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HER gün on binlerce kişinin gelip geçtiği,
kitapçı ve gümüşçü stantlarıyla ilgi odağı olan
sokak, yeni görünümüyle gece de göz doldurdu.
İzmir’in en yoğun noktalarından biri olan
sokak; kitap, gümüş ve hediyelik eşya stant-
larının yanı sıra sokak ressamlarını da ağırlıyor.
Sokaktaki otuz sekiz aydınlatma direğinden
çeşitli sebeplerden ötürü kırılan yirmi beş ta-
nesi yenilendi. Geriye kalan on üç direkte de
meydana gelen hasarlar hızlıca onarıldı. Ye-
nileme ve bakım çalışmaları sırasında tüm
direklerdeki ampuller uzun ömürlü, gün ışığı
görünümlü led ampuller ile değiştirildi. ∂ 4’te

EKİPLER konteynerlerin temizliğine
sabah saat 07.00’de başlıyor. Kontey-
nerler önce tazyikli suyla yıkanıyor,
ardından kötü kokulara ve insan sağ-
lığı için tehlike yaratabilecek mikrop-
lara karşı ilaçlı ve köpüklü sularla de-
zenfekte ediliyor. ∂ 5’te

YETENEKLER ORTAYA ÇIKTI
VEDA gecesinde sahneye çıkan minikler
sergiledikleri birbirinden renkli göste-
rilerle büyük beğeni topladı. Ritim, dans,
drama ve yoga performanslarıyla göz
dolduran yaz okulu kursiyerleri aldıkları
eğitimleri boşa çıkarmayarak, yetenek-
lerini kanıtladı. Gösterilerin yanı sıra açı-
lan sergiler de büyük ilgi gördü. Hayal
güçlerini boya ve fırçalarla tuvale aktaran
Konaklı çocuklar gelecek için umut verdi. 

ANNE VE BABALARA DA EĞİTİM
KONAK Belediyesi’nin açtığı ücretsiz
yaz okullarına katılan çocuklar uzman
eğitmenler eşliğinde yoga, eğlenceli
matematik, eğlenceli İngilizce, ritim,
dans, kısa film, düşünce ve drama eği-
timleri konusunda dersler aldı. Sabah
ve öğleden sonra olmak üzere iki grup
halinde düzenlenen yaz okullarında öğ-
rencilerin yanı sıra uzman psikologlar
tarafından velilere de eğitimler verildi.
Bu eğitimlerde anne ve babalara ço-
cuklarının yaşadığı ya da yaşayabileceği
sorunlar, çözüm yolları, çocuk hakları,
eğitim ve sağlıklı iletişim kurma yön-
temleri konularında eğitici bilgiler ak-
tarıldı. ∂ 8’de

KONAK Belediye-
si’nin ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlara
yönelik ücretsiz
eşya ve giysi yar-
dımında bulundu-
ğu ‘Bizim Ev’ ve
‘Bizim Mağaza’
hizmetleri yaraları
sarıp, yüzleri gül-
dürmeye devam
ediyor.  ∂ 2’de

Sevgi Yolu ışıl ışıl Sen de 
destek ol

Daha temiz Konak

Minikyetenekler
UZMAN PSİKOLOGLAR TARAFINDAN VELİLERE DE EĞİTİMLER VERİLDİ

Konak Belediyesi’nin Temmuz ayında açtığı ücretsiz yaz okulları sona erdi. Eğitimlere katılan
7-14 yaş aralığındaki öğrenciler düzenlenen gösterilerle yaz okuluna eğlenerek veda etti

1980 darbesi sonrası kapatılan
Gültepe Belediyesi’nin iki dönem
belediye başkanlığını yapan Ay-
dın Erten, ölümünün 17’nci yı-
lında yakın dostları ve sevenleri
tarafından Toros Mezarlığı’ndaki
kabri başında anıldı. ∂ 3’te

SOSYAL belediyecilik anlayışı
çerçevesinde sunduğu hizmet-
lerle vatandaşın her zaman ya-
nında yer alan Konak Belediyesi
iki yıl önce hayata geçirdiği ‘Evde
Sağlık Hizmeti’ ile yüz güldür-
meyi sürdürüyor. ∂ 2’de

DENİZE gidemeyen çocuklar
için kurduğu prefabrik havuz-
larda ücretsiz yüzme kursu ve-
ren Konak Belediyesi, düzen-
lediği günübirlik Gümüldür ge-
zisiyle de binlerce çocuğu de-
nizle buluşturdu. ∂ 8’de

Aydın Erten
anıldı 

Tatilde yüzmeye devam

BAŞKAN Pekdaş’ı ziyaret eden
KA.DER Genel Başkanı Karaoğlu
kadınların politikada daha çok
yer almalarını hedeflediklerini,
bu amaçla Türkiye’deki kadın be-
lediye başkanları ile dayanışma
ve işbirliği içerisinde çalışmayı
sürdüreceklerini söyledi. ∂ 4’te

KA.DER’den ziyaret
HAYATA geçirdiği düzenlemelerle
engelleri ortadan kaldıran Konak
Belediyesi'nin bürokratları Tür-
kiye'nin ilk ve tek Engelli Farkın-
dalık Merkezi’ni ziyaret ederek,
engelli yurttaşların yaşamda kar-
şılaştıkları sorunları bizzat de-
neyimledi. ∂ 3’te

Çok farklı ziyaret

KARATAŞ'taki Tarık Dursun K.
Yazarevi konuklarını ağırlamayı
sürdürüyor. Türk Edebiyatı’nın
usta isimlerinden, İzmirli yazar
Tarık Dursun K.’nın yaşatıldığı
yazarevinin bu ayki konuğu yazar
Ali Şimşek oldu. ∂ 7’de

Yazarevi 9'uncu
konuğunu ağırlıyor

KONAK Belediyesi yeni eğitim yılı
öncesinde fiziki eksiklikleri bu-
lunan okul binalarında kapsamlı
bakım ve onarım çalışmaları ya-
pıyor. ∂ 6’da

Öğrenciler tatilde
okullar tadilatta

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Ha-
tay’da yapımı devam eden 429
araçlık yeni otoparkın çatısında
seyir terası ve havuzuyla yeni bir
dünya kuracak. Hatay 100 So-
kak’ta yapılacak olan katlı otopark
kentlilerin otopark anlayışını de-
ğiştirecek. ∂ 4’te

Konak’a yeni otopark 

BÜYÜK ilgi gören ücretsiz spor
merkezlerinden faydalanan
kursiyerler yaz aylarında da
spora ara vermiyor.  ∂ 8’de

Değize değil platese

Aya Paraskevi Kilisesi kütüpha-
ne olarak hizmet verecek ∂ 5’te

Sağlığınız bizim 

için çok önemli
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HER yıl yüzlerce aileye umut olan
bu uygulama sayesinde yapılan
yardımlar ihtiyaç sahiplerine ula-

şıyor. Selçuk Mahallesi’nde, Konak Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
ait dört katlı bir binada hizmet veren ma-
ğazalara gelenler giysi ve ev eşyası ihti-
yaçlarını ücretsiz karşılayabiliyorlar. Yar-
dımseverlerin bağışladığı kullanılabilir
durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya,
mobilya, yatak, yorgan ve mutfak eşya-
larının yanı sıra her türlü giysi belediye
ekiplerince alınıp, mağazalar aracılığıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

212 AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜ
Kurulduğu günden bugüne binlerce aileye
destek olan Bizim Ev’den yangın, sel gibi
doğal afetlerin yanı sıra maddi imkansızlık
sebebiyle evindeki eşyalarını kaybeden
vatandaşlar ile öğrenciler faydalanıyor.
2017 yılının başından bu yana 212 aileye
eşya yardımında bulunuldu. Bizim Ev’e
eşya bağışlamak isteyen vatandaşlar
484 53 00► 2975’ten ilgili kişilere ula-
şabiliyorlar. Görevliler verilen adresten
kullanılabilecek durumda olan eşyaları
alıp, Bizim Ev’e getiriyor. İkinci el eşyaların
yanı sıra mağaza sahipleri tarafından
sıfır eşyalar da bağışlanabiliyor. İkinci el
eşyalar içinde yer alan koltuklar yıkan-
dıktan sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor.
Özellikle beyaz eşya ihtiyacının çok fazla

olduğunu belirten yetkililer daha çok be-
yaz eşya bağışına ihtiyaç duyulduğunu
dile getiriyor. 

Konak Belediyesi'nin Bizim Mağaza hiz-
meti de aynı sistemle işliyor. Bağışçılar
giyilebilir durumda olan giysilerini 484

53 00 numaralı telefonu arayarak
2960 dahili hattan görevlilere ula-
şarak giysi bağışında bulunabilir.
Alınan giysiler merkezin çamaşır-
hanesinde yıkandıktan sonra raf-
larda ve askılarda yerini alarak ih-
tiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak
beğenisine sunuluyor. Merkezde,
pazartesi ve salı günleri kadınlara;
perşembe ve cuma günleri de er-
keklere sabah saat 09.00 ile 16.30
arası hizmet veriliyor. Merkeze ne
kadar çok vatandaş bağışta bulu-
nursa o kadar çok ihtiyaç sahibi va-
tandaşın yüzü gülüyor.

KÖPRÜ OLMAYA DEVAM
Bizim Ev ve Bizim Mağaza’nın ba-
ğışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında
bir köprü olduğunu belirten Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ya-
pılacak yeni bağışlarla daha çok ih-
tiyaç sahibine ulaşılacağını söylüyor
ve “İhtiyaç sahibi hemşehrimize
yeni adresimizde çok daha geniş
bir alanda hizmet vererek, onların
yaralarına bir nebze de olsa merhem
olmaya çalışıyoruz. Yardımsever va-
tandaşlarımızın bağışları ile daha

çok vatandaşa destek olmak istiyoruz.
Bu nedenle tüm yardımsever İzmirlileri
katkı koymaya çağırıyoruz” diyor. 

SEN DE DESTEK OL
Sizin fazlanız başkaSının ihtiyacı olabilir
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Konak Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya ve giysi yardımında bulun-
duğu ‘Bizim Ev’ ve ‘Bizim Mağaza’ hizmetleri, yaraları sarıp, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Sağlığınız Bizim için çok önEmli
SAĞLIK İşleri Müdürlüğü doktor

ve sağlık personeli tarafından
ücretsiz verilen hizmet saye-

sinde hastaneye gidemeyecek du-
rumda olan vatandaşların evlerine
gidilerek ihtiyaç duydukları basit tıbbi
müdahaleler anında yapılıyor. Hafta
içi pazartesi, çarşamba ve cuma gün-
leri randevu sistemine göre çalışan
ekipler gelen talepler doğrultusunda
vatandaşların evlerine giderek; yatak
yarası bakımı, ameliyat pansumanı,
dikiş alma, sonda takma-çıkarma,
şeker, tansiyon ölçümü gibi basit
tıbbi müdahaleler sınıfına giren sağlık

hizmetlerini hiçbir ücret almadan
yerine getiriyor. 

EVDE ÜCRETSİZ TEDAVİ
Deneyimli doktor ve sağlık perso-
nelinden oluşan ekip, randevu tari-
hinde hastanın evine ulaşarak gerekli
sağlık hizmetini ücretsiz uyguluyor.
Hastaneye gitmek zorunda kalma-
dan evinde sağlık hizmeti alan has-
talardan biri de bir süre önce diz pro-
tezi ameliyatı olan Zehra Güncüoğlu
oldu. Güneşli Mahallesi’nde yaşayan
hastanın evine giden ekipler gerekli
pansumanı hiçbir ücret almadan

yaptı. Aynı gün Ege Mahallesi’nde
yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları
bulunan Sadriye Özbalay’ın da kont-
rolü yapıldı. Özbalay'ın evine giden
ekipler hastanın tansiyon ve şekerini
ölçtü.

BİR TELEFON YETER 
Konak Belediyesi'nin ücretsiz verdiği
‘Evde Sağlık Hizmeti’ sayesinde Ocak
ayından bu yana toplam 237 hasta
kendi evinde tedavi oldu. Hizmetten
yararlanmak isteyen hasta veya ya-
kınlarının 484 22 91’i arayarak ran-
devu almaları gerekiyor.

İZMİR ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak
ve PKU hastaları için ayrıcalıklı bir kent oldu.
Yüksek yatırım ve üretim maliyeti nedeniyle

fırınların yanaşmadığı glutensiz ekmek üretimini
üstlenen Büyükşehir Belediyesi, bununla da ye-
tinmeyip piyasada zor bulunan ve çok pahalıya
satılan gıda maddelerini kolileyip çölyak ve PKU
hastalarına dağıtıyor. Diyete uygun ürünlerle
hazırlanan gıda kolilerini açan ailelerin mutluluğu
her şeye değiyor.
Onlar çoğumuz için vazgeçilmez sayılan pek

çok lezzeti hiç tatmamış, fırından yeni çıkmış
taze boyoz ya da gevreği sadece koklamakla
yetinmiş, canlarının çektiği şeyleri yiyemeyen
ve bu yüzden kimi zaman sokakta aç gezmek
zorunda kalan insanlarımız. Onlar okul kanti-
ninden hiçbir şey alıp yiyemeyen çocuklarımız.
Onlar ömür boyu diyet yapma zorunluluğu olan
çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastaları. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle
ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak ve
PKU hastaları için hazırladığı destek program-
larıyla örnek oluyor. Kent Ekmek Fabrikası’nda
ürettiği uygun fiyatlı glutensiz ekmekleri Türki-

ye'nin 76 kentine dağıtan İz-
mir'in yerel yönetimi, bu has-
talıklarla mücadele edenlere
ayrıca özel gıda paketi da-
ğıtımlarını sürdürüyor. 

Bir koli mutluluk

Evsizlere sığınak oluyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, sokakta

yaşayan evsiz ve kimsesizlere, tıpkı
kış aylarının aşırı soğuklarında olduğu

gibi yazın kavurucu sıcağında da kucak

açıyor. Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nin
serin ortamında konuk edilen evsizlere,
banyo ve temiz giysi olanaklarının ya-
nında sağlık hizmeti de veriliyor.
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin 2015 yılında Wiz-
mirNET adı altında 7 noktada kentlilere sunmaya
başladığı ücretsiz-kablosuz internet hizmetinin
etki alanını genişletirken, uygulamadan yarar-
lanan kullanıcı sayısı da 2 yılda 3 milyona ulaştı.
Halen kentin 23 ilçesi ve 34 farklı noktasında
yoğun olarak kullanılan WizmirNET hizmetinin,
kent merkezinde daha da genişleyeceği bildirildi. 
Altyapısı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanan sistemde, sadece ilk kayıt esnasında
şifre alınarak tüm noktalardan aynı şifreyle oto-
matik bağlanıp kolaylıkla internete girilebiliyor.
İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum say-
fasında bulunan üst menüde “Şifre Değiştir” bu-
tonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor. 

23 İLÇEDE ÜCRETsİZ İNTERNET
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kablosuz internet
kullanımı için hayata geçirdiği alanlar şöyle: Gün-
doğdu Meydanı, Kültürpark (Fuar), Konak Meydanı,
Pasaport, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Tarihi
Havagazı Fabrikası, Halkapınar Metro İstasyonu,
Buca Hasanağa Spor Kompleksi, İnciraltı Engelliler
Merkezi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi,
Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Bostanlı Sahil, Çamdibi
Atatürk Parkı, Bornova Büyükpark, Aliağa De-
mokrasi Meydanı, Bergama Cumhuriyet Meydanı,
Beydağ (TOTEM), Çeşme Meydanı, Dikili Meydanı,
Foça Belediye Meydanı, Güzelbahçe İskele, Kara-
burun Merkez, Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi, Kınık
Meydanı, Kiraz Parkı, Menemen Meydanı, Ödemiş
3 Eylül Teyyare Parkı, Seferihisar Kültür Merkezi
ve Meydanı, Selçuk Ahmet Ferahlı Parkı, Tire Ha-
vuzlu Park, Urla Meydanı, Bayındır Kanarya Parkı,
Bergama Kültür Merkezi ve Park Bayraklı.

KONAK Belediyesi,
CHP Konak İlçe
Başkanlığı ve 68’li-

ler Platformu’nca düzen-
lenen anma etkinliğine

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İzmir Milletvekilleri
Atilla Sertel, Tacettin Bayır,
Özcan Purçu ile Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pek-

daş, CHP İzmir İl Başkanı
Asuman Ali Güven, Konak
İlçe Başkanı Mehmet Şakir
Başak, Balçova Belediye
Başkanı Mehmet Ali Çal-

kaya, İzmir 68’liler Platfor-
mu Başkanı Okan Yüksel,
İzmir’i Sevenler Platformu
Başkanı Sancar Maruflu
ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Konak
Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, 10 Ağustos 2000
tarihinde hayatını kaybe-
den Aydın Erten’i yol ar-
kadaşlarıyla birlikte 17 yıl-
dır özlemle andıklarını
söyledi. Erten’in devrimci
kişiliğine vurgu yapan
Pekdaş, Türkiye’nin içinde
bulunduğu duruma da de-
ğindi. 

GİDİŞATA DUR 
DEMEK LAZIM
15 Temmuz süreci ve son-
rasında yaşanan OHAL sü-
recine vurgu yapan Baş-
kan Pekdaş, Türkiye’de de-
mokrasi, özgürlük ve ada-
let mücadelesi verildiğini
belirterek, “Dünya tarihine
adını şanlı harflerle yaz-
dıran bir adalet yürüyüşü
gerçekleştirdik ve önü-
müzde adalet kurultayı
var. Türkiye’nin Cumhu-
riyet Halk Partisi’ne her
zamankinden çok daha
fazla ihtiyacı olduğu gün-
lerden geçiyoruz. Medeni
Kanunumuz ve yurttaşlık
haklarımız bile rafa kaldı-
rılmaya çalışılıyor. Özellikle
kadınların iş hayatında, si-
yasal hayatında ve sosyal
alanda kendi kimliğiyle öz-
gürce var olmasının önüne
geçen pek çok uygulama
başlatıldı. Bunun son ör-
neği ise müftülere verilen
nikah kıyma yetkisidir.
Şimdi kamu sınavına gi-
renlere veya kamuda iş
alanlara; ‘Sen nerede ev-
lendin? Belediye’de mi ev-

lendin, müftülükte mi ev-
lendin?’ diye soracaklar.
Bir ayrımcılık sebebimiz
daha doğdu” dedi. Bu tür
düzenlemelerin Türkiye’yi
böldüğünü iddia eden Pek-
daş, bu gidişe dur demek
için öncelikle kadınlara bü-
yük sorumluluk düştüğü-
nü belirterek; “Hep birlikte
el ele, kol kola dayanış-
mayla Aydın ağabeylerin
ruhunu ve ideallerini ye-
niden hayata geçirme dö-
nemindeyiz” diye konuştu. 

GÜLTEPE HAK ETTİĞİ
YERE GELECEK
Konuşmasında Aydın Er-
ten’den aldıkları bayrağı
daha yukarılara taşımak
için çalışmalar yaptıklarını
da dile getiren Pekdaş,
bölgeye yapılan yatırımlar
ve yakın zamanda uygu-
lamaya geçirilecek yeni
imar planları sayesinde
Gültepe’nin hak ettiği yere
geleceğini dile getirerek
şöyle konuştu: “Bizim Ay-
dın Ağabey ve arkadaş-
larına borcumuz ne yap-
sak bitmez. En önemli
borcumuz da onların ru-
hunu, enerjisini ve ideal-
lerini dimdik ayakta tut-
mak ve bugün için zorunlu
olan bu enerjiyi hayata
geçirme sorumluluğudur.
Bunu yerine getireceğiz
Aydın Ağabey. Hep birlikte
el ele, kol kola idealimiz
olan özgür, demokratik
ve tam bağımsız Türkiye
yolunda mücadeleye de-
vam edeceğiz.”

HİZMET binalarında,
sosyal tesislerde,
kültür merkezle-

rinde ve parklarda engelli
yurttaşların erişilebilirliğini
artıran değişimleri bir bir

hayata geçiren Konak Be-
lediyesi'nin farklı birimle-
rinde görev yapan müdür
ve müdür yardımcıları İz-
mir Büyükşehir Belediye-
si'nin geçtiğimiz yılın Aralık

ayı başında Limontepe
Olimpiyat Köyü’nde hiz-
mete açtığı Türkiye'nin ilk
ve tek Engelli Farkındalık
Merkezi’ni ziyaret etti.
Farklı ‘engellilik’ durum-
larını deneyimleyebilecek
bir ortam sağlayarak, en-
gellilik konusunda farkın-
dalığı artırmak ve empati
oluşturmak için açılan
merkeze Konak Belediyesi
bürokratları katıldı. 

YAŞAYARAK
DENEYİMLEDİLER
Türkiye'de ilk ve tek olan
merkez herhangi bir engeli

bulunmayan kişilerin em-
pati kurarak engelli vatan-
daşların yaşamlarını daha
iyi anlamalarını sağlıyor.
Ziyarette merkez sorum-
lularından bilgi alan Konak
Belediyesi bürokratları gör-
me, işitme, öğrenme zor-
luğu, üstün yetenekliler,
ortopedik engelliler alanı;
otizm labirenti, karanlık ev
ve tekerlekli sandalye par-
kurunda engelli vatandaş-
ların yaşadıkları sorunları
yaşayarak deneyimledi.
Tekerlekli sandalye ile yol
almaya çalışan, karanlık
odada dokunarak nesne-

leri görmeye çalışan Konak
heyeti, engellilerin her gün
yaşadığı pek çok gerçeği
öğrenme fırsatı buldu.

MERKEZİ 3 BİN KİŞİ 
ZİYARET ETTİ
Merkezin Koordinatörü
Gülşah Batmaz, merkezin
herkese açık olduğunu an-
cak öncelikle kentte karar
verici konumda olan ka-
muda ve özel kuruluş yet-
kililerinin merkeze gelerek
yerinde empati eğitimi al-
malarının çok önemli ol-
duğunu söyledi. Amaçla-
rının karar mekanizmala-
rında yer alan kişilerin en-
gellilerin sorunlarını yaşa-
yarak anlamalarını ve ona
göre çözüm üretmelerini
sağlamak olduğunu belir-
ten Batmaz, Konak Bele-
diyesi'nin bu duyarlılığı gös-
termesinden ötürü teşek-
kür etti. Dileyen herkese
merkezin kapısının açık ol-
duğunu söylenen Batmaz;

en az 10’ar kişilik gruplar
halinde ziyaretçi kabul et-
tiklerini söyleyerek, “Mer-
kezimizden, her yaş gru-
bundan öğrenciler, kamu
çalışanları, eğitimciler
gruplar halinde yararlana-
bilir. Konak Belediyesi en
büyük destekçimiz. Açıl-
dığımız günden bu yana zi-
yaretçi sayımız 3 bin. Ancak
bin ziyaretçi sadece Konak
Belediyesi tarafından ge-
tirildi. Okullar başta olmak
üzere çalışan personelini
de merkezimize getirerek
hem çocukların hem de
personelin farkındalık dü-
zeyini artırdığı için teşekkür
ederiz” dedi. Merkezi ziya-
ret etmek isteyen okul ve
grupların (232) 293 02 16
numaralı telefonu arayarak
randevu almaları gerekiyor.
Hafta içi her gün sabah ve
öğleden sonra ziyaret edi-
lebilen merkezde ziyaret-
çilere uzman rehberler eşlik
ediyor.

BAŞKAN Pekdaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya
gelmeye devam ediyor. Belirli aralıklarla gerçek-
leşen buluşmalarda mahallelerin sorunları masaya
yatırılırken, muhtarların istek ve önerileri de din-
leniyor. Muhtarlarla yapılan toplantıların sonun-
cusu Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet
binasında yapıldı. Buluşmaya Dolaplıkuyu, 1. Kad-
riye, Selçuk, Kadifekale, Kosova, Dayıemir, Tuzcu
ve Tan mahallelerinin muhtarları katıldı. Ziyarette
muhtarları tek tek dinleyen Başkan Pekdaş, Ko-
naklıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını,
bu süreçte de muhtarlarla uyum ve işbirliği içinde
olduklarını söyledi. 

TAZİYE EVİ EN BÜYÜK İHTİYAÇ
Toplantıda en çok üzerinde durulan konu ma-
hallelerdeki ‘Taziye Evi’ sıkıntısı oldu. Yoğunlukla
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden göç eden
vatandaşların yaşadığı mahallelerin muhtarları
ölümlerin ardından taziyeye gelen vatandaşların
bir araya geldikleri taziye evlerinin büyük bir
ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Muhtarlar, taziye
evi inşa edilecek veya kiralanacak yer bulama-
maktan yakındı. Başkan Pekdaş da Konak Be-
lediyesi olarak ellerinden geldiği oranda bu sorunu
çözmek için uğraş verdiklerini, uygun mahallerde
taziye evi çalışmalarının olduğunu dile getirdi.
Ziyaret sonunda muhtarlar kendilerine zaman
ayırarak, sorunlarını dinleyen Başkan Pekdaş’a
teşekkür etti. 

Ücretsiz internet keyfinden
3 milyon izmirli yararlandı

Başkan Pekdaş 
muhtarları dinledi

1980 darbesi sonrası kapatılan Gültepe Belediyesi’nin iki dönem belediye baş-
kanlığını yapan Aydın Erten ölümünün 17’nci yılında yakın dostları ve sevenle-
ri tarafından Toros Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı

Efsane başkan Aydın Erten anıldı 

Hayata geçirdiği düzenlemelerle engelleri ortadan kaldıran Konak Beledi-
yesi, Türkiye'nin ilk ve tek Engelli Farkındalık Merkezi’ni ziyaret ederek,
engelli yurttaşların yaşamda karşılaştıkları sorunları bizzat deneyimledi

Çok farklı ziyaret 
Engeli bulunmayan kişiler empati kuruyor, engellilerin yaşamlarını öğreniyor
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HER gün on binlerce kişinin
gelip geçtiği, kitapçı ve gü-
müşçü stantlarıyla ilgi oda-

ğı olan sokak, yeni görünümüyle
gece de göz doldurdu.
Daha önce yanlış kullanım veya
zaman aşımı nedeniyle eksilen
aydınlatmalar yüzünden karanlığa
bürünen Sevgi Yolu, Konak Bele-

diyesi tarafından 2011 yılında te-
peden tırnağa yenilenmişti. İz-
mir’in en yoğun noktalarından biri
olan sokak, kitap, gümüş ve he-
diyelik eşya stantlarının yanı sıra
sokak ressamlarını da ağırlıyor.
Her gün on binlerce İzmirli ve ken-
te gelen turistlerin gelip geçtiği
sokaktaki aydınlatma sistemle-

rinde kısa süre önce sorunlar ya-
şanmaya başlandı. Yapılan ince-
leme sonunda Konak Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri so-
kakta kapsamlı bir düzenleme ça-
lışmasına gitti. Yer döşemelerinde,
ağaç bakımlarında ve aydınlat-
malarda yaşanan sorunlar kısa
zamanda giderilerek sokak hem

esnafın hem de vatandaşın kul-
lanımına uygun hale getirildi. 

38 direk YeniLendi
Çalışmalar kapsamında sokaktaki
38 aydınlatma direğinden çeşitli
sebeplerden ötürü kırılan 25 tanesi
yenileriyle değiştirildi. Geriye kalan
13 direkte de meydana gelen ha-

sarlar hızlıca onarıldı. Yenileme
ve bakım çalışmaları sırasında
tüm direklerdeki ampuller uzun
ömürlü, gün ışığı görünümündeki
led ampuller ile değiştirildi. So-
kakta bulunan ve İzmir’e özgü ha-
vasıyla güzel bir görüntü veren
palmiyelere zarar vermeden ku-
rulan süs amaçlı yeşil ışıklı led

aydınlatmalar da yenilendi. Dü-
zenleme hem Sevgi Yolu esnafını
hem de gezmeye ve alışverişe ge-
len vatandaşları memnun etti. Ko-
nak Belediyesi bir süre önce de
yaya geçişini engelleyen araçların
yarattığı park işgaline son vermek
için Sevgi Yolu girişine dubalar
koymuştu.  
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HEM ESNAFIN HEM DE VATANDAŞIN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLDİ

Sevgi Yolu ışıl ışıl
İzmir’in kalbi Konak’ın simge adresle-
rinden biri olan Sevgi Yolu, Konak Be-
lediyesi tarafından yürütülen sokak
aydınlatma çalışmaları sonunda ışıl
ışıl bir görünüme kavuştu

Konak’a yeni otopark
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Ha-
tay’da yapımı devam eden 429
araçlık yeni otoparkın çatısında
seyir terası ve havuzuyla yeni bir
dünya kuracak. Kentteki otopark
ihtiyacını gidermek üzere atağa
kalkan İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi, inşası devam eden Hatay 100
Sokak’ta yapılacak olan katlı oto-
park, kentlilerin otopark anlayışını
değiştirecek. Aralarında kot farkı
bulunan 143 Sokak ile 141 So-
kak'tan iki ayrı girişe sahip olacak
otopark, asansörler sayesinde çev-

re halkı ve engelli vatandaşlar için
iki sokak arasında ulaşım imkanını
da sağlayacak. 429 araç kapasiteli
otoparkın çatısında ise çevre hal-
kının seyir terası, oturma alanları,
havuzu ile birlikte kullanabileceği
bir kamusal alan yaratılacak.

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı ziyaret
eden KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ka-
dınların politikada daha çok yer almalarını he-
deflediklerini, bu amaçla Türkiye’deki kadın be-
lediye başkanları ile dayanışma ve işbirliği içinde
çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Pekdaş, Kadın
Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Baş-
kanı Nuray Karaoğlu’nu makamında ağırladı. Bu-
luşmaya KA.DER Proje Koordinatörü Ayşe Şentürk,
KA.DER Üyesi Hilal Dokuzcan ve KA.DER İzmir
Şube Başkanı Fatma Tunç Köprülü de katıldı. Soh-
bet havasında geçen ziyarette yerel yönetimlerde
kadına yönelik politikaların artırılması konusunda
nasıl bir işbirliği yapılacağı konuşuldu.

İZMİR Kent Konseyi, İzmir’in en güçlü ve en geniş
katılımlı kamu-sivil bileşeni olma unvanıyla kent
yönetiminde etkin rol oynuyor. ‘Üretim Yılı’ te-
masıyla geçirdiği hizmet döneminde kentin ya-
rarına birçok başarılı uygulamayı hayata geçiren
konsey, bir önceki hizmet yılında yedi proje ve
dört akademik çalışmayla performansını iki katına
çıkardı. Ulaşımdan yerelde kalkınmaya, ARGE’den
çevreye, kent tarihinden kadın ve gençlere uzanan
projelerine bu yıl devam eden İzmir Kent Konseyi,
on üç proje, dört eylem planı, bir ana plan, on
sürekli eğitim programı, dört akademi çalışması
gerçekleştirirken bir de ödül aldı.

KENTE kazandırdığı yeşil alan-
larla İzmir’in yeşil dokusunu
her geçen gün biraz daha güç-
lendiren İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, bu kez tarihi Susuzdede
Parkı’na el attı. Yıllar geçtikçe
estetik görüntüsünü kaybeden
Susuzdede Parkı'nın özgün do-
kusu korunarak yapılan yeni-
leme çalışmalarının bir bölümü
tamamlandı. Park girişi, aydın-
latmalar ve ana bağlantı yolla-
rının yapımı kısmen tamamla-
nırken, eski çocuk oyun parkı

kaldırıldı, yerine bir tanesi en-
gelli olmak üzere toplam iki adet
yeni çocuk oyun alanı yerleş-
tirildi.

Sırada ikinci etap var
İki etap halinde restore edilen
46 bin metrekare büyüklüğün-
deki parkın birinci etabında,
kente kuşbakışı bakmak iste-
yenler için teras bölgesi de ye-
niden ele alındı. Ahşap oturma
grupları konularak kentlilerin
keyifle sohbet edebilecekleri

bir alan oluşturuldu. Mevcut
bitkilere ilave olarak 36 ağaç, 2
bin 685 çalı, 2430 yer örtücü ve
4 bin 455 sarılıcı bitki dikimi
yapıldı. Projenin ikinci etabında
süs havuzu projesi uygulanarak
parkın tamamı yenilenecek. Ay-
rıca engelli bireylerin kullanı-
mına elverişli olan bölgelerde
rampalar ve gerekli teknik de-
taylar hayata geçirilecek. Su-
suzdede Parkı, yenilenen çeh-
resiyle yeniden bölge halkının
gözde mekanı olacak.

Ka.DeR’den Pekdaş’a 
destek ziyareti

Susuzdede Parkı’na
yeşİl taKvİyeİzmir Kent Konseyi’nin

‘üretim ve hizmet’ 
bilançosu
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HAREBE durumdayken Konak Belediyesi
tarafından restorasyonu yapılarak ye-
niden kente kazandırılan Aya Paraskevi

Kilisesi çocuk kütüphanesi olarak İzmirlilere
hizmet verecek. 
Yaklaşık üç bin tescilli yapının bulunduğu Ko-
nak’ta bir tarihi bina daha kurtarıldı. Başlattığı
restorasyon atağıyla yıkılmaya yüz tutan tarihi
yapıları bir bir ayağa kaldıran Konak Belediyesi
son olarak Karataş semtinde yer alan Adile Naşit
Parkı içindeki Aya Paraskevi Kilisesi’nin Papaz
Evi’ni restore etti. Bölge sakinlerinin ‘Yanık Kilise’
olarak da bildiği tarihi yapı Konak Belediyesi
tarafından özenle gerçekleştirilen restorasyon
çalışmaları ile yeniden kente kazandırıldı. 

ÖZGÜN YAPIYA SADIK KALINDI 
Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlü-
ğü’nün hazırladığı proje kapsamında tarihi ki-
lisenin çöken çatısı, eskiyen döşemeleri, kapı
ve pencereleri orijinaline uygun olarak altmış
gün gibi kısa bir sürede yenilendi. Zamanla yı-
kılan duvarlar özgün yapım tekniği ile yeniden
inşa edildi. Yıkılmamış olan duvarlar ise kumlama
tekniği ve hidrolik yöntemle temizlenerek es-
kisinden daha iyi hale getirildi. Tarihi yapının
saçak ve kemer kısımları da titiz bir çalışmayla
tamamlandı. Altmış gün süren restorasyon ça-
lışmaları sonunda tarihi bina yeniden ayağa
kaldırıldı. 

ADİLE NAŞİT’İN ADIYLA BULUŞTU
Karataş’taki Adile Naşit Parkı içinde yer alan
bina merhum sanatçının çok sevdiği çocuklara
hizmet verecek. Oynadığı film ve tiyatro oyun-
larında üstlendiği ‘anne’ rolü ile hafızalarda yer
etmiş olan Adile Naşit’in adını taşıyan parktaki
tarihi binanın çocuk kütüphanesi olarak işlev-
lendirilmesi öngörülüyor. Yapı bütünlüğü ko-
runarak çevresi korkuluklu geniş bir oyun bah-
çesi de oluşturuldu. Tarihi yapıları aslına uygun
restore ederek kente kazandırmaya devam ede-
ceklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, kısa sürede ayağa kaldırılan Yanık
Kilise’nin çocukların kitapla buluştuğu bir eğitim
yuvası haline geleceğini söyledi. Restorasyon
çalışmalarının devam edeceğini belirten Pekdaş,
sırada Kemeraltı’nda bulunan tarihi Alanyalı
Konağı’nın olduğunu ve buranın da restoras-
yonunun kısa sürede tamamlanarak kente ka-
zandırılacağını belirtti. 

TARİHİ YANGINDA YANMIŞ
1850’li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen tarihi
kilise uzun yıllar Rum Ortodoks cemaati tara-
fından kullanıldı. Büyük İzmir Yangını sırasında
hasar görerek kullanılamaz hale geldiği iddia
edilen tarihi yapı, bu yangının ardından Yanık
Kilise olarak anıldı. Yığma taş, tuğla ve mermer
kullanılarak inşa edilen tarihi yapıdan bugün
geriye restorasyonu yapılan orijinal kapı kemeri
ile Papazın Evi kaldı.  

ÇEVREYİ koruyarak
insan sağlığını da
korumayı amaçla-

yan Konak Belediyesi,
kent çapında sürdürdü-
ğü temizlik çalışma-
larına hız kesme-
den devam edi-
yor. Rutin ola-
rak yürütülen
çöp toplama ve
sokak süpür-
me işlerine ek
olarak çöp kon-
teynerlerinin de te-
mizliği aksatılmadan
yapılıyor. Havaların ısın-
masıyla birlikte çöp kon-
teynerlerinde oluşan sinek
ve kötü kokuyu önlemek
için konteynerler deterjanlı
suyla yıkanıyor. Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri,
gündüz vardiyasında ma-
hallelerde, gece vardiya-
sında da caddelerdeki çöp
konteynerlerini yıkıyor.
Bu sayede trafik akışı da
engellenmiyor.

İKİ VARDİYADA 
YÜZLERCE KONTEYNER 

Mahallelerdeki kontey-
nerlerin temizliğine sabah
saat 07.00’de başlayan
ekipler, konteynerleri önce
konteyner yıkama aracın-

da tazyikli suyla yıkıyor,
ardından kötü kokulara

ve insan sağlığı için tehlike
yaratabilecek mikroplara
karşı ilaçlı ve köpüklü su-
larla dezenfekte ediyor.
Ekiplerin gece vardiyası
çalışmaları ise kentin
önemli caddelerinde de-
vam ediyor. Yapılan uy-
gulama ile Konak’ın so-
kaklarında ve caddelerin-
de yer alan konteynerlerin
çevreye tehlike saçması
engellenmiş oluyor. Uy-
gulama ile sineklenmenin
ve kötü kokunun önüne
geçildiğini belirten yetki-
liler, kış aylarında da bu
çalışmaların aksamadan
devam ettiğini belirtti.

KONAK Sosyal ve
Kültürel Etkinlikler
Vakfı (KON-SEV) ile

Roman Kültürü Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği'nin birlikte

yürüttüğü ‘Gelecek Eği-
timde, Eğitim Konak’ta’
adlı Avrupa Birliği (AB)
projesi kapsamında 1. Kad-
riye Mahallesi'nde açılan
okuma-yazma kursu bü-

yük ilgi gördü. 1. Kadriye
Mahallesi'ndeki Rehberlik
ve Danışma Merkezi’nde
verilen kursa okuma yaz-
ma bilmeyen çok sayıda
kadın başvuru yaptı.  

ANNE VE ÇOCUKLARI
BİR ARADA
18-55 yaş arası işsiz va-
tandaşların meslek sahibi
olmasını sağlamak ama-
cıyla hayata geçirilen proje
kapsamında açılan kursa
katılan kadınlar bunun ya-
nında proje bünyesinde
verilen 'hasta ve yaşlı re-
fakatçisi’ ile ‘düz dikiş ma-

kineci’ eğitimlerine de ka-
tıldı. Şubat ayında başla-
yan kurslara bu zamana
kadar 172 kadın kaydoldu.
Kadınlar, mesleki eğitim
kurslarına devam ederken
bir taraftan da İŞKUR Ko-
nak Hizmet Merkezi’nden
verilen günlük harcırah-
larını da aldı. Genel sağlık
sigortasından da ücretsiz
olarak yararlanan kadınlar
4-7 yaş aralığındaki ço-
cuklarının eğitimine yö-
nelik ‘Bizim Çocuklar’ pro-
jesine de katıldı. Çocuk-
larıyla eş zamanlı olarak
uygulamalara katılan an-

nelere uzman psikologlar
tarafından psikolojik des-
tek verilerek eğitici semi-
nerler düzenlenirken, ço-
cuklara da bedensel ve
psikososyal gelişimlerine
katkı sağlayacak atölye
çalışmaları düzenlendi.

ÖNCE SERTİFİKA
SONRA İŞ
Mesleki eğitim kurslarına
katılmanın temel koşulu
olan okuryazarlık serti-
fikasına sahip olmak is-
teyen kadınlara KON-SEV
tarafından açılan kursla
Temmuz ayının başından
bu yana okuma yazma
eğitimi veriliyor. Konak
İlçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’nün katkıla-
rıyla gerçekleştirilen oku-
ma-yazma kursu hafta
içi her gün 09.00 ve 12.30

saatleri arası düzenleniyor.
Konak Belediyesi’nin 1.
Kadriye Mahallesi'nde aç-
tığı okuma yazma kur-
suna özellikle mahalleli
kadınlar yoğun ilgi gös-
teriyor. 5 ayrı sınıfta top-
lam 60 kadın kursa katı-
lıyor. Uzman eğitmenler
tarafından verilen okuma
yazma kursu Ekim ayı so-
nuna kadar devam ede-
cek. Eğitim sonrası kur-
siyerlere sertifika da ve-
rilecek. Okuma yazma
sertifikasını alan kadınlar
daha sonra yine aynı mer-
kezde açılacak mesleki
eğitim kurslarına da ka-
tılabilecek. 1. Kadriye Reh-
berlik ve Danışma Mer-
kezi’nde öğleden sonra da
çocuklara yönelik ‘Yaz
Okulu’ programı uygula-
nıyor.

Dahatemiz
Ekipler konteynerlerin
temizliğine sabah saat
07.00’de başlıyor. Kontey-
nerler önce tazyikli suyla
yıkanıyor, ardından kötü
kokulara ve insan sağlığı
için tehlike yaratabilecek
mikroplara karşı ilaçlı ve
köpüklü sularla dezen-
fekte ediliyor

Tarihi kilise 
kitap yuvası
olacak

Okuma yazma kursuna yoğun ilgi
Konak’ta halkın eğitim seviyesini yükseltmek adına
başlatılan projeler hız kesmeden devam ediyor
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KENT içinde tehli-
ke arz eden ya-
pılara anında

müdahale eden Konak
Belediyesi yağmur suları
nedeniyle yıkılan 60 yıl-
lık istinat duvarını da
kısa sürede onararak,
güvenli hale getirdi. 23
metre uzunluğundaki
duvar titiz çalışmalar so-
nunda eskisinden daha
sağlam oldu.  
Konak Belediyesi geçen
Mayıs ayında yağan yo-
ğun yağmurlar sonucu
biriken sular nedeniyle
kayarak yıkılan Gürçeş-
me 3528 Sokak’taki is-

tinat duvarını yeniden
yaptı. Yaklaşık 60 yıl
önce inşa edilen 23 met-
re uzunluğundaki duvar
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından kısa
sürede yeniden örüldü.
Arazinin eğimli olması
nedeniyle yüksekliği 3
ila 5 metre arasında de-
ğişen duvar yürütülen
titiz çalışmalar sonunda
sağlam ve güvenli hale
geldi. 

GüVEnLİ HALE  
GELDİ
Daha önce taş olarak
örülen duvar bu kez

daha dayanıklı olması
için beton dökülerek ya-
pıldı. Valilik Afet Fo-
nu’ndan alınan kayna-
ğın da kullanıldığı ça-
lışmalarla kısa süre için-
de bitirilen duvar saye-
sinde çevrede oturan
vatandaşlar da rahat bir
nefes aldı. Çarpık yapı-
laşmanın yoğun olduğu
bölgede tehlike arz eden
istinat duvarı, yapılan
düzenlemeyle artık gü-
ven veren bir hale geldi.
Olası bir kaymayı önle-
yecek duvar sayesinde
can ve mal kaybı ya-
şanmayacak. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi,
Mithatpaşa Parkı önündeki
trafiğin yeraltına alınmasıyla

kazanılacak 71 bin 500 metre-
karelik alanı Demokrasi Şehitleri
Meydanı'na dönüştürüyor. Oyun,
gösteri ve dinlenme alanları, bi-
siklet yolları ve otomatik tuva-
letlerin yer alacağı meydandan
tramvay da geçecek. İkinci etap-
ta ise kıyıda vapur iskelesi ve
tekne yanaşma yeri olacak. ‘15
Temmuz Demokrasi Şehitleri
Meydanı’, alt geçit üzerinde ken-
tlilerin kesintisiz olarak denize

ulaşabileceği, içerisinde dinlen-
me ve çocuk oyun alanlarının
olduğu farklı tasarım ve pey-
zajıyla dikkat çekecek. Yoğun
yapılaşmanın ve trafiğin bulun-
duğu alan, İzmir Deniz projesi
kapsamında yapılan düzenle-
meyle İzmirlilerin denizle bü-
tünleşeceği, kent içinde nefes
alacağı bir alana dönüştürüle-
cek. Alt geçidin üstünde 71 bin
500 metrekarelik alanda oluş-
turulacak yeni kent meydanı,
İzmirlileri 1200 metrekarelik sa-
hil şeridi ile buluşturacak.  Ayrıca

yeni düzenleme sayesinde, Mit-
hatpaşa Parkı’nın kara tarafında
kalan tarihi doku da daha gö-
rünür ve algılanır hale gelecek.
Ayrıca meydanda Günnur Öz-
soy'un birlik ve beraberliği, İz-
mirliler’in demokrasiye olan
inancını anlatan anıt heykel ça-
lışması da yer alacak. 

TEKnELER DE DüşünüLDü
Mithatpaşa Endüstri Meslek Li-
sesi ve Hamidiye Camisi önünde
yapılacak olan ve kentlilerin ke-
sintisiz olarak denize ulaşabi-

leceği yeni meydan projesinde
çocuk oyun alanı, sahne olarak
kullanılabilecek gösteri alanı,
su oyun alanı, dinlenme alanları,
bisiklet ve yaya yolları, özel ta-
sarlanmış kentsel donatılar, oto-
matik tuvaletler ve etkinlik
alanları yer alacak. Meydandan
tramvay da geçecek. İmar planı
sürecinin tamamlanmasının ar-
dından planlanan ikinci etapta
ise deniz ulaşımını güçlendirmek
amacıyla kıyıda vapur iskelesi
ve tekne yanaşma yeri de ya-
pılacak. 

EĞİTİME desteğini sürdüren
Konak Belediyesi öğrencile-
rin tatilde olduğu yaz ayla-

rında ilçedeki eğitim yuvalarını
bakıma aldı. Fen İşleri Müdürlü-
ğü’nce yürütülen çalışmalar kap-
samında fiziki koşulları yetersiz
dokuz okulda tadilat yapılıyor. Ça-
lışmalarının yeni eğitim-öğretim
yılının başlayacağı Eylül ayına ka-
dar tamamlanacağı belirtilirken,
öğrenciler pırıl pırıl sınıflarda ders
başı yapacak.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR
Konak Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan

çalışmalar kapsamında, ilçedeki
Ahmet Şefika Kilimci Özel Uygu-
lama Okulu, Mersinli Endüstri Mes-
lek Lisesi, Seyfi Gülmezoğlu Or-
taokulu ile Ali Fuat Cebesoy, Esen-
tepe, Misak-ı Milli, Mustafa Kemal,
Turgutreis ve Vasıf Çınar İlköğretim
okulları bakıma alındı. Fiziki ek-
siklikleri bulunan okullarda iç ve
dış cephe tamir, bakım ve boya-
manın yanı sıra kapsamlı tadilatlar
yapılıyor. Bazı okulların giriş ve
çıkış merdivenleri yenilenirken,
her yağmurda öğrencilerin biriken
suların içinden yürümesine neden
olan okul bahçelerindeki bozuk
zeminler de onarılıyor. Sınıf ve ko-

ridorlar boyanıp, zemin döşemeleri
elden geçiriliyor. Sınıfların kapıları
ile eskimiş pencereler yenileriyle
değiştiriliyor.

TUVALETLER PIRIL PIRIL
Tadilatları sınıflarla sınırlı tutmayan
Konak Belediyesi ekipleri tuva-
letleri de baştan sona yeniliyor.
Hijyenik koşulların göz önünde
bulundurulduğu tadilat çalışmaları
kapsamında yeni zemin kapla-
maları döşenirken, klozet ve la-
vabolar değiştiriliyor. Eskiyen veya
bozuk musluk başlarının yerine
yenileri takılıyor. Boyası da yapılan
tuvaletlerde eksik olan aydınlat-

malar da tamamlanıyor. Öğrenci-
lerin spor yaptığı sahaların da unu-
tulmadığı tadilatlar sırasında mev-
cut sahalardaki eksiklikler ta-
mamlanırken, öğrenciler için ek
spor aletleri konularak daha iyi
şartlarda spor yapmaları sağlanı-
yor. Ayrıca dış cephe boyası ta-
mamlanan bazı okullarda plastik
ve yağlı boya resim uygulaması
ile binanın dış cephesi güzelleşti-
riliyor. Yeni eğitim-öğretim döne-
minde ders başı yapacak öğren-
ciler bakım ve onarımlarla yepyeni
bir görünüme kavuşan sınıflarda
daha iyi şartlarda eğitim görebi-
lecek.

Mithatpaşa’da yapımı devam eden alt geçidin üstünde 71 bin
500 metrekarelik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı,
İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak

Konak’a yeni meydan

Eskisinden daha 
sağlam oldu

Öğrenciler TaTilde
Okullar TadilaTTa

Konak Bele-
diyesi yeni
eğitim yılı
öncesinde
fiziki eksik-
likleri bulu-
nan okul bi-
nalarında
kapsamlı
bakım ve
onarım ça-
lışmaları
yapıyor
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Mustafa Olpak’ın Afro-Türklerin dernekleşmesini sağlayan önemli bir kişi oldu-
ğunu belirten Başkan Pekdaş Konak’ta uygun bir parka Olpak’ın adının verilme-
sinin kendileri için de onur verici olacağını söyledi

KONAK Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş,
Türkiye’de kurulmuş
ilk ve tek Afro-Türk

derneği olan Afrikalılar Kültür

Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’nin yöneticilerini ma-
kamında ağırladı. Buluşmaya
Dernek Başkanı Şakir Doğuluer,
derneğin kurucu başkanı olan

ve geçtiğimiz yıl hayatını kay-
beden Mustafa Olpak’ın eşi Güler
Gültekin Olpak, Beyhan Türk-
kollu ve Avukat Orhan Çetin ka-
tıldı. Güler Gültekin Olpak Konak

sınırları içerisinde kalan bir par-
ka eşinin adının verilmesini talep
etti. Mustafa Olpak’ın Afro-
Türklerin dernekleşmesini sağ-
layan önemli bir kişi olduğunu
belirten Başkan Pekdaş Ko-
nak’ta uygun bir parka Olpak’ın
adının verilmesinin kendileri
için de onur verici olacağını söy-
ledi. Başkan Pekdaş, konuyla il-
gili gerekli çalışmaların en kısa
zamanda yapılacağının sözünü
verdi. 

‘DANA BAYRAMI’NI DÜNYA
DUYDU
İzmir’in kalbi Konak’ın içinde
her daim farklı renk, kültürleri
barındıran; farklı kimliklere ku-
cak açmış bir kent olduğunu
dile getiren Başkan Pekdaş, iki
yıldır ev sahipliğini yaptıkları
Afro-Türklerin geleneksel
‘Dana Bayramı’nın bunun en
güzel örneklerinden biri oldu-
ğunu söyledi. 2006’da merhum
Mustafa Olpak başkanlığında
kurulan ‘Afrikalılar Kültür Da-
yanışma ve Yardımlaşma Der-

neği’ tarafından yeniden kut-
lanmaya başlanan ‘Dana Bay-
ramı’nın Konak Belediyesi’nin
destekleriyle artık uluslararası
bir nitelik kazandığını dile ge-
tiren Pekdaş, Afrika’da yağmur
mevsimi öncesinde kutlanan
bereket şenliklerinin yüzlerce
yıl sonra İzmir’de de kutlanıyor
olmasının önemine değindi. Bu
yıl iki gün kutlanan ve renkli
görüntülere sahne olan ‘Dana
Bayramı’na İzmir ve çevresinde
yaşayan Afro-Türklerin yanı
sıra çeşitli ülkelerden araştır-
macıların ve gazetecilerin de
katıldığını dile getiren Pekdaş,
gelecek yıl da İzmir'de Dana
Bayramı coşkusunu en iyi şe-
kilde yaşatacaklarını söyledi.
Afrikalılar Kültür Dayanışma
ve Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Şakir Doğuluer, iki yıldır
Dana Bayramı’nı Konak Bele-
diyesi’nin destekleriyle gerçek-
leştirmekten duydukları mut-
luluğu dile getirerek bu güzel
işbirliğinin önümüzdeki yıllarda
da sürmesini diledi. 

İİZMİR’in ilk ve tek ya-
zarevi olan Karataş'taki
Tarık Dursun K. Yazar-
evi konuk ağırlamayı

sürdürüyor. Türk Edebi-
yatı’nın usta isimlerinden,
İzmirli yazar Tarık Dursun
K.’nın yaşatıldığı yazarevi-
nin bu ayki konuğu yazar
Ali Şimşek oldu. Sosyolog
olan ve aynı zamanda sa-
nat eleştirmenliği üzerine
üniversitelerde ders veren
Şimşek, üç hafta süresince
kalacağı İzmir'de Konak
Belediyesi'nin misafiri ola-
rak Tarık Dursun K. Ya-

zarevi'nde ağırlanıyor. Çe-
şitli gazete ve yayınevle-
rinde editörlük yaparak
pek çok kitabı okurla bu-
luşturan, aynı zamanda
İFSAK Film Analiz Oku-
lu'nun da kurucusu olan
Şimşek bu konuyla ilgili
seminerler de veriyor. Geç-
tiğimiz yıldan bu yana EK
isimli dergiyi de yayına ha-
zırlayan Şimşek, yazar-
evinde kaldığı sürede der-
ginin Eylül sayısını yayına
hazırlayacak. 
Derginin yeni sayısının ha-
zırlıklarını İzmir'de kaldığı

süre içinde tamamlayaca-
ğını belirten Ali Şimşek,
Tarık Dursun K. gibi değerli
bir edebiyat ustasının adı-
nın verildiği tarihi bir evde
kalmanın kendisini çok
mutlu ettiğini belirtti. Şim-
şek, "Türkiye'de böyle ya-
zarevleri çok az. Yurtdı-
şında çok örneği var. Tür-
kiye'de daha çok görsel
sanatlar üzerine böyle re-
zidanslar var. Bir yazarın
böyle bir evde kalması ve
çalışmalarını sürdürebil-
mesi çok güzel. Tarık Dur-
sun K. çok sevdiğim bir

yazar. Onun hikayeleriyle
büyüdüm. Onun daktilo-
suyla yazmak, onun adına
imzalanan kitapları oku-
mak; Yaşar Kemal'in ona,
onun Yaşar Kemal'e im-
zaladığı kitaplara dokun-
mak, şapkasının olduğu
bir atmosferde çalışmak
mutluluk verici. Kendi adı-
ma Konak Belediyesi'ne
teşekkür ediyorum" dedi.
Şimşek, sanat üzerine ya-
pacağı analizleri üzerinde
çalıştığı ‘Seyrek Diyalektik’
adını vereceği kitapta top-
layacağını söyledi.  

KONAK Belediyesi, Basmane bölgesindeki
turizm işletmelerine yönelik denetimlerini
arttırdı. İzmir'e gelecek yerli ve yabancı

konukların ağırlandığı oteller Zabıta ve Ruhsat
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı kontrolden
geçirildi. Turizmin gelişmesinde önemli rolü olan
işletmeler halk sağlığı ve güvenliği konularında
denetlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında
görevli ekipler Basmane semtindeki Oteller So-
kağı’nda otelleri ziyaret ederek, incelemelerde
bulundu. Yapılan denetimlerde otellerin İşyeri
Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Vergi Levhaları ve
hijyen kriterlerine uyup uymadıkları kontrol edil-
di. 

Oteller
denetlendi

Alsancak Garı önünde
işlem tamam

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, eko-
nomik ve konforlu kent ulaşımı hedefiyle
yürüttüğü tramvay projesinde Konak hattının

en zorlu virajlardan biri daha aşıldı. Alsancak
Garı'nın bulunduğu bölgeyi kapsayan Altınordu
Meydanı ile Vahap Özaltay Meydanı arasındaki
hat imalatları geceli gündüzlü çalışmayla plan-
lanan süreden 4 gün önce tamamlandı. Rayların
döşenmesinin ardından asfaltlama çalışmaları
hızlı bir şekilde bitirildi ve trafik akışının normale
dönmesi sağlandı.

Acılı günde 
anlamlı hizmet

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, vatandaşların
en zor günlerinde cenaze işlemlerini hızla
gerçekleştirebilmek için 2015 yılında baş-

lattığı ‘Havayoluyla Ücretsiz Taşıma’ hizmetiyle,
ailelere acılı günlerinde en anlamlı desteği veriyor.
Karayoluna göre hem maliyet hem de zaman
açısından ekonomik faydaları olan uygulamayla
bugüne kadar toplam 2 bin 584 cenazeyi başka
kentlerdeki ailelerine ulaştıran İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2017 yılının ilk 8 ayında 653 cenazeyi
şehir dışına taşıdı. Bu sene sonuna kadar ise İz-
mir'de vefat edip başka kentlerde defnedilmesi
istenen bin 350 cenazenin daha nakli sağlana-
cak.

Adı yaşatılacak

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş

27 Eylül-31 Ekim 2017 tarihleri arasında dü-
zenlenecek olan ‘5. Uluslararası Heykel Çalıştayı’
için sanatçılar belirlendi. Bu yılki konusu ‘Taş
ve Metal’ olan heykel çalıştayına 248 başvuru
yapıldı. Jürinin belirlediği üçü Türk toplam sekiz
heykeltıraş, eserlerini İnciraltı Demokrasi Mey-
danı’nda kurulacak açıkhava işliklerinde ha-
zırlayacak. Otuz dört günlük bir çalışmayla or-
taya çıkacak heykeller, daha sonra kentin çeşitli
noktalarına yerleştirilecek. ‘Uluslararası Heykel
Çalıştayı’na şu isimler katılacak: Alessio Ranaldi
(İtalya), Çağdaş Erçelik (Türkiye), Jıang Chu
(Çin), Kadriye Kantık (Türkiye), Özgür Turhan
(Türkiye), Petre Petrov (Bulgaristan), Radoslov
Sultov (Bulgaristan), TengShan-Chı (Tayvan).

BAŞKAN Pekdaş, Zabıta
Haftası dolayısıyla zabıta
personelini makamında
ağırladı. Zabıta Müdürü
Tayyar Fırat, zabıta amir-
leri ve memurlarının ka-
tıldığı görüşmede, gece
gündüz demeden halka
hizmet eden zabıta per-
soneline teşekkür eden
Başkan Pekdaş, “Belediye
denilince akla ilk zabıta

gelir. Belediye varsa, za-
bıta da var. Halkın sağlığı,
huzuru sizlere emanet.
Sizler kentiniz için çalı-
şırken, kendiniz için, ço-
cuklarınız için, bizler için
de çalışıyorsunuz. İşiniz
çok, işimiz çok. Ama el
ele verip hemşehrileri-
mize en iyi hizmeti sun-
maya devam edeceğiz”
dedi.

İzmir için yontacaklar

“Bu kent size emanet!”
Başkan Pekdaş zaBıta Personelini makamında ağırladı

Yazarevi 9'uncu
konuğunu ağırlıyor
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Minik yetenekler
Yaz okullarında uzman psikologlar 
tarafından velilere de eğitimler verildi 

BÜYÜK ilgi gören ücretsiz spor merkezle-
rinden faydalanan kursiyerler yaz ayla-
rında da spora ara vermiyor. Konaklı ka-

dınların buluşma mekanı haline gelen merkez-
lerde kadınlar sıcak yaz günlerinde deniz, kum
ve güneş keyfi yerine spor yaparak zinde kalmayı
tercih ediyor. İlginin en yoğun olduğu merkezlerin
başında Konak Belediyesi’nin yenileyerek yeni
yerinde hizmete açtığı Hatay Spor Merkezi ge-
liyor. Geçtiğimiz ay faaliyete geçen merkezde
kadınlara yönelik açılan spor kursu yaz aylarına
rağmen hız kesmeden devam ediyor. Sıcak ha-
vaya rağmen denizi değil, sporu tercih eden ka-
dınlar merkezde hem form tutuyor hem de kilo
veriyor. 

Hatay Kapalı Pazaryeri’nin karşısında yer alan
merkezin alt katında kurulan iki ayrı spor sa-
lonunda plates, step ve aerobik dersleri veriliyor.
Merkezin üst katı ise semt merkezi olarak
hizmet veriyor. Haftanın beş günü, günde dört
seans olmak üzere toplam yüz elli kişi kavurucu
sıcağa rağmen merkeze gelerek aksatmadan
sporunu yapıyor. 

KURSLARIN verildiği merkezlerde yapılan kutla-
malarda öğrenciler hem edindikleri yetenekleri
sergileme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla

keyifli anlar yaşadı. Kapanış etkinliklerinde çocuklarını
yalnız bırakmayan anne ve babalar da eğlen-
ceye ortak oldu. 

Sahneye çıkan minikler sergiledikleri birbirinden renkli gösterilerle büyük beğeni topladı.
Ritim, dans, drama ve yoga performanslarıyla göz dolduran 864 yaz okulu kursiyeri aldıkları
eğitimleri boşa çıkarmayarak, yeteneklerini kanıtladı. Gösterilerin yanı sıra açılan sergiler de
büyük ilgi gördü. Hayal güçlerini boya ve fırçalarla tuvale aktaran Konaklı çocuklar gelecek
için umut verdi. 

İKİNCİ DÖNEm DE SONA ERDİ
Büyük ilgi gören yaz okulları hiç ara vermeden ikinci dönem eğitimlerini de tamamladı. İkinci
dönem kurslarına yine 7-14 yaş arası çocuklar katıldı. Eğitimler Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür
Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Dario Moreno Sanat Merkezi, İsmet Paşa Semt
Merkezi, Zeytinlik Semt Merkezi ve 1. Kadriye Rehberlik ve Dayanışma Merkezi’nde verildi. 

ANNE VE BABALARA DA EĞİTİm
Konak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz yaz okullarına katılan çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde
yoga, eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, ritim, dans, kısa film, düşünce ve drama eğitimleri
konusunda dersler aldı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde düzenlenen yaz
okullarında öğrencilerin yanı sıra uzman psikologlar tarafından velilere de eğitimler verildi. Bu
eğitimlerde anne ve babalara çocuklarının yaşadığı ya da yaşayabileceği sorunlar, çözüm yolları,
çocuk hakları, eğitim ve sağlıklı iletişim kurma yöntemleri konularında eğitici bilgiler aktarıldı. 

KONAK Belediye-
si'nin mahallelerde
açtığı ücretsiz spor

okullarında kurs gören
öğrenciler için ücretsiz
deniz gezileri düzenlendi.
Gümüldür Tabiat Parkı’na
yapılan geziler sayesinde
Konaklı minikler yaz ay-
larının kavurucu sıcağın-
da denizin keyfini çıka-
rarak serinledi. Gezilerden
Konak'ın farklı mahalle-
lerinden toplam bin 350
çocuk faydalandı.

DOĞANIN KEYfİNİ
ÇIKARDILAR
Hafta içi her sabah saat
09.00’da belirlenen nok-
talardan hareket eden
otobüslerle Gümüldür Ta-
biat Parkı’na getirilen ço-
cuklara dileyen anne ba-
balar da eşlik etti. Deniz
kıyısındaki orman
içinde yer
alan kamp
alanında
Ko n a k
Beledi-
yesi ta-
ra f ı n-
d a n
kendile-
rine ik-
ram edilen
menü eşliğin-
de kahvaltı yaparak
güne başladılar. Görevliler
ve geziye katılım gösteren
veliler gözetiminde denize
giren çocuklar sıcak ha-
vada suya girerek serin-
ledi. Tatilin keyfini denizde
yüzerek, kumsalda gü-
neşlenip, oyun oynayarak

çıkaran minikler yorgun-
luklarını öğle yemeği mo-
lasında attılar. Geziye ka-

tılan çocuklara tercih-
lerine göre sucuk

ekmek veya
köfte ekmek

ya da diler-
lerse ayran
eşliğinde
g ö z l e m e
ikram

e d i l d i .
G ü n b o y u
soğuk su ve
çay ise eksik
olmadı. Yaşıt-
larıyla birlikte
birkaç saat dahi
olsa eğlenceli bir gün
geçiren çocuklar, okul ön-

cesi keyifle hatırlayacak-
ları bir gün yaşıyor.

BİN 350 mİNİK
DENİzLE
BULUŞUYOR
Konak Bele-
diyesi'nin
günübirlik
deniz gezi-

lerinde

h e r
a n ı n ı
d o y a
d o y a

ve dolu
dolu ya-

ş a y a n
minikler ya-

şıtlarıyla bir ara-
ya gelerek hem sosyal-

leşme hem de günübirlik
de olsa denize gitme im-

kanı buldular. Deniz
gezileri bo-

yunca ted-
biri elden

b ı ra k -
mayan
Konak
Beledi-
y e s i ,

minik-
ler için

günboyu
ambulans ve

sağlık görevlilerini
hazır bulundurdu. Güven
içinde denizin keyfini çı-
karan çocuklar akşam
saatlerinde yine otobüs-
lerle alındıkları noktalarda
ailelerine teslim edildiler.
On beş gün süren deniz
gezilerine toplam bin 350
sporcu öğrenci katıldı.

Denize gitmediler
platese geldiler

Gönlünde 
Tokyo yatıyor

BAŞARILI sporcularıyla adından sıkça söz
ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü, aynı zamanda masa tenisi dalında

da tecrübeli ve başarılı antrenörleriyle spora
katkısını sürdürüyor. Üç yıl önce Büyükşehir
Belediyespor’da başladığı görevini Milli Takım
antrenörlüğü ile taçlandıran Sibel Altın, bu ör-
neklerden sadece biri. 11 kişilik Engelli Masa
Tenisi Milli Takımı teknik ekibinin içindeki tek
kadın antrenör olarak görevini sürdüren İzmir
Büyükşehir Belediyespor Engelli Masa Tenisi
Antrenörü Sibel Altın, bu branşta çalışmadan
önce Türkiye’deki engelli birey sayısının bu
kadar fazla olduğunu bilmediğini söyleyerek,
“Sadece bu farkındalık bile, doğru iş yaptığımın
bir göstergesi” diye konuştu.

HEDEfİmİz 2020 TOKYO
İzmir Büyükşehir Belediyespor’daki engelli masa
tenisi eğitimlerinin üç farklı sınıfta yapıldığını
da ifade eden Sibel Altın, “1-5 sınıfı tekerlekli
sandalye, 6-10 sınıfı ayakta, 11. sınıf ise özel
sporcular kategorisi olarak adlandırılıyor. Henüz
çok yeni bir oluşumuz ancak gerçekten iyi yol
aldık. Bekir Adsız, Bayram Koşak ve Saliha
Yılmaz gibi özel yetenekli sporcularımız var.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na sporcu gön-
dermeyi hedefliyoruz” dedi.

KONAK Belediyesi’nin yaz aylarında da
devam eden ücretsiz spor okullarında
verilen futbol kursları yoğun ilgi görüyor.

Her biri birer yıldız futbolcu adayı olan bin 790
Konaklı minik yeteneklerini geliştirmek için
yeşil sahalarda ter döküyor. Futbola olan ilgilerini
ve gelecekte başarılı bir futbolcu olma hayallerini
gerçekleştirmek adına ilk adımlarını Konak Be-
lediyesi’nin ücretsiz spor okullarında atan ço-
cuklar deneyimli antrenörler eşliğinde düzenli
olarak antrenman yapıyor. 

YEŞİL SAHADA BİN 790 ÇOCUK TER
DÖKÜYOR 
Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Kızlar olmak
üzere dört kategoride verilen kurslardan toplam
bin 790 çocuk faydalanıyor. Futbol kursları
Konak Belediyesi’nin Zafertepe, Toros, Levent
ve Güneşli spor sahalarında veriliyor. Konak
Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri
tarafından verilen kurslara katılan çocuklar
hem spor yapıyor hem de yeteneklerini geliş-
tirme şansı buluyor. Hafta içi gerçekleştirilen
antrenmanlarda tüm güçlerini ortaya koyan
minik kramponlar bir yandan birbirleriyle re-
kabet ederken, bir yandan da fairplay ve takım
ruhunu öğreniyor. Yaz tatilinin ardından devam
edecek kurslara katılan minikler yeteneklerini
düzenlenen turnuvalarda gösterme şansı bu-
lacak. 

Konak Belediyesi’nin
Temmuz ayı başında
açtığı ücretsiz yaz
okulları dönemi sona
erdi. Eğitimlere katılan
7-14 yaş aralığındaki
864 öğrenci düzenle-
nen gösterilerle yaz
okullarına veda etti

Denize gidemeyen çocuklar için kurduğu prefabrik
havuzlarda ücretsiz yüzme kursu veren Konak Bele-
diyesi bunun yanı sıra düzenlediği günübirlik Gümül-
dür gezisiyle de binlerce çocuğu denizle buluşturdu

Tatilde yüzmeye devam

Geleceğin yıldızları 

Konak’ta yetişiyor
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