-
lışmalarını sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, aynı bölgedeki kültürel tesis
alanı için de hız verdi. Yaklaşık 31 bin
metrekarelik arazide şu ana kadar 205
binanın kamulaştırma işlemleri ta-
mamlandı. Bunlardan 180’i yıkıldı. Bu
kapsamda ödenen kamulaştırma be-
deli ise 33 milyon 250 bin TL'ye ulaştı.
Aynı bölgedeki 127 bina daha halen
devam eden kamulaştırma sürecinin
ardından yıkılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ka-
mulaştırma çalışmalarını yürüttüğü
alanın bir bölümü, Antik Roma Tiyatrosu
kalıntılarını barındırıyor. Geri kalan bö-
lüm ise kültürel sergi alanları ve kültürel
tesisler ile açık-kapalı otoparkların yer
alacağı bir projeyle değerlendirilecek.
Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki
turizm varlığının ciddi olarak hareket-
lenmesi bekleniyor.

Halkapınar’ın
çehresi 
değişti

GEÇMİŞ yıllarda Bitpazarı ve kurban
kesim alanı olarak kullanılan Halkapı-
nar’daki boş arazi Konak Belediyesi’nce
yürütülen çalışmalar sonucu bambaşka
bir görünüme kavuştu. Düzenlemeler
kapsamında yeni planlanan yollar as-
faltlanırken, vatandaşların kullanımı
için otopark oluşturuldu, spor sahası
yapıldı. Halkapınar Mahallesi ile Gıda

Çarşısı arasında kalan 27 bin 105 met-
rekarelik boş arazide yürütülen yol ya-
pım ve çevre düzenlemesi çalışmaları
tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları ne-
ticesinde bölgenin araç ve yaya trafiğine
nefes aldıracak beş yeni yol açıldı. 35
ve 75 araçlık iki otopark, dört yeşil alan
ve kaldırım yapıldı. 
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TARİHTEKİ en büyük imparator olarak bilinen
Makedonya Kralı Büyük İskender’in isteğiyle
yaptırılan, günümüzde ise İzmir'in simge-

lerinden biri haline gelen tarihi Kadifekale surları,
yaklaşık 24 asır sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi

tarafından restore edildi. Yeniden ayağa kalkan
surlar, kurulan özel aydınlatma sistemiyle geceleri
de kentin birçok noktasından görünür hale geldi.
Enerji verimliliği yüksek led armatürler aracılığıyla
tarihi surların özellikleri estetik bir biçimde vur-
gulanırken, alan turizm açısından daha çekici bir
mekan haline getirildi. 

M.Ö. 334 yılında Pagos Dağı’nda yaptırılan surların
kentin gece siluetinde algılanabilmesi için hazır-
lanan projede, kale içinde ve dışında toplam 298
adet yüksek performanslı led armatür, 46 adet
son teknoloji ürünü data iletim ve otomasyon ci-
hazı kullanıldı. Armatürler 4 metre ile 6 metre
arasında değişen 15 adet modern tasarımlı direk,
128 adet kafes ile korunarak beton kaideler üzerine

monte edildi. Kale duvarları amber, burçlar beyaz
renkte aydınlatılırken, kalenin dış duvarları özel
günlerde istenen her renkte aydınlatılabiliyor.
Kale dış duvarları için seçilen renk kombinasyonları
internet üzerinden de kontrol edilebiliyor. 

Kadifekale’de
görsel şölen

Her biri cevHer
‘Bizim Dahiler’ projesinde yer alan öğrenciler bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Akıl Oyunları ve
Bilim Şenliği’nde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Gençler hem yarıştı hem eğlendi

İZMİR’in merkez ilçesi Konak’ta ‘Her
çocuk potansiyel bir dahidir’ düşün-
cesinden yola çıkılarak hayata geçirilen

‘Bizim Dahiler’ projesi ikinci mezunlarını
verdi. Projeye katılan 250 öğrenci Sela-
hattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen törenle hem mezuni-
yetlerini kutladı hem de bu yıl ilki dü-
zenlenen ‘Akıl Oyunları ve Bilim Şenliği’nde
yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. 

HEM YARIŞTILAR HEM EĞLENDİLER
Şenlik kapsamında düzenlenen ve oldukça
çekişmeli geçen ‘Akıl Oyunları Yarışma-
sı’nda dereceye girenlere çeşitli ödüller
verildi. Yarışmada Hamza Turay birinci
olurken, Ceren Yavuz ve Nurgül Bellek
ikinciliği paylaştı, Umut Biricik ise üçüncü

oldu. Mansiyon ödüllerini İkbal Çevik, Ha-
lime Kaymaz, Orhan Tutal, Abdülkadir
Tutal, Berfin Ocak ve Begüm Albayrak

kazandı. ‘Bilimsel Proje Yarışması’nda
Enes Çömlekçi birinci olurken, Orhan
Melih Yıldız ikinci, Muhammed Mustafa
Durmaz ise üçüncü oldu. Yarışmanın Jüri
Özel Ödülü’nü Hüseyin Uğur Kazan ve
Kürşat Çınar Ekinci kazandı.  

SANATTA DA DAHİLER
Şenlikte yarışmaların yanı sıra öğrencilerin
hazırladığı ‘Tarihteki Bilimsel Buluşlar’
başlıklı sunumu da ilgiyle izlendi. Ayrıca
‘Öğrenci Deneyleri’ adlı bölüm de büyük
beğeni topladı. Yine Bizim Dahiler’in ha-
zırladığı ‘Boyut Uzay ve Zaman’ sunumuyla
devam eden şenlik, bilimsel olduğu kadar
sanatsal gösterilere de ev sahipliği yaptı.
Ballıkuyu Semt Merkezi’nde eğitim alan
Suriyeli mülteci çocuklar Meo, Heva ve
İman Sahra  ‘Atatürk Çocukları’ adlı şiiri
okurken, Gültepe Semt Merkezi’nde eğitim
alan Ercin Taydaş ise ‘Mustafa Kemaller
Tükenmez’ şiirini seslendirdi. Şiir dinleti-
sinden sonra öğrencilerin vals gösterisi
sahnelendi. Düzenlenen gösteriler saye-
sinde Bizim Dahiler bilimde olduğu kadar
sanatta da yetenekli olduklarını gözler
önüne sermiş oldu. Şenliğin kapanışı
bütün öğrencilerin ve eğitmenlerin sah-
nede hep birlikte seslendirdiği ‘Hayat Bay-
ram Olsa’ şarkısıyla yapıldı. 

KonaK Belediyesi’nin ‘Bizim dahiler’ projesi 
iKi yılda Başarısını Kanıtladı

İKİ YILDA BAŞARISINI KANITLADI

İsmetpaşa, Ballıkuyu, Basmane,
Agora, Gültepe ve Mersinli semt
merkezlerinde uygulanan Bizim
Dahiler Projesi bu yıl 8-13 yaş ara-
sında 250 çocuğu ağırladı.         8 ay
süren programda öğrenciler 10’ar
kişilik 25 grup halinde uzman aka-
demisyenlerden haftada bir saat
eğitim aldı. Beyin jimnastiği ya-
parak potansiyellerini ortaya ko-
yan çocuklar, kötü alışkanlık ve
davranışlardan da uzak kalarak
gelecek için umut verdiler. Eği-
timler sayesinde düşünme yete-
neklerini geliştiren öğrenciler, kurs
sonunda kendilerini daha iyi ifade
edebilir hale geldi. 

Doğada engel yokDoğada engel yokDoğada engel yokDoğada engel yokDoğada engel yokDoğada engel yokDoğada engel yok
KİMİ doğuştan, kimi son-

radan engelli olan 30 ce-
sur yürek, Konak Bele-

diyesi’nin hayata geçirdiği  ‘Do-
ğada Engel Yok’ projesi saye-
sinde engelsizlerin bile yap-
maya cesaret edemediği doğa
sporlarını gerçekleştirdi. Görme,
işitme ve bedensel engellilerin
yer aldığı ekipler binlerce metre
yükseklikten paraşütle atla-
yarak, tüple denizin metrelerce
altına dalarak ve doğa harikası
şelalede yüzerek engelli dahi
olsanız doğada mutlu yaşana-
bileceğini kanıtladı. Engellileri
spora teşvik etmenin yanı sıra
doğada engellerin olmadığını
herkese göstermeyi amaçlayan
‘Doğada Engel Yok’ projesi üç
yıllık bir alt yapı ve planlama
çalışması sonunda hayata ge-
çirildi. Projeye 10 görme, 10 işit-
me ve 10 bedensel olmak üzere
toplam 30 engelli katıldı. 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı etkinlikleri
ve Engelliler Haftası kapsa-
mında gerçekleştirilen or-
ganizasyon sayesinde
doğa ve doğa sporları ile
tanışan engellilerin mut-
lu anları yönetmen Ha-
kan Doğanay ve İzmir
Film tarafından filme
alındı.  
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MehMet UlUsoy sokakta tiyatro Festivali’nin 7’ncisi de büyük ilgi gördü

Sokaklar sahne

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından
bu yıl 8. kez düzenlenen İsmail Sivri Çocuk
Öyküleri Yarışması'nda Çiğli Şehit Samet

Çakır Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özlem Tezcan
Dertsiz'in dört öğrencisi de dereceye girdi. Ya-
rışmaya 12 öğrencinin 13 öyküsüyle katıldıklarını
belirten Dertsiz, “Aldıkları başarılar öğrencileri
motive ediyor. Sürekli yazıyorlar. Bu yarışmalar
onların yazmaya olan isteklerini artırması için
çok önemli oluyor. Bu yıl Irmak Dertsiz, Gökçe
Güleryüz, Miray Doğan ve Asya Özçelik yarış-
madan ödülle döndüler. Bu bizleri çok mutlu
etti” diye konuştu.

öğretmen dertsiz'in 
BaŞarı öyküsü

MEHMET Ulusoy Sokakta Tiyatro Festi-
vali’nin kapanışı Türk müziğinin duayen
ismi Timur Selçuk’un muhteşem kon-

seriyle yapıldı. Gündoğdu Meydanı'nda gerçek-
leşen konserde Türk pop müzik yorumcusu,
piyanist ve besteci Timur Selçuk İzmirlilere
unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık iki saat
süren konserde usta müzisyen, sevilen eser-
lerinin yanı sıra babası Münir Nurettin Selçuk'tan
da piyano eşliğinde şarkılar seslendirdi. 15 Ha-
ziran 1967 yılında sanata merhaba dediğini be-
lirten Selçuk, o yıl kendisini ünlü yapan şarkısı
'Ayrılanlar İçin'i de seslendirdi. 'Bir Tatlı Huzur
Almaya Geldim' ve 'Öleceksek Ölelim' şarkılarına
İzmirliler de eşlik etti. Gündoğdu Meydanı’nı
çevresindeki çim alanı dolduran izleyiciler kon-
seri büyük bir keyifle dinledi. Müzik dolu gece
sonunda sahneye çıkan Başkan Pekdaş, Timur
Selçuk'a İzmirlilere yaşattığı güzel gece için te-
şekkür etti. Pekdaş, Mehmet Ulusoy Sokakta
Tiyatro Festivali'nin finalini Timur Selçuk ile
yapmanın büyük bir onur olduğunu söyledi.
Öte yandan konser öncesi Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, Anadolu Tiyatro Ödülleri
kapsamında ‘Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı’
ödülünü de aldı. Pekdaş’a ödülü Seçici Kurul
Başkanı Nazif Uslu tarafından verildi. 

Tiyatro festivaline
muhteşem kapanış

KONAK Belediyesi ‘Babalar Günü'nde İzmirli
babalar ve çocuklarını tavla turnuvasında
bir araya getirdi. İzmir Tavla Derneği iş-

birliğiyle Alsancak'ta düzenlenen 'Babamla Tavla
Oynuyorum' turnuvasına katılanlar şampiyonluk
kupasını kazanmak için büyük mücadele ortaya
koyarken Babalar Günü’nde çocuklarıyla keyifli
bir gün geçirme fırsatı da buldu. İlk kez düzen-
lenen turnuvanın açılışını Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, İzmir Tavla Derneği Kurucu
Başkanı Hilmi Göçhan ile birlikte yaptı. Bu yıl
Babalar Günü'nü farklı bir etkinlikle kutlamak
istediklerini söyleyen Pekdaş, “Ülkemiz pek de
iyi günlerden geçmiyor. Adaletsizlik yüzünden
evlatlarından ayrılmış babalar, babalarından
ayrılmış evlatlar var. Oysa bir devleti devlet ya-
pan en önemli kavram adalettir. Adaletin olduğu
yerde huzur vardır, kalkınma vardır, güven
vardır. Bu nedenle biz bu Babalar Günü'nde ba-
balar ve evlatları birbirlerinden ayrı kalmasın,
birlikte tavla oynasınlar istedik” dedi. Zorlu
geçen mücadeleler sonunda rakiplerini yenen
Birol Takyen birinci olurken, Halil Ünleyen ikinci,
Hilmi Uğur Demir ise üçüncü oldu.

‘Babalar Günü’ 
tavlası

Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, seminerler, kon-
ser, söyleşi, sokak ve çocuk oyunları, tek kişilik gösteri ve pantomim sahnelendi 

TÜRK Sineması’nın ve Türk Tiyatrosu’nun unu-
tulmaz isimlerinden Mehmet Ulusoy adına bu
yıl 7’ncisi düzenlenen Mehmet Ulusoy Sokakta

Tiyatro Festivali yedi gün boyunca büyük ilgi gördü. 9-
16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival
kapsamında Alsancak’tan Kemeraltı’na, Hatay’dan Gü-
zelyalı’ya, Kadifekale’den Gültepe’ye, Konak’ın farklı
noktalarındaki sokaklar tiyatro sahnesine dönüştü.
Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra atölye ça-
lışmaları, seminerler, konser ve söyleşiler de yapıldı.
Festival kapsamında Kemeraltı Abacıoğlu Han, Kadi-
fekale Piknik Alanı, Çınarlı Rekreasyon Alanı, Kılıçreis
İhsan Alyanak Parkı ve Gültepe Meydanı’nda sokak
oyunları, tek kişilik gösteri, pantomim ve çocuk oyunları
sahnelendi. Etkinlikler çerçevesinde Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim üyesi Beliz

Güçbilmez’in ‘Tiyatro Hikayesini Nasıl Anlatır’ ile tiyatro
sanatçısı Ceren Özcan’ın ‘Tiyatro ve Anlatı’ adlı atölye
çalışmaları sanatseverlerle buluştu. Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nde kurulan sahnede tiyatro sanatçıları sokak
oyunlarındaki başarılı ve etkileyici performansları ile
göz doldurdu. Beliz Güçbilmez, Ceren Özcan ve Kemal
Oruç’a Kadınlar Futbol Ligi Şampiyonu Konak Beledi-
yespor Kadın Futbol Takımı’nın forması hediye edildi.

Ege Halk Tiyatrosu ve 9 Eylül İktisat Oyuncuları tara-
fından sahnelenen ‘Deneysel Tiyatro Komünü’ oyunu
oldu. Hatay Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı’nda İlker
Kılıçer tarafından bir pantomim gösterisi sunuldu.
Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda
tiyatrocu Elif Çongur’un ‘Bir Metni Çözümlemek’ adlı
atölye çalışması gerçekleştirildi. Konak Belediyesi’nin
2016-2017 dönemi kursiyerleri de festival kapsamında
yıl sonu gösterileri düzenledi. Eğitmenliğini Mehmet
Küçükgünaydın’ın yaptığı yetişkin kursiyerler Selahattin
Akçiçek Kültür Merkezi’nde ‘Ay Işığında Şamata’ adlı
oyunu sahneye kondu. Çınarlı Rekreasyon Alanı’ndaki
Ayhan Işık Açıkhava Tiyatrosu’nda ‘Uçurtma’nın Kuy-
ruğu’ adlı iki kişilik komedi oyunu sahnelendi. 

KONAK Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü
düzenlenen ‘Konak Halk Oyunları Şenliği’
renkli görüntülere sahne oldu. Kültürpark

Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve İzmirlilerin
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Konak Belediye-
si’nin halk oyunları kurslarına katılan 300 kursiyer
yetenekleriyle göz doldurdu. 7’den 70’e her yaş
grubundan 13 ekibin sahneye çıktığı gecede zey-
bekten halaya, romandan horona kadar Türki-
ye’nin farklı yörelerinden halk oyunları sergilendi. 

ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÇOK ÖZEL GÖSTERİ
Gecede kursiyerlerin yanı sıra Ulusal Down

Sendromlular Derneği İzmir Şubesi’nin halk oyun-
ları ekibi de konuk ekip olarak sahne aldı. Down
sendromlu çocuklar sahnedeki zeybek oyunuyla
izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geceye
renk katan Down sendromlu çocuklara teşekkür
eden Pekdaş, “Hayat mükemmellik üzerine ku-
rulmuyor. Hepimizin eksikleri, engelleri var ama
yaşamı herkes için yaşanabilir hale getirmek ve
engellerimizle baş edebilmeyi bilmek zorundayız.
Bu Ulusal Down Sendromlular Derneği de bu ko-
nuda çaba gösteriyor ve biz onlara çok teşekkür
ediyoruz” dedi.

Şenlik göz 
doldurdu

SİVİLtoplum örgütlerine uzattığı
dost eliyle sosyal sorumluluk
projelerinin yaşam bulmasını

sağlayan Konak Belediyesi bir önemli
projeye daha el verdi. Türkiye'nin ilk
görme özürlüler kitaplığı olan TÜR-
GÖK'ün hizmetlerini anlatmak ve
daha çok bağışçı bularak kitaplıktaki

kabartma kitap sayısını artırmak
amacıyla 'Bir Kitapla Bin Yaşa' adlı
kampanya hayata geçirildi. Alsancak
Koruma ve Güzelleştirme Derneği
ile Güzelyalı Kü l tür ve Sanat Derne-
ği'nin de destek verdiği sosyal so-
rumluluk projesinin tanıtım toplantısı
Tarihi  Havagazı Fabrikası’nda ger-

çekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda sivil
toplum kuruluşundan temsilciler ka-
tılarak kampanyanın yanında yer
aldı. 'Bir Kitapla Bin Yaşa' kampan-
yasına destek olmak isteyenler,
www.turgok.org adresinden ve TÜR-
GÖK'ün (0232) 2242627 nolu telefo-
nundan ulaşarak bilgi alabilirler. 

TARİHİN en eski liman kent-
lerinden biri olma özelliğine
sahip İzmir’in ilk haritaları

Saint-Joseph Fransız Lisesi öğ-
rencilerinin 'Tarih Araştırma Pro-

jesi’ sayesinde günyüzüne çıktı.
20. yüzyılın İzmirinin kentleşmiş
görüntüsü ve klasik mimari ör-
neklerini gösteren serginin açılışı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı Abacıoğlu

Han'da yer alan TARKEM sergi
salonunda yapıldı. Törene projeye
destek veren Başkan Pekdaş'ın
yanı sıra veliler ve tarihe değer
veren isimler büyük ilgi gösterdi. 

‘Bir kitap bağışlayın 
adınız bin yıl yaşasın’

Tarihi mirasa sahip çıkTılar

5.qxp_Layout�1��30.06.2017��20:13��Page�1



@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr

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

6
TEMMUZ 2017

Gültepe’ye yeni plan

BAŞKAN Pekdaş, Ankara’da Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Başkan Pek-

daş kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki
(TBMM) makam odasında kabul eden Kılıçda-
roğlu’na Gültepe’de yaşanan sel felaketi ve ar-
dından yapılan müdahaleler ile ilgili bilgi verdi.
Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Kılıçdaroğ-
lu’nun geçmiş olsun dilekleriyle başlayan görüş-
mede Pekdaş, selden en fazla etkilenen yer olan
Gültepe semtiyle ilgili hazırladıkları yeni imar
planları hakkında kısa bir sunum yaptı. Pekdaş,
planların uygulamaya geçmesiyle bölgedeki çarpık
yapılaşmanın önüne geçileceğini söyledi.

Pekdaş: Planlar komisyonlarda görüşülüP çalışmalara devam edilecek

KONAK Belediyesi’nin Haziran ayı ola-
ğan meclis toplantılarının ilk oturu-
munda 15 mahalleyi kapsayan ‘Gül-

tepe Planlama Bölgesi’ için hazırlanan 1/1000
ölçekli yeni uygulama imar planları tanıldı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI
Gültepe’nin kaderini değiştirecek yeni

uygulama imar planı revizyonu ile ilgili ko-
nuşan Başkan Pekdaş, bölgede yapılan jeo-
lojik ve topografik çalışmalar sonucu elde
edilen bilgilerin meslek odaları, muhtarlar
ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan top-
lantılarda tartışıldığını ve buralardan çıkan
veriler ışığında bölgeye en uygun planın
hazırlandığını söyledi. Pekdaş, “Gültepe’de
bıçağın kemiğe dayandığı bir durum vardı.

Hemşehrilerimi-
zin en çok soru
sorduğu, en çok
yanıt beklediği
konuların başın-
da bu sorun geli-
yordu. Kente uy-
gun yeni imar
planları yapılması
lazımdı. Nasıl ol-
ması gerektiği
konusunda yürü-
tülen altyapı ça-
lışmalarıyla elde
edilen bulgular
geniş katılımlı
toplantılarda gö-

rüşülüp tartışıldı. Hazırla-
nan planlar tamamlanmış
değil. Elbette komisyon-
larda görüşülüp çalışılmaya
devam edilecek” dedi. 

UYGULANABİLİRLİĞİ ÖN
PLANDA TUTULDU

Dere yataklarının yoğun-
luğunun yanı sıra eğimin
de bir hayli fazla olduğu
Gültepe’nin iskan dışı alan
olarak planlarda yer aldığını
belirten Pekdaş, “Gültepe
sorunlu bir bölge olmasına
karşılık ülkemizin içinde
bulunduğu siyasal karma-

şa, sosyal ve ekonomik çaresizlikler nede-
niyle büyük göçler almış. İskan dışı alan
olan bu bölge aradan geçen yıllar sonunda
nüfusu 65 binlere varan bir Anadolu şehri
büyüklüğünde bir yer haline gelmiştir. Pek
çok sorunun olduğu bu bölgede yaptığımız
toplantılarda çok büyük parsel ve bu büyük
parsellerin gerektirdiği çok fazla insanın
ortaklaşa hareket etmesinin, uygulamanın
hayata geçmesini zorlaştıracağı ortaya çıktı.
Daha az insan ve az parselin bir arada de-
ğerlendirilmesinin uygulamada kolaylık
sağlayacağı ifade edildi. Bu toplantılardan
yola çıkılarak büyük ada bazında bir araya
gelmeler olursa askeri koşullarda 700-800
metrekarelik parsellerde uygulamayı hız-
landıran çözümleri öngörüldü” diye konuştu. 

ROMAN vatandaşların yoğun
olarak yaşadığı Konak Ege
Mahallesi’nde 1. Etap kentsel

dönüşüm çalışması için yüzde yüz
uzlaşı sağlayan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, proje alanındaki hak sa-
hiplerinin tapularını devraldı ve ya-
pım ihalesine çıkmak için son ha-
zırlıklarını tamamladı. Sosyal durum,
mekansal öğeler, mülkiyet yapısı,
üst ölçekli planlar, mevcut imar
planları ile halihazır durum dikkate
alınarak, halk katılımının sağlandığı
projenin ihalesinin iki aşamada ger-
çekleşeceği bildirildi. Buna göre fir-

malardan 6 Temmuz günü teklifler
alınacak, 13 Temmuz'da ise mali
teklifler açılacak. 1. Etap ihale kap-
samında firmalar, Ege Mahalle-
si'ndeki toplam 9 bin 319 m² alandaki
adada ticaret, ofis, konut bloğu ile 2
adet konut B bloğu için teklif vere-
cek. İzmir Büyükşehir Belediyesi
bütün kentsel dönüşüm projelerinde
olduğu gibi Ege Mahallesi’nde de
yerinde dönüşüm yaparak mahal-
lenin kültürel zenginliğini ve ren-
kliliğini koruyan bir projeyi hayata
geçirecek. Dönüşümün tamamı, yeni
kent merkezinde yer alan, doğu-

sunda Meles Çayı, batısında İZBAN
demiryolu hattı ve Kahramanlar
Mahallesi, kuzeyinde liman arkası
bulunan ve bugün işlevini yitirmiş
sanayi alanları ile sınırlanmış 7 hek-
tar büyüklüğündeki bölgede ger-
çekleştirilecek. Ege Mahallesi'nde
kurulan danışma merkezinde, böl-
gede yaşayan vatandaşların istek-
lerini dinleyen İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, mevcut sosyal, kültürel ve
ekonomik durumunu gözeterek ta-
sarladığı yeni yaşam alanlarını, Baş-
kan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı
bir toplantıda halk ile paylaşmıştı. 

Gültepe semtindeki Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat, Trakya,
Anadolu, Saygı, Mehmet Akif,
Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Se-
lim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi
ve Cengiz Topel mahallelerini
kapsayan uygulama imar pla-
nı revizyon çalışması mecliste
yapılan sunumla tanıtıldı. Tek-
nik konularda bilgilendirme-
nin yapıldığı sunumda ada ba-
zında yapılaşmanın teşvik
edilmesini öngören planlarda
açık ve yeşil alanlar ile sosyal
donatı alanlarının artırılması
hedefleniyor

Kılıçdaroğlu’na
Gültepe raporu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin İkiçeşmelik sem-
tinde bulunan Kestelli Şerife Eczacıbaşı Orta-
okulu'nu yukarı mahallelere bağlayan yaya alt-
geçidindeki mozaik duvar sanatı uygulaması be-
ğeni topladı. Çalışmayı İzmirli genç heykeltıraşlar
Fatih Şimşek ile Mehmet Cibuk gerçekleştirdi.

Geçide mozaik

Basmane’yi bilmeden
İzmir’i tanıyamazsınız

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Basmane’nin güvensiz olduğu yönünde
bir şehir efsanesinin var olduğunu, oysa

semt gezip görenlerin bazı şeylerin farkına vararak,
“Biz İzmir’i bilmiyormuşuz” şeklinde itiraflarda
bulunduklarını söyledi. Başkan Pekdaş, İzmir’in
tarihi semti Basmane Oteller Sokağı’ndaki turizm
işletmecileriyle bir araya geldi. Baylan Otel’de
gerçekleştirilen toplantıya Başkan Pekdaş’ın yanı
sıra İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı
Mehmet Gönen, belediye meclis üyeleri, otelciler
ve belediye bürokratları katıldı. Toplantıda Tarihi
Oteller Sokağı’nın ve Basmane’nin geleceğiyle
ilgili konular masaya yatırıldı. 

OTELCİLER TALEPLERİNİ İLETTİLER
Oteller Sokağı’nın daha güzel ve canlı bir gö-

rüntüye kavuşmasını arzuladıklarını dile getiren
Mehmet Gönen, öncelikle sokağın girişine ‘Tarihi
Oteller Sokağı’ adıyla bir tabela asılmasını iste-
diklerini söyledi. Sokağın belirli noktalarına ko-
nulacak saksılarla bölgeyi bir çiçek cennetine
dönüştürülmesi gerektiğini de belirten Gönen,
ayrıca Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden
Halit Ziya Uşaklıgil’in burada yıllarca yaşadığını,
bu nedenle sokağın bir yerine Uşaklıgil’in hey-
kelinin konulmasını istedi.

İZMİR’İ TANITMAK İSTİYORUZ
Pekdaş ise Oteller Sokağı’nın daha gösterişli

bir sokak haline gelmesi için gerekenleri yapa-
caklarını söyledi. Basmane’nin İzmir’in en önemli
ve değerli yerlerinden birisi olduğunu ifade eden
Başkan Pekdaş, ”Basmane ile ilgili güvensiz olduğu
hususunda bir şehir efsanesi var. Ama insanlar
buraları gezip görünce bazı şeylerin farkına
vardılar ve ‘Biz İzmir’i bilmiyormuşuz’ dediler.
Amaç İzmir’in tanınmasını sağlamak. Burayı bil-
medikleri için tarihi olarak değerini de anlamıyorlar
ve korumak içinde özen göstermiyorlar. Bunu
bir değer olarak göstermemiz ve farkına var-
malarını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Ege’de ihale zamanı 

Yaklaşık iki yılı aşan titiz çalışmalar sonunda hazırlanan ve bölgedeki düzensiz yapılaşmayı 
ortadan kaldıracak olan imar planları komisyonlara gönderildi, vatandaş gelecekten umutlu

6.qxp_Layout�1��30.06.2017��20:15��Page�1



@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr

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

7
TEMMUZ 2017

5. KEZ ŞAMPİYON
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'ni bu yıl da lider olarak bitiren Konak Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı
Üst üste beşinci kez kupa sevinci yaşayan Konaklı kızlar böylelikle formalarına ilk yıldızı da takmış oldu

GÜNEŞLİ Spor Tesisleri'nde düzen-
lenen törene Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Mü-

dürü Hamdi Kutval, Kulüp Başkanı Zeki Gü-
nen ve TFF Kadın Futbolu Departman Mü-
dürü Mert Başoğlu, AKSF'nin sorumluları,
Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Derneği
Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi mec-
lis üyeleri ile spor okulu öğrencileri ve aileler
katıldı. 

DESTEK YETERLİ DEĞİL
Kulüp Başkanı Zeki Günen, kadın liginde

formasına yıldız takma hakkını bileğinin
gücüyle elde eden tek takım olduklarını
belirterek, çıtayı yukarılara taşıdıklarını
söyledi. TFF Kadın Futbolu Departman Mü-
dürü Mert Başoğlu da TFF Futbol Gelişim
Direktörlüğü'nün gerekli çalışmaları yap-
tığını belirterek, katkı paylarında önemli
değişikler olabileceğinin müjdesini verdi. 

SPONSORLUK ÇIKIŞI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir

Bölge Müdürü Hamdi Kutval tüm ekibi kut-
layarak, "Sporun her türlüsünde amatörler
üvey evlat muamelesi görmektedir. Ama-

törlerin uğradığı hak-
sızlıkları biliyorum. 5.
kez şampiyon olan bu
takıma ve hedefi UEFA
olan kulüplere yardım
etmenin bir zorunluluk
olduğunu kabul eden
bir yapıdayım. Bu ko-
nuda büyük çaba sarf
etmekteyiz" dedi. 

POZİTİF AYRIMCILIK
YAPILMALI

Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, ta-
kımın 5. şampiyonluğu
elde edip, kulüp arma-
sının üzerine ilk yıldızı
takma hakkını kazan-
dığını belirterek, Futbol
Federasyonu'nun erkek
ve kadın futboluna eşit

davranması gerektiğini söyledi. Pekdaş,
"Bu yıldız çok zorluklarla takıldı. Kadınların

olmadığı bir yerde hayat yoktur, gelişme
yoktur, demokrasi yoktur, ilerleme yoktur.
Kadınlar için pozitif ayrımcılık yapmalı. Bu
takımın yaşaması için elimizden gelen öz-
veride bulunduk. Umarım federasyon ve
bakanlık bu ayrımcılığı giderir ve bu eşitliği
sağlayıncaya kadar olumlu ayrımcılıkla taç-
landırmayı önüne hedef olarak koyar" dedi.
Pekdaş, kadınların her şeyi ya-
pabileceğini göstermek için des-
teklerinin süreceğini belirterek,
"İzmirli kadınlar olarak her alanda
var olacağız. Türkiye'nin böyle
başarılara ihtiyacı var. Avrupa'da
ülkemizi onurla temsil edecekler.
Onları kutluyorum, başarıları
daim olsun, kupa ve yıldız onların
analarının ak sütü gibi helal" diye
konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sporculara şampiyonluk ku-

pasını Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü

Hamdi Kutval verirken madalyalarını Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş taktı. Top-
lamda 5 kez ligi zirvede bitiren takımın yeni
sezonda göğsüne tek yıldız takacak. Konak
Belediyespor, 2017-2018 sezonunda ülkemizi
Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı
kazandı. Takım Kaptanı Sevgi Çınar da 24
golle ‘Gol Kraliçesi’ olma unvanını elde etti.

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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