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∂ TÜRK futbolunun ‘Taçsız Kral’ la-
kaplı efsane golcüsü Metin Oktay
ölümünün 26. yılında heykelinin de
dikili olduğu, adını taşıyan parkta
düzenlenen törenle anıldı. ∂ 8’de

‘Taçsız kral’
unuTulmadı

AZİZİYE Mahallesi'nde temeli
atılan yeni semt merkezinin
inşaatı hızla ilerliyor. Büyük
kısmı tamamlanan inşaat bit-
tiğinde Konak Belediyesi'nin
ilçe genelindeki semt mer-
kezlerinin sayısı 12'ye ulaşmış
olacak. ∂ 6’da

12. semt merkezi

KONAK Belediyesi birkaç yıl
öncesine kadar bitpazarının
kurulduğu Yenişehir’deki 27
bin metrekarelik boş araziye
geleceğin futbol yıldızlarının
ter dökeceği beş yıldızlı bir
saha inşa ediyor. ∂ 7’de

Beş yıldızlı spor tesisi YAZ spor okullarına katılan
minikler tatili madalya ile ka-
pattı. 15 Mayıs’ta başlayan;  İs-
met Paşa, Gültepe, Güneşli,
Toros, Zafertepe ve Levent
mahallerindeki spor merkez-
lerinde düzenlenen ücretsiz
kurslardan 600 öğrenci fay-
dalandı. ∂ 8’de

Madalyalı veda

İZMİR’in kalbi Konak’ın imar bakımından en sorunlu
bölgelerinden biri olan Gültepe semti için hazırlanan
yeni imar planları yürürlüğe girdiğinde bölge hızla
değerlenecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, Ege Bölgesi Erzurum Çevre Köyleri Demokrat
Dernekleri Federasyonu yönetimini ağırladı. Fe-
derasyon Başkanı Erdal Rençber ve yönetim kurulu
üyelerinin yer aldığı ziyarette ana konu Konak Be-
lediyesi’nin Gültepe Semti için hazırladığı yeni imar
planları oldu. ∂ 6’da

yarışmanın kOnusu ‘İfade ve Basın Özgürlüğü’ Olarak Belİrlendİ

OZGUR BASIN
çizgilerle anlatılacak

KONAK Belediyesi ile İzmir
Gazeteciler Cemiyeti (İGC) bu
yıl ilki düzenlenecek ulusal
karikatür yarışması için iş-
birliği yaptı. Türkiye'nin
önemli çizerlerinden mer-
hum Eflatun Nuri'nin adını
taşıyan Konak Eflatun Nuri
Ulusal Karikatür Yarışma-
sı’nın tanıtım ve duyurusu
Alsancak Neşe ve Karikatür
Müzesi’nde düzenlenen basın

toplantısı ile yapıldı. Toplan-
tıya Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, İzmir Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Mis-
ket Dikmen, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Tayfur Göçmenoğlu, Gazete-
ciler Cemiyeti Genel Sekreter
Yardımcısı Karikatürist Sadık
Pala ile Konak Belediyesi
Başkan Yardımcısı Eser Atak
ve çizerler katıldı. ∂ 4’te

Gültepe değerlenecek

BAŞKAN Pekdaş, yeni eğitim-öğretim yılının
ilk ders gününde bir araya geldiği çocuklardan
bol bol kitap okumalarını istedi. ∂ 3’te

Okuyan çOcuk
kazanır

Amatöre destek
19 amatör spor kulübünün federasyon katılım payları da ödendi

YENİ sezon öncesi 1. Amatör Ligi’nde mücadele
eden 10 kulübe krampondan futbol topuna,
eşofmandan spor ayakkabısına kadar takımların

ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi ücretsiz
verildi. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2. Lig’de
mücadele eden toplam 19 amatör spor kulübünün fe-
derasyona katılım payları da ödendi.

KONAK Belediyesi hizmet binasında düzenlenen tö-
rene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri
(ASKF) Kadir Akbulut, kulüp yöneticileri, sporcular ve
Konak Belediye meclis üyeleri katıldı. Törende REO

Atillaspor, Dostgücü Spor, Eş-
refpaşaspor, Gültepespor,

İzmir Yıldızspor Spor, To-
rosgücü Spor, Ülküspor,
Yapıcıoğlu Spor, Yılmaz-
kaya Spor ve 35 İzmir

Kültür Spor olmak üzere
1. Amatör Lig’de mücadele

eden toplam 10 kulübe yak-
laşık 5’er bin lira değerinde mal-

zeme desteğinde bulunuldu. Malzeme yardımının yanı
sıra 1. ve 2. Lig’de mücadele eden toplam 19 amatör
spor kulübünün federasyona katılım payları da ödendi.
Öte yandan Ocak ayı içinde de 2. Lig’de mücadele eden
9 kulübe malzeme yardımında bulunulacak. 

İHTİYAÇLAR GİDERİLDİ

İZMİR Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel
Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’ın her zaman yanlarında olduğunu be-
lirterek, “Amatör spor kulüplerine bir cansuyu niteliğinde
olan desteği için tüm kulüp yöneticileri adına Başkan
Pekdaş’a teşekkür ediyoruz” dedi. ∂ 8’de

BAŞKAN PEKDAŞ’TAN PEŞ PEŞE MÜJDE 

Sporun ve sporcunun dostu Konak Belediyesi, zor koşullar altında faaliyetlerini
sürdüren amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapmaya devam ediyor

AĞUSTOS ayında başlayan çalışmalarda toplam
olarak 3 bin 500 metrekare granit taş ve bin
metre kare beton parke taş döşendi. Sokak
yenileme çalışmaları esnasında hem esnaf
hem de vatandaşlar mağdur edilmedi. İnternet,
doğalgaz, atık su ve yağmur suyu kanalları
döşenen sokaklara çalışmalar süresince beton
dökülerek toz ve çamur oluşumunun önüne
geçildi. Yenileme sonucu göz alıcı bir görünüme
kavuşan sokaklarda artık yürümek daha rahat
ve keyifli hale geldi. ∂ 6’da

İzmİr’e yakıştı kent kitaplığı büyüyor
İLKİNİ Dr. Behçet Uz Parkı’nda
hizmete açan Konak Belediyesi
kent kitaplıklarına bir yenisini
ekliyor. ‘Al götür, oku getir’
sloganıyla hayata geçirilen ki-
taplıkların ikincisinin yapım
hazırlıklarına başlandı. Park
içinde yer alan ve bir dönem
zabıta karakolu olarak kulla-
nılan boş prefabrik bina kısa
zamanda elden geçirilerek ki-
taplığa dönüştürülecek. ∂ 5’te

BAŞLATTIĞI restorasyon
atağıyla yıkılmaya yüz
tutan tarihi yapıları bir
bir ayağa kaldıran Konak
Belediyesi, Kemeraltı
Çarşısı içinde kalan Alan-
yalı Konağı’nı restore
ederek yeniden kente
kazandıracak. ∂ 5’te

Tarihi konağı
KURTARAN HAMLE

KONAK Belediyesi’nin açtığı ve
her yıl binlerce kişinin faydalandığı
ücretsiz hobi ve meslek edindir-
me kursları başladı. Kadın, Aile
ve Sosyal Projeler Müdürlüğü
bünyesinde 1 Ekim’de start alan
kurslar bu yıl 12 semt merkezinde,
60 farklı branşta veriliyor. ∂ 7’de

Kurslar başladı İZMİR’in kurtuluş günü 9 Eylül,
kentte büyük bir coşkuyla kut-
landı. On binlerce İzmirli, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin ak-
şam saatinde düzenlediği fener
alayına katıldı. Gündoğdu Mey-
danı’nda düzenlenen lazer ve
ışık gösterileriyle heyecan do-
ruğa ulaştı. ∂ 2’de

Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
Doğum günün 
kutlu olsun İzmir
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Doğum günün 
kutlu olsun İzmir

İzmİr’İn kurtuluş gününde 
on bİnlerce İzmİrlİ kordon’a koştu

Pekdaş, "Türkiye'nin kaderini belirleyen bölge, ülkenin kurtuluşuna giden yolun direniş kıvılcımları burada
atıldı. Bugün zor günlerden geçiyoruz. O gün nasıl ki milli birlik demiş, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele
etmişsek; bugün de hukuk için, adalet için, demokrasi için, cumhuriyet için mücadele edeceğiz" dedi

İZMİR’in kurtuluş günü 9 Eylül, kentte
büyük bir coşkuyla kutlandı. On bin-
lerce İzmirli, İzmir Büyükşehir Be-

lediyesi’nin akşam saatinde düzenlediği
fener alayına katıldı. Gündoğdu Mey-
danı’nda düzenlenen lazer ve ışık gös-
terileriyle heyecan doruğa ulaştı. İzmir
Körfezi üzerinde oluşturulan su per-
desinden “Ata”yı selamlayan İzmirliler,
Murat Dalkılıç ve Gülşen’in verdiği kon-
serle gece geç saatlere kadar eğlendi.
Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilere “Tür-
kiye’nin doğum günü kutlu olsun” di-
yerek seslenen İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bu coş-
kulu kalabalık 9 Eylül’ü kutlamak is-
temeyenlere, Atatürk’ü unutturmak
isteyenlere en anlamlı cevaptır” diye
konuştu. İzmir’in işgalden kurtuluşunun
95. yıldönümü İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından düzenlenen birbirin-
den farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül
günü sabah saatlerinden itibaren baş-
layan kutlama programı ise akşam fe-
ner alayı, konser, su perdesi ve ışık
gösterileri ile devam etti. 

BUyıl 86’ncısı gerçekleştirilen
İzmir Enternasyonal Fua-
rı’nda Konak Belediyesi’nin

açtığı stant yoğun ilgi gördü. Çok
sayıda yerli ve yabancı konuğu
Kültürpark’ta ağırlayan organi-
zasyonun katılımcıları arasında
yer alan Konak Belediyesi, bu yıl
da fuarın en fazla ilgi gören stant-
larından biri oldu. Standa gelen zi-
yaretçileri Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş karşıladı. Başkan
Pekdaş, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde yurtiçinden
ve yurtdışından çok sayıda katı-
lımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacak olan
fuar sayesinde Türkiye’nin tüm
dünya ile buluştuğunu dile getirdi.
Pekdaş, “Dünya, Türkiye'ye İz-
mir'den girdi, Türkiye dünyaya
kendini İzmir'den tanıtıyor. Birbir-
leriyle savaşan uluslar bile yan
yana bu stantlarda dostluk içinde,
barış içinde, kardeşlik içinde ve bir
arada durdular. İzmir Fuarı’nın barış
ve dayanışma içinde bütün şehir-
leri, bütün ülkeleri kardeşçe bir
arada yaşatma özelliği var” dedi.

Konak 
yine ilgi
odağıydı

Miniklerin yaz keyfi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi
Yaz okulları sayesinde çocuklar çok 
renkli ve keyifli bir yaz tatili geçirdi

KONAK Belediyesi’nin klasik okul for-
matından uzak, çeşitli aktivite ve oyun-
larla renklendirdiği yaz okulları sona

erdi. Temmuz ve Ağustos aylarında açılan
kurslardan, 7-14 yaş aralığında 900 öğrenci
faydalandı. Dörder haftalık eğitimler beledi-
yenin Güzelyalı ve Selahattin Akçiçek kültür
merkezlerinin yanı sıra Dario Moreno Sanat
Merkezi, Kadriye Mahallesi Rehberlik Merkezi
ile Zeytinlik ve İsmetpaşa semt merkezlerinde
verildi. Yaz okulunda psikologlar, eğitimciler
ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ha-
zırlanan program kapsamında; eleştirel dü-
şünme, yaratıcılık, bağımsız düşünebilme, sor-
gulama, duygusal ve psikomotor becerilerini
geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlendi. Yaz
okullarında sadece çocuklar için değil, anne
ve babalar da için de eğitimler verildi. 
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KONAK Belediyesi bütçesinde yer al-
mamasına rağmen öğrencilerin daha
iyi koşullarda eğitim alabilmesi için

okulların eksikleri giderildi. Yaz tatili boyunca
yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda
fiziki durumu kötü olan eğitim yuvaları ders
zili çalmadan önce pırıl pırıl hale getirildi. Bu
yaz tatilinde 21 okulun tüm ihtiyaçları kar-
şılandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan
bakım ve onarım çalışmaları sayesinde bin-
lerce öğrenci yeni dönemde pırıl pırıl sınıflarda
dersbaşı yaptı. Çalışmalarda okulların iç-dış
boyası yapıldı, bazı okullara engelli rampası

inşa edildi. Çatı ona-
rımlarından, koridor ve
tuvalet bakımlarına
kadar en ince ayrıntının
bile atlanmadığı tadi-

latlar sırasında okul bahçelerinin demir kor-
kulukları da elden geçirildi. Bazı okulların ti-
yatro sahneleri de yine Konak Belediyesi ta-
rafından yenilendi. Okulların iç ve dış boya-
ması sırasında insan sağlığına zararlı olmayan
boyalar tercih edildi. Okulların eskiyen elektrik
ve su tesisatlarının tadilatı yapıldı.

Atatürk büstü kötü durumda olan okullar
için yeni büst hazırlandı. Yeni eğitim-öğretim
döneminde dersbaşı yapan öğrenciler bakım
ve onarımlarla yepyeni bir görünüme ka-
vuşan sınıflarda daha iyi şartlarda eğitim
görecek.

@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr
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TRAKYA İzciler Birliği (TİB) Federasyonu Başkanı
Orhan Taymaz, Dünya Bağımsız İzciler Örgütü
(WOIS) Başkanı Agustin Soto ile federasyonun
İzmir il yöneticileri Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Merkezi Sa-
karya’da bulunan federasyonun, engelli bireyler
için başlattığı ‘Melek İzci’ çalışmaları kapsamında
İzmir’e geldiklerini belirten Federasyon Başkanı
Taymaz, İzmir’in iyi bir aktivite merkezi olduğunu
ve engelli izcileri bir araya getirecek bir merkezi
İzmir’de açmak istediklerini dile getirdi. ‘Melek
İzciliği’ adı altında oluşturulan engelli izci çalış-
malarının en iyi şekilde yürütüleceğine inandığını
belirten Taymaz, “İzmir’den dünyaya açılmak ve
engelli izci çalışmaları konusunda İzmir’in merkez
olmasını, Melek İzciler’in merkezinin İzmir olmasını
arzu ediyoruz. Yerel yöneticilerin, yani sizlerin de
destekleri ile başaracağız” dedi.

melek izciler 
konak’ta

BAŞKAN Pekdaş, taksici esnafının taleplerini dile
getirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla
bir yıl önce kurulan İzmir Taksi Sahipleri Derneği’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Pala’yı maka-
mında ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette
taksi sahiplerinin ve şoförlerin sorunları dile ge-
tirilirken, birlikte gerçekleştirilecek projeler ele
alındı. İzmir’deki taksi sahiplerinin üye olduğu
derneğin amacının taksici esnafının sesini du-
yurmak ve sıkıntılarına çözüm bulmak olduğunu
dile getiren Dernek Başkanı Pala, kendilerini ağır-
layan Başkan Pekdaş’a göstermiş olduğu ilgi ve
destek nedeniyle teşekkür etti.  Görüşmede Dernek
Başkanı Pala taksici esnafının taleplerini de iletti.

taksici esnafına
pekdaş’tan destek 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü
ile ortak program hazırlayarak engelli çocuklar
için "atla terapi" eğitimlerine başladı. Buca Hipo-
drom’unda sürdürülen program kapsamında Pony
cinsi atlara binen engelli çocuklar, uzmanlar eş-
liğinde önemli kazanımlar elde ediyor. Engelli öğ-
renciler Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan protokol
doğrultusunda Buca Hipodromu’nda bulunan
“Atla Terapi Merkezi'ne” götürülmeye başlandı.
Yetkililer, eğitime katılmak isteyen ailelerin Buca
Sosyal Yaşam Kampüsü’ne başvurmalarını istedi. 

At ile terApi 
umut olAcAk

“SizLERDEN UMUTLUYUz” 

İZMİR’in merkez ilçesi Konak'ta yeni eğitim-öğretim
dönemi 2. Kadriye Mahallesi’ndeki Saliha-Hüseyin
Yavuz İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenle

açıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, şube müdürleri
ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek
2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde
bulundu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Bugün bizlerin
özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamamızı sağladığı
için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarını,
canlarını veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle
anıyoruz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlığı hedef
olarak gösterdiğini vurgulayan Pekdaş şöyle konuştu:
“Çağdaş insan; sanatla ilgilenen insandır, spor yapan

insandır, bilimle kendisini geliştiren insandır. Ülkemizin
bilimle ilgilenen gençlere ihtiyacı var. İyi fizik bilen,
futbolu da iyi oynar. İyi resim çizen, heykel yapan,
makine çizmeyi de iyi bilir. Bizim bugün makine çizebilen
mühendislere ihtiyacımız var. O nedenle resim yapın,
spor yapın ama aynı zamanda bol bol okuyun, ders
çalışın.” 

Konuşmasını geçtiğimiz
günlerde hayatını kaybeden
yazar Muzaffer İzgü’nün
sözleriyle bitiren Başkan
Pekdaş, “Muzaffer İzgü
bir röportajında, ‘Oku-
yan çocuk düş kurar,
düş kuran çocuk dü-
şünür, düşünen ço-
cuk birey olur ve ül-
kesini geliştirir’ diyor.
Biz de bugün sizler-
den düş kurmanızı is-
tiyoruz. Size çok umut
besliyoruz. Çünkü gele-
ceğimiz sizsiniz, size gü-
veniyoruz” dedi. 

Okuyan kazanır
ELMASI KIZARIR

Başkan Pekdaş, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders günü bir araya geldiği ço-
cuklardan bol bol kitap okumalarını istedi. Okuyan çocuğun düş kurup dü-
şündüğünü dile getiren Pekdaş, düşünen çocuğun da birey olduğunu söyledi 

Öğrencilere çanta, defter ve boya 
kalemlerinden oluşan hediyeler verildi.

İZMİR’de, geçmiş uygarlıklara ait
mirasa hak ettiği saygının gös-
terilmesi ve tarihi yapıların ko-

runmasını teşvik amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından dü-
zenlenen “Tarihe Saygı / Yerel Ko-
ruma Ödülleri”nin kazananları belli
oldu. Bu yıl 15. kez düzenlenen ya-
rışma için İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
başkanlığında toplanan Seçici Ku-
rul, 4 günlük değerlendirme ve in-
celeme gezilerinin ardından ödül
almaya hak kazanan projeleri be-
lirledi. 25 başvuru ödüle değer bu-
lundu. 

İşte ödül alan eserler:
“Tarihi Yapıda Yaşam” Ödülü
Engin Kuduğ Evi (Küçükyalı)
Sabri ve Mahide Özçoban Evi

(Bergama)
Muazzez Sezer Evi (Mordoğan)
Emine Öktem Evi (Kınık) 
İdris Köktentürk Evi (Kınık)
“Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı

Onarım” Ödülü
Tijen Külçe Evi (Foça)
Bülent Türkmen Evi (Bergama)
“Özgün İşlevin Değiştirildiği

Esaslı Onarım” Ödülü
Sıbyan Mektebi (Urla)
“Emek” Ödülü
Abdullah Gülmez - Taş Ustası

(Bergama)
“Tarihi Çevre ve Kültür Varlık-

larını Koruma” Katkı Ödülü
Ferhat İlker Ünsever "Meseret

ile Şükran" Manzum Hikaye
Oktay Özengin "Menemen Tarihi

Albümü"

Uluç Hanhan "Bir Zamanlar Uzu-
nada" Kitap 

Semra İğtaç "İzmir Masalları"
Radyo Programı

“Geleneksel Zanaatların Yaşa-
tılması” Ödülü

Veli ve Osman Mermerkaya -
Yorgancı (Karabağlar)

Mustafa Pancar - Sepetçi (Ber-
gama)

Birsen Cemile Gürel - Halı Do-
kumacı (Bergama)

Ahmet Silleli - Saraç (Bergama)
“Tarihi ve Kültürel Miras Konulu

Okul Projeleri” Teşvik Ödülü
DEÜ 75. Yıl İlköğretim Kurumları

"Biz küçüklerin gözünden İzmir'in
tarihine ve kültürüne yolculuk" 

Ege Üniversitesi Güçlendirme
Vakfı Okulları "Bergama'da Zaman
Yolculuğu" 

İzmir Özel Saint-Joseph Fransız
Lisesi "Tarihi haritalar, bir kentin
tarihi mirasını ortaya koymada bir
araç olabilir mi? : 1905 GOAD Ha-
ritaları Örneği"

TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi
"3000 Yıllık Cam Sanatının İz-
mir'deki Temsilcisi: Nazar Boncu-
ğu" 

Özel Piri Reis Okulları "Tarihi ve
Kültürel Miras : TİRE"

Özel Havajet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi "Su Gibi Aziz Olasın
İzmir" 

Saadet Emir Ortaokulu "Puzz-
le'ım İzmir : Buca Tarihi ve Tarihi
Mekanları" 

“Jüri” Özel Ödülü
360 Derece Tarih Araştırmaları

Derneği "Kybele Teknesi" 

Tarihi seçimKonak’ta
okullara 

yardım eli 

Sezon Meksika ile açıldı
Konak Belediyesi Eylül ayı kültür sanat etkinliklerini Meksi-
ka'dan gelen fotoğraf sergisi ve film gösterimleri ile açtı. Aynı gün
peş peşe gerçekleşen etkinliklere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi

AYNI zamanda kültür sanat sezo-
nun açılışının da yapıldığı etkin-
liklerde ilk olarak Meksikalı fo-

toğraf sanatçısı Fernando Franco’nun

‘Oaxaca Ölümsüz Tanrılar
Toprağı’ adlı fotoğraf sergisi
sanatseverlerle buluştu. Al-
sancak Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi’nde 12 Ekim’e
kadar açık kalacak olan ser-
gide renkli ve zengin kül-
türü, tarihi, dini yapıları ve
doğal güzellikleri ile Mek-
sika’yı ziyaret edenlerin uğ-
rak rotalarından biri olan
Oaxaca’da çekilmiş fotoğ-
raflar yer alıyor. Açılışa ka-
tılanlar arasında Meksika
Kültür Ateşesi Jose Carde-

nas da vardı. Cardenas bu tür güzel iş-
birliklerinin Türkiye ile Meksika arasın-
daki dostluğu geliştireceğini söyledi. 
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yarışmanın konusu ‘iFade ve Basın Özgürlüğü’ olarak Belirlendi

İZMİR Doğal Yaşam
Parkı’nda barınan
130’dan fazla türde
1500’ü aşkın hayvanı
yeni nesillere tanıtmak
ve fotoğrafçılığın geliş-
mesine katkı sağlamak
amacıyla başlatılan fo-
toğraf yarışması, bu yıl
beşinci kez düzenlene-
cek. “Sizin Gözünüzden
Doğal Yaşam” başlığı al-
tındaki yarışma için son
başvuru tarihi 31 Ekim.
Doğal Yaşam Parkı sı-
nırları içinde çekilen fo-
toğrafların değerlendi-
rileceği yarışmaya ka-
tılmak isteyenler, şart-
name ve katılım formu-
na www.izmirdogalya-
samparki.org.tr adre-
sinden ulaşabilir.
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Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yarışma aracılığıyla Türkiye’nin en sorunlu alanı olan ifade ve ba-
sın özgürlüğü konusunda, söz söyleme ve karikatür çizme özgürlüğünü yaratacaklarını söyledi

Usta çizerin adını taşıyan yarışmaya Tür-
kiye’deki tüm amatör ve profesyonel çi-
zerler katılabilecek. Yarışmacıların en
fazla üç eser ile yer alabileceği yarışmanın
başvuruları 13 Kasım 2017 Pazartesi günü
saat 17.30’da sona erecek. Katılımcıların
bu tarihe kadar eserlerini Konak Beledi-
yesi’nin şartnamede belirtilen yazışma
adresine elden ya da posta ile ulaştırma-
ları gerekiyor. A4 boyutunda gönderilecek
ve çizim tekniği serbest olan karikatürler
daha önce başka bir yarışmaya katılmış
olabilir ancak ödül almamış olması şartı
aranıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan
eserlerin çıktılarında sanatçının ıslak im-
zasının bulunması zorunlu tutuluyor. Ya-
rışma karikatürlerinden seçilen eserler
belirlenen sanat galerilerinde sergilene-
cek ve bir albümde toplanacak.

YARIŞMAYA HER YAŞTAN
ÇİZER KATILABİLECEK

20 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuçla-
rının açıklanması planlanan yarışmanın
seçici kurul üyeleri arasında Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dik-
men’in yanı sıra,  İzmir Gazeteciler Ce-
miyeti Başkan Yardımcısı Tayfur Göçme-
noğlu, Leman Dergisi Karikatüristi Behiç
Pek, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter
Yardımcısı Karikatürist Sadık Pala, Ka-
rikatürist Zafer Güven,  Karikatürist Mus-
tafa Yıldız, Karikatürist Ömer Çam, Ka-
rikatürist Tufan Selçuk, Gazeteci Yaşar
Aksoy yer alıyor. Jüri değerlendirmesinin
ardından dereceye giren karikatüristler
ödüllerini Aralık ayının ilk haftalarında
düzenlenecek gecede alacak.

Konak 1. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür
Yarışması’nda dereceye girenlere plaketin
yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma
şartnamesine göre birincilik ödülü 5 bin
TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük
ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca
Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler
Cemiyeti özel ödüllerinin yanı sıra üç ya-
rışmacıya bin TL başarı ödülü verilecek.
Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yarışmacı ise
750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri ulusal
veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu
ile bağlantılı karikatüre verilecek. Yarış-
mayla ilgili detaylı bilgi ve yarışma şart-
namesi Konak Belediyesi’nin  HYPERLINK
"http://www.konak.bel.tr/"www.ko-
nak.bel.tr uzantılı resmi internet sitesinde
yer alıyor.

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun
Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Orta
öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'nde sanat eğitimine başlayan,
ancak yarım bırakan Eflatun Nuri'nin ya-
pıtları, ilk olarak 1942'de Akbaba'da yer
aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Ef-
latun Nuri'nin karikatürleri yurtdışında
da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslav-
ya'nın Üsküp şehrinde yapılan uluslar-
arası yarışmada jüri özel ödülü kazanan
ve Londra'da kişisel sergi açan Eflatun
Nuri'nin son dönemde yazıları ve çizgileri,
Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Ya-
yın'da yer aldı. Türk karikatürünün büyük
ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs
2008 tarihinde İstanbul’da yaşama göz-
lerini yumdu.
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Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş

EFLATUN NURİ KİMDİR?

10 ÖDÜL VERİLECEKÖDÜL TÖRENİ ARALIK
AYINDA

Sizin Gözünüzden
Doğal Yaşam

FotoğraF düşkünlerine: Bu yarışma kaçmaz

KONAK Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Ce-
miyeti (İGC) bu yıl ilki düzenlenecek ulusal
karikatür yarışması için işbirliği yaptı.

Türkiye'nin önemli çizerlerinden merhum Eflatun
Nuri'nin (Adil Nuri Erkoç) adını taşıyan Konak
Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın ta-
nıtım ve duyurusu Alsancak Neşe ve Karikatür
Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile ya-
pıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mis-
ket Dikmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan
Yardımcısı Tayfur Göçmenoğlu, Gazeteciler Ce-
miyeti Genel Sekreter Yardımcısı Karikatürist
Sadık Pala ile Konak Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Eser Atak ve çizerler katıldı.

NEFES ALMA ALANI YARATIYORUZ
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 2008 yı-
lında vefat eden Usta çizer Eflatun Nuri anısına
düzenledikleri yarışmanın konusunun ‘İfade ve
Basın Özgürlüğü’ olarak belirlendiğini söyledi.
Türkiye'de bugün karikatür sanatına ve eleştiriye
büyük bir tahammülsüzlük olduğunu dile getiren
Başkan Pekdaş, “Basının üstünde bu kadar çok
baskının olduğu dönemlerde bizim nefes alama
alanları yaratmamız lazım. Bu yarışmada bir
nefes alma alanı” dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti
ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti
de sözlerine ekleyen Pekdaş, yarışma aracılığıyla
Türkiye’nin en sorunlu alanı olan ifade ve basın
özgürlüğü konusunda, söz söyleme ve karikatür
çizme özgürlüğünü yaratacaklarını söyledi. Pek-
daş, “Bugün Türkiye’de baskıların şahikasını
yaşıyorsak eğer İzmir’den bir karşı çıkış gös-
termeliyiz. Biz ifade özgürlüğüne, sanata ve ka-
rikatüre sahip çıkıyoruz, onlar için alanlar ya-
ratıyoruz. Bu cesareti birlikte göstereceğimize
inanıyoruz” diye konuştu. 

KARİKATÜRÜ İZMİR’E SEVDİRECEĞİZ
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dik-
men Konak Belediyesi'ne ve Başkan Pekdaş'a
vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür etti.
Dikmen, “Türkiye’de basın özgürlüğüne dair en
büyük sıkıntıların yaşandığı dönemde bu ya-
rışmanın düzenleniyor olmasını çok anlamlı bu-
luyoruz. Aslında gerçeği yüzümüze bir tokat
atarcasına vuran karikatürdür. İzmir’de İzmirli
karikatür sanatçılarını yetiştirmiş birisidir Ef-
latun Nuri. Türk Karikatür sanatına da çok önemli
katkıları olan bir isim. Böyle bir yarışmayı İz-
mir’in yaşamına katmak, İzmir’de yeni bir enerji,
sinerji oluşturmak için elimizden geleni yapa-
cağız. Karikatürü İzmir’e sevdireceğiz” dedi.

Özgür basın çizgilerle anlatılacak
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin ya-
şadıkları şehri daha iyi tanıması, tarihi ve doğal
zenginliklerini görmesi için düzenlediği “üc-

retsiz kent turları”na yeniden başlıyor. 2015 yı-
lından bugüne kadar 4 binin üzerinde İzmirlinin
katıldığı, tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik
gezilerini kapsayan program “Homeros Vadisi”,
“İzmir Doğal Yaşam Parkı” ve “İzmir Tarih Turu”
olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. Kent turları,
profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçek-
leştiriliyor. Cuma ve cumartesi günleri ücretsiz
olarak düzenlenecek turlara katılım rezervasyonla
gerçekleşecek. Rezervasyonlar http://www.iz-
mir.bel.tr/TurOtobusuKayit/891/tr adresi üze-
rinden gerçekleştirilecek. İzmir Kent Tur’unun
güz dönemi 18 Kasım’da sona erecek.

Görmeyen 
Kalmasın

TÜRKİYE'nin “full elektrikli” ilk otobüs fi-
losunu hizmete sokan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, bu çevreci yatırımın karşılığını

kısa sürede almaya başladı. Sefere çıkan 20
elektrikli otobüsün ilk 4,5 aylık performansı,
hem ekonomik hem de çevresel açısından bek-
lentileri fazlasıyla karşıladı. Daha şimdiden 162
bin litre daha az akaryakıt tüketildi; atmosferi
11 bin ağacın ancak temizleyebileceği karbon-
dioksitten kurtardı. İlk sefere başladığı 2 Ni-
san'dan bu yana 1 milyonun üzerinde yolcu ta-
şıyan elektrikli otobüs filosu sayesinde, İzmir'in
toplu ulaşımında 162 bin 692 litrelik akaryakıt
kullanımından tasarruf edilmiş ve 436 ton kar-
bondioksit salınımının önüne geçilmiş oldu. Bir
başka hesaba göre, geçen 4.5 aylık süre içinde
akaryakıtla çalışan otobüslerin yaratacağı sa-
lınımını temizleyebilmek için 10 bin 947 ağaca
gereksinim duyulacaktı. 

Binlerce 
ağaca bedel 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin oluşturduğu
“Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi”
sağlık sorunu yaşayan yaklaşık 11 bin so-

kak hayvanını iyileştirdi. Kültürpark poliklini-
ğinde ilk müdahaleleri yapılan can dostlar, ge-
rektiğinde Seyrek Köpek Bakımevi’nde ortopedi,
tümör, fıtık, göz, ampütasyon, ağız ve çene ope-
rasyonlarına alındı. Ekipler, hafta içi 17.30'dan
ertesi sabah 08.30'a kadar ambulansla hizmet
veriyor, hafta sonu ve tatil günlerinde de 24
saat çalışıyor. Vatandaşlar, sağlık ihtiyacı olan
zor durumdaki sokak hayvanları için 293 39 80
numaralı telefonu arayabiliyor. 

Can dostlar 
emin ellerde 

Tarihi konağı 
kurtaran hamle

Yaklaşık 3 bin tescilli binanın bulunduğu
konak’ta bir tarihi Yapı daha kurtarılıYor 

Başlattığı restorasyon atağıyla yıkılmaya yüz tutan tarihi yapıları bir
bir ayağa kaldıran Konak Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı içinde kalan
Alanyalı Konağı’nı restore ederek yeniden kente kazandıracak

Konak Belediyesi tarafından oluşturulan kent ki-
taplıklarının bir yenisi daha Göztepe Kadınlar Bir-
liği Parkı’nda hizmete açılacak

TARİHİ Kemeraltı Çarşısı içinde yer alan ve 19.
yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Alanyalı (Ye-
mişçizade) Konağı, Konak Belediyesi’nce hazır-

lanan restorasyon projesi ile çok kısa zamanda ayağa
kaldırılacak. Kent merkezinde kalan önemli tarihi ya-
pılardan biri olan konak restorasyonun ardından sos-
yokültürel tesis olarak İzmirlilere hizmet verecek.

ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞACAK
Mimarisiyle şimdilerde bile göz kamaştıran Alanyalı

Konağı’nın yapılacak restorasyonla eski görkemli

günlerine yeniden kavuşacağını dile getiren Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, tarihe tanıklık etmiş
yapının hazırlanan proje kapsamında aslına uygun
şekilde restore edileceğini söyledi. Sadece Alanyalı
Konağı’nı değil Konak’ta pek çok yapının yeniden
ayağa kaldırılması için çalıştıklarını belirten Pekdaş,
ancak ilçede yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulundu-
ğunu bunların tamamını belediye bütçesiyle restore
etmelerinin zor olduğunu söyledi. Pekdaş, belediye
bütçesinin el verdiği oranda restorasyon çalışmaları
yaptıklarını dile getirdi. 

∂ Konak’ın Tan Mahallesi sınırları içinde kalan
Alanyalı Konağı neoklasik mimarisiyle dikkat çe-
kiyor. Dönemin seçkin mimarlık örneklerinden
biri olan tarihi konağın çok özel tavan süslemeleri
bulunuyor. Zamana ve kullanıma bağlı tahribatlara
rağmen güzelliğini günümüze değin koruyabilmiş
yapı Cumhuriyet’in ilk yıllarında Tapu Kadastro
Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi olarak kullanıldı.
1950- 1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak
da hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra trikotaj
atölyesi olarak kiralanan yapının zamanla özgün
cephe ve planlama düzeni kısmen değiştirilmiş.

TARİHE TANIKLIK ETTİ

Kent Kitaplığı büyüyor

İLKİNİ Dr. Behçet Uz Parkı’nda hizmete açan Konak
Belediyesi kent kitaplıklarına bir yenisini ekliyor.
‘Al götür, oku getir’ sloganıyla hayata geçirilen ki-

taplıkların ikincisinin yapım hazırlıklarına başlanıldı.
Park içinde yer alan ve bir dönem zabıta karakolu
olarak kullanılan boş prefabrik bina kısa zamanda
elden geçirilerek kitaplığa dönüştürülecek. Kitaplıkta
Dr. Behçet Uz Parkı’ndakinin aksine bu kez sadece
çocuklar için değil her yaştan vatandaşın
okuyabileceği kitaplar yer alacak. Üc-
retsiz üye olunabilecek kitaplığa
gelenler dilediği kitabı alıp, keyifle
okuyabilecek. 

AL GÖTÜR, OKU GETİR
Düzenleme çalışmaları önü-

müzdeki günlerde başlayacak
olan kent kitaplığının hizmete
girmesiyle Kadınlar Birliği Parkı’na
gelenler evlerine kitapla dönebilecek.
Konaklıları kitapla tanıştırmanın en kolay
yolu olan kitaplık hizmete girdiğinde hafta içi mesai
saatlerinde, cumartesi günleri ise öğlene kadar hizmet

verecek. Parka oynamaya gelen çocuklar ve onlara
eşlik eden anne ve babalar kitaplıktan ücretsiz fayda-
lanabilecek. İsteyen vatandaşın üyelik başvurusu ya-
pabileceği kitaplık sayesinde vatandaşlar evlerine di-
ledikleri kitabı ücretsiz alıp, götürebilecek. Kitaplar
okunduktan sonra bir başkası okusun diye tekrar ki-
taplığa geri getirilecek.

İLKİ ÇOCUK KİTAPLIĞI
Konak Belediyesi geçtiğimiz yıl Dr. Beh-

çet Uz Parkı’nda ilk kitaplığını açmıştı.
Hizmete giren Çocuk Kitaplığı semt

sakinleri tarafından oldukça be-
ğenildi. Açıldığı günden bu güne
kitapsever çocukları ağırlayan ki-
taplıkta yaklaşık 1000 kitap yer

alıyor. Anne ve babalarıyla parka
oynamaya gelen çocuklar, ücretsiz

üye oldukları kitaplıktan diledikleri
kitabı alıp eve götürebiliyor. Keyifle okunan

kitaplar başkaları okusun diye yeniden kitaplığa
getiriliyor. Kitapsever gönüllüler de kitaplığa kitap ba-
ğışında bulunabiliyor.

TÜRKİYE Kadın Muhtarlar Derneği üyesi
muhtarlar Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’a destek ziyaretinde bulundu. Ko-

nak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan
Sema Pekdaş, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği
üyesi kadın muhtarlarla bir araya geldi. Konak’ın
Saygı, Mimar Sinan, 26 Ağustos, Yeşiltepe, Güneşli,
Yıldırım, Lale ile Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nün
kadın muhtarlarını makamında ağırlayan Başkan
Pekdaş, talepleri dinledi.

KONAK’TA 20 KADIN MUHTAR
375 üyesi bulunan Türkiye Kadın Muhtarlar

Derneği’nin İzmir’de 78 üyesinin bulunduğunu,
bunun da 20’sinin Konak’taki kadın muhtarlardan
oluştuğunu dile getiren dernek üyesi muhtarlar,
Başkan Pekdaş ile uyum ve güven içinde çalış-
manın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.  Dernek
olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın muh-
tarlarla dayanışmayı güçlendirmek adına İzmir’de
bir seminer düzenlemek istediklerini belirtilen
kadın muhtarlar Başkan Pekdaş’tan destek istedi. 

DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK
Başkan Pekdaş da 113 mahalle muhtarının

görev yaptığı Konak’ta 20 kadın muhtarla çalış-
maktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konak’ta
kadın dayanışmasının her alanda sürdüğünü be-
lirten Pekdaş, kadın muhtarlarla gereken her
türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

Kadın 
muhtarlardan 
PeKdaş’a 
desteK 
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İZMİR’in merkez ilçesi Konak’ta 2981 sayılı
Gecekondu ve İmar Affı’na müracaat etmiş
ancak bugüne kadar tapu işlemlerini so-

nuçlandıramamış vatandaşları sevindiren
bir karar uygulamaya konuldu. Konak Bele-
diye meclisince alınan karar doğrultusunda
1987 yılından önce mülkiyeti belediyeye ait
olan arsalar üzerine gecekondu inşa etmiş
ancak bugüne kadar tapu işlemlerini sonuç-
landıramamış vatandaşlar 30 Nisan 2018’e
kadar başvuru yapmaları halinde arsalarını
en uygun bedelle satın alabilecekler. Söz ko-
nusu haktan 1987 yılından önce gecekondu
ve imar affı müracaatında bulunmuş kişiler
yararlanacak. 

EN UYGUN BEDELLE ALACAKLAR
Konu hakkında bilgi vermek üzere ilgili böl-
gelerin muhtarlarıyla makamında bir araya
gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
haktan faydalanacak vatandaşların bu fırsatı
kaçırmamasını söyledi. Pekdaş, 2981 sayılı
yasa kapsamında ipotekli olarak tapu almış,
ancak ipotek bedelini ödememiş olanların
da bu haktan faydalanabileceğini dile getirdi.
Başvuruların 1987 yılından önce imar affı
müracaatı yapanları kapsadığını belirten
Pekdaş, “Belediye Meclisimiz yasa kapsa-
mında yapılacak inceleme sonucu hak sahibi
olduğu tespit edilenlerin tapu tahsis işlem-
lerinin tamamlanması ve yasanın izin verdiği
en uygun bedelle arsaların satışlarının ya-
pılması hususunda karar aldı. Gültepe’de 900
parsel var. Bu parsellerin sahipleri ellerinde
var olan tapu tahsis belgesiyle belediyemize
başvuru yapsın. Vatandaşımız bu yasadan
faydalansın istiyoruz” diye konuştu. 

AZİZİYE Mahallesi'nde temeli atılan yeni
semt merkezinin inşaatı hızla ilerliyor.
Büyük kısmı tamamlanan inşaat bit-

tiğinde Konak Belediyesi'nin ilçe genelindeki
semt merkezlerinin sayısı 12'ye ulaşmış ola-
cak. Kısa zamanda açılışı yapılacak olan iki
katlı binada meslek edindirme, yabancı dil,
geleneksel el sanatları, hobi ve beceri kursları
verilecek. 

KAMU ELİ DEĞECEK
İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, merkezin
hizmete açılmasıyla bölgeye kamu elinin de-
ğeceğini söyledi. Başkan Pekdaş, "Göreve
geldikten hemen sonra belediyemizin halka
hizmet verdiği noktaların sayısını artırmaya
başladık. Elimizi  ne kadar çok kişiye uzatırsak
o kadar iyi sonuç alacağımızı biliyoruz. Bu
bilinçle yola çıktık ve yeni semt merkezimizi
bir bir açıyoruz. Mersinli'de kısa sürede çok
güzel bir semt merkezi inşa etmiştik ve açtık.
Şimdi de Aziziye Semt Merkezimizi bitirip
hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye
konuştu. 

İZMİR’in kalbi Ko-
nak’ın imar bakı-
mından en sorunlu

bölgelerinden biri olan
Gültepe Semti için ha-
zırlanan yeni imar
planları yürürlüğe gir-
diğinde bölge hızla de-
ğerlenecek. Konak Be-
lediye Başkanı Sema
Pekdaş, Ege Bölgesi Er-
zurum Çevre Köyleri
Demokrat Dernekleri
Federasyonu yönetimi-
ni ağırladı. Federasyon
Başkanı Erdal Rençber
ve yönetim kurulu üye-
lerinin yer aldığı ziya-
rette ana konu Konak
Belediyesi’nin Gültepe
Semti için hazırladığı
yeni imar planları oldu.
Üyelerinin çoğunluğu-
nun Gültepe bölgesinde
yaşadığını belirten Fe-
derasyon Başkanı
Rençber, şu anda mec-
lis komisyonunda gö-
rüşülen yeni planların
merakla beklenildiğini
dile getirdi. Çınartepe,
Atamer, Millet, Murat,
Trakya, Anadolu, Saygı,
Mehmet Akif, Ulubatlı,

26 Ağustos, Yavuz Se-
lim, Zeybek, Huzur, Bo-
ğaziçi ve Cengiz Topel
mahallelerini kapsayan
çalışmanın bir an önce
uygulamaya geçmesini
beklediklerini ifade
eden Rençber, Konak
Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’a yıllardır çö-
zülemeyen bu soruna
el attığı için de teşekkür
etti. 

VATANDAŞLAR
MERAKLA BEKLİYOR
Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş da Gül-
tepe’de uygulanacak
yeni imar planlarının
ince eleyip sık doku-
narak hazırlandığını
vurguladı. Gültepe’de
yaşayanların en çok
merak ettiği konuların
başında yeni planların
geldiğini dile getiren
Başkan Pekdaş, plan-
ların uygulamaya geç-
tiğinde bölgenin hızla
değişip, değerlenece-
ğini belirtti. Başkan
Pekdaş, “Gültepe pek
çok sorunu içinde ba-

rındıran bir bölge. Bu
sorunların başında da
çarpık yapılaşma geli-
yor. Yılların getirdiği bir
sorun ne yazık ki uzun
zamandır çözüm bek-
liyordu. Göreve gelir gel-
mez ilk işlerimiz bu so-
runu çözmek oldu. Yeni
hazırlanacak imar
planlarının nasıl olması
gerektiği konusunda
çok ayrıntılı çalıştık.
Etüt çalışmalarında
elde edilen bulgular
doğrultusunda meslek
odaları, muhtarlar ve
sivil toplum örgütlerinin
katıldığı toplantılar dü-
zenleyerek görüş alış-

verişinde bulunduk. Ve
sonuç olarak hemşeh-
rilerimiz için en uygun
olan, en uygulanabilir
planı hazırladık” dedi.
Başkan Pekdaş, plan-
larda bitişik nizam değil,
ayrık nizam bir yapı-
laşmanın hedeflendi-
ğini, eğimin, dere ya-
taklarının ve sellenme
risklerinin göz önünde
tutulduğunu söyledi.
Yeni planlar sayesinde
bölgedeki çarpık yapı-
laşmanın ortadan kal-
kacağını dile getiren
Pekdaş, eğitim, sosyal
ve yeşil alanların da ar-
tırılacağını söyledi. 

BİR AYDA TAMAMLANDI

AĞUSTOS ayında başlayan çalış-
malarda toplam olarak 3 bin 500
metrekare granit taş ve bin metre

kare beton parke taş döşendi. Sokak
yenileme çalışmaları esnasında hem
esnaf hem de vatandaşlar mağdur edil-
medi. İnternet, doğalgaz, atık su ve yağ-
mur suyu kanalları döşenen sokaklara
çalışmalar süresince beton dökülerek
toz ve çamur oluşumunun önüne geçildi.
Yenileme sonucu göz alıcı bir görünüme
kavuşan sokaklarda artık yürümek
daha rahat ve keyifli hale geldi. 

ESNAF MAĞDUR EDİLMEDİ
Çalışmaları yerinde denetleyen Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ekip-
lerin gecesini gündüzüne katarak so-
kakları kısa sürede yenilediğini belir-
terek, “Bu sokaklara uzun yıllardır gi-
rilmemişti. Belediye olarak burada ti-
caret yapan esnafın da mağdur olma-
masını istiyorduk. Bu nedenle çalışma-
larımızı ölü sezon olarak adlandırılan
tarihlerde başlattık. Tabi ki önce bu so-
kakların tüm altyapılarının tamamlan-
ması gerekiyordu. Yaptığımız görüş-
meler sonunda İZSU, Türk Telekom, TE-
DAŞ ve İzmir Gaz altyapı eksikliklerini
giderdi. Ardından biz üst yapı çalışma-
larına başladık. Vatandaşlarımıza ve
esnafımıza yakışacak bir düzenleme
yaptık. Granit ve kesme taşlarla İzmir’in
güzelliğine yakışır bir yenileme oldu.
Esnafımız da çok mutlu. Artık buraya
gelen hemşehrilerimize nitelikli hiz-
metler sunulacak” dedi. 

İzmİr’e yakıştı
Konak Belediyesi İzmir’in gözde mekanlarına ev sahipliği yapan Alsancak’ta başlattığı
sokak yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı 

1435, 1446, 1447 ve İrfan Boyuer sokakları yepyenİ Bİr görünüme kavuştu

Başkan Pekdaş, ilk etabı biten ça-
lışmaların diğer sokaklarda da de-
vam edeceğini söyledi.

Bu kez fırsatı 
kaçırmayın!

Gültepe değerlenecek

12. semt
merkezi geliyor
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KONAK Belediyesi’nin sıcak havalarda açık
havaya taşınan ücretsiz aerobik, step ve
pilates kursları sayesinde form tutan ka-

dınlar güne zinde başlamanın keyfini yaşıyor.
Konak Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında
hizmete açtığı spor merkezlerinde verilen üc-
retsiz aerobik, step ve pilates dersleri yoğun ilgi
görüyor. Günün erken saatlerinde ilçenin farklı
noktalarındaki park ve açık alanlarda bir araya
gelen Konaklı kadınlar uzman eğitmenler eşli-
ğinde spor yapıyor. Ücretsiz aerobik, step ve
pilates dersleri alarak zinde kalan kadınlar su-
nulan hizmetten oldukça memnun. Ücretsiz ve-
rilen kurs sayesinde kadınlar hem form tutuyor
hem de sosyalleşiyor.

Güne sporla
başlıyorlar

Halkapınar’a beş 
yıldızlı spor tesisi

YENİŞEHİR semtinde 27 bin metrekarelik
boş araziye geleceğin futbol yıldızlarının
ter dökeceği beş yıldızlı bir saha inşa edi-

liyor. Spora yaptığı yatırımlarla adından söz et-
tiren Konak Belediyesi örnek bir yatırıma daha
imza attı. Geleceğimiz olan gençlerin spordaki
altyapı açığını kapatmak için başlatılan tesis-
leşme hamlesi doğrultusunda Halkapınar Ma-
hallesi ile Gıda Çarşısı arasında kalan 27 bin 105
metrekarelik boş araziye beş yıldızlı bir spor
tesisi inşa ediliyor. 

KURBAN PAZARI’NDAN YEŞİL SAHALARA
Uzun yıllar bitpazarına mesken olan, bir dönem
kurban satış yeri olarak da kullanılan mezbelelik
alan, başlatılan düzenleme çalışmaları sonunda
yepyeni bir görünüme kavuştu. Konak Belediyesi
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
lerinin birlikte yürüttüğü düzenleme çalışmaları
sadece kamu alanı ile sınırlı da kalmadı. Ekipler
özel mülkiyet ve iş çevresine ait toplam 70 dö-
nümlük bir alanı elden geçirdi. Yol yapım ve
çevre düzenlemesi tamamlanan boş alana il-
çedeki amatör spor kulüplerinin ihtiyacı da dik-
kate alınarak 45x90 metre ölçülerine sahip bir
futbol sahası inşa edildi. Geleceğin yıldız fut-
bolcularının ter dökeceği suni çimle kaplı sahanın
çevre demirleri ve kale direkleri dikildi. Soyunma
kabinlerinin inşasının devam ettiği saha, amatör
futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği
saha ihtiyacı göz önünde tutarak projelendirildi.
Yapım çalışmaları hızla devam eden sahada in-
celemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, büyük bölümü tamamlanan sa-
hanın çok yakında hizmete açılacağını müjdeledi. 

KONAK Belediyesi Spor Müdürlüğü’nce organize
edilen ücretsiz deniz gezileri ile yaklaşık bin 200
çocuk denize gitme

şansı buldu. Yaz tatili boyun-
ca hafta içi her gün belirlenen
noktalardan otobüslerle alı-
nan çocuklar Gümüldür Or-
man Kampı’na götürüldü.
Denizin keyfini doya doya çı-
karan miniklere görevli per-
sonelin yanı sıra isteyen anne
ve babalar da refakat etti.
Ücretsiz kahvaltı ve öğle ye-
meği ikramının yanı sıra gün

boyu içecek servisinin yapıldığı geziler sayesinde
Konaklı çocuklar yazın keyfini bol bol denize girip,

oyunlar oynayarak çıkardı. 

DENİZ, KUM VE GÜNEŞ
Gün boyu deniz, kum ve
güneşin tadını çıkaran mi-
nikler, düzenlenen ödüllü
dans ve karaoke yarışma-
larıyla da doyasıya eğlendi.
Günün sonunda eğlenmek-
ten yorgun düşen çocuklar
otobüslerle evlerine kadar
bırakıldı.

KO N A K
Beledi-
y e -

si’nin açtığı
ve her yıl
binlerce kişi-
nin faydalan-
dığı ücretsiz

hobi ve
meslek
e d i n -
dirme
k u r s -
l a r ı

b a ş l ad ı .
Kadın, Aile ve

Sos-
y a l
Projeler Mü-
dürlüğü bünye-
sinde 1 Ekim’de

start alan kurs-
lar bu yıl 12 semt

merkezinde, 60

farklı branşta veriliyor.
Konak Halk Eğitim

Merkezi işbirli-
ğinde düzen-
lenen kurs-
lar her yıl ol-
duğu gibi bu
yıl da yoğun

talep gördü.

YABANCI-
LARA   TÜRK-
ÇE KURSU
Özellikle çalışma-
yan kadınların ev-
den çıkarak sos-
yalleşmelerini,
ye te n e k l e r i n i
keşfederek iş
edinmelerini sağ-
layacak kurslar

arasında iğne
oyasından ahşap

boyamaya, takı ta-
sarımından nakışa

kadar birçok hobi kursunun
yanı sıra pastacılıktan hasta
ve yaşlı refakatçiliğine, hasta
kayıt kabul işlemlerinden aş-
çılık ve estetisyenliğe kadar pek

çok farklı
b r a n ş

yer alı-
y o r .
Ayrı-
c a
o k u -

m a -
yazma

kursu ile
Almanca,

Yunanca, İngi-
lizce ve Rusça kursları da veri-
liyor. Kentimizde yaşayan ya-
bancıların da unutulmadığı
kurslar arasında Türkçe oku-
ma-yazma kursu da bulunu-
yor.

TARİHİ İpek Yolu’nun geçtiği ülkelerin ka-
rikatüristlerinin eserleri İzmir’in kalbi Ko-
nak’ta buluştu. Konak Belediyesi’nin des-

tekleri ile 7’ncisi düzenlenen Uluslararası EgeArt
Sanat Günleri kapsamında ‘İpek Yolu Karma
Karikatür Sergisi’ Konak’ta açıldı. Konak Bele-
diyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde ziyaretçi-
leriyle buluşan serginin açılışı büyük ilgi gördü.
Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği üyeleri
ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla gösterdiği
sergi beğeni topladı.  

5 ÜLKE 32 ESER
Tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergahı
olmasının yanı sıra farklı kültürlerin ve bu kül-
türel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezgin-
lerin takip ettiği yol olan İpek Yolu üzerinde
bulunan Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Mısır
ve Türkiye gibi ülkelerden karikatüristlerin ka-
tıldığı sergide toplam 32 eser yer aldı. Sergide
Bosna Hersek’ten Resad Sultanoviç, Çin’den
Jiarui Jun, Özbekistan’dan Makhumud Jon Es-
honkulov, Mısır’dan Wesam Khalil ve Yalda Ha-
seminez, Türkiye’den ise Abidin Köse, Ayten
Köse, Bülent Dağaşan, Birol Çün, Cem Güzeloğlu,
Cemalettin Güzeloğlu, Ercan Baysal, Halit Şekerci,
İrfan Özüdoğru, Lütfü Çakın, Levent Dağaşan,
Mehmet Zeber, Mehmet Saim Bilge, Muhittin
Köroğlu, Murteza Albayrak, Niyazi Yoltaş, Salih
Kütükçü ve Sevdakar Çelik eserleriyle yer alıyor.
Girişlerin ücretsiz olduğu sergi 20 Ekim tarihine
kadar açık kalacak. Öte yandan müzenin giriş
katındaki sergi salonunda da yine 7. Uluslararası
EgeArt Sanat Günleri kapsamında Karikatürcüler
Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan’ın ‘Satirik
Heykel’ sergisi de ziyarete açıldı.

Deniz gezisi
moral oldu 
Konak Belediyesi’nin yaz tatili boyunca düzenlediği
günübirlik deniz gezileri sayesinde Konaklı minik-
ler yeni eğitim öğretim yılı öncesi bol bol yüzerek
moral depoladı 

Kurslar; Alsancak Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı
Nazım Hikmet kültür merkezlerinde düzenleniyor. Kurslar arasında dans,
bale, tiyatro, gitar, resim, fotoğrafçılık, çocuk korosu, bağlama, satranç, vitray,
çini ve seramik gibi 20 farklı branş yer alıyor

İpek Yolu
çizerleri 
Konak’ta

AyrıcA; AlmAncA, yunAncA, İngİlİzce ve rusçA kurslArı
dA verİlecek

Kurslar başladı
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YENİ sezon öncesi 1. Amatör Ligi’nde mücadele
eden 10 kulübe krampondan futbol topuna, eşof-
mandan spor ayakkabısına kadar takımların

ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi ücretsiz
verildi. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2. Lig’de

mücadele eden toplam 19 amatör spor kulübünün fe-
derasyona katılım payları da ödendi.

İHTİYAÇLAR GİDERİLDİ
Konak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törene

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF)
Kadir Akbulut, kulüp yöneticileri, sporcular ve Konak
Belediye meclis üyeleri katıldı. Törende REO Atillaspor,
Dostgücü Spor, Seşrefpaşaspor, Gültepespor, İzmir Yıl-

dızspor Spor, Torosgücü Spor, Ülküspor,
Yapıcıoğlu Spor, Yılmazkaya Spor ve 35
İzmir Kültür Spor olmak üzere 1. Amatör
Lig’de mücadele eden toplam 10 kulübe
yaklaşık 5’er bin lira değerinde malzeme
desteğinde bulunuldu. Malzeme yardımının
yanı sıra 1. ve 2. Lig’de mücadele eden
toplam 19 amatör spor kulübünün fede-
rasyona katılım payları da ödendi. Öte
yandan Ocak ayı içinde de 2. Lig’de mü-
cadele eden 9 kulübe malzeme yardımında
bulunulacak. 

BAŞKAN PEKDAŞ’TAN 
PEŞ PEŞE MÜJDE 

İzmir Amatör Spor
Kulüpleri Fede-
rasyonu Ge-
nel Sekre-
teri (ASKF)
Kadir Ak-
bulut, Ko-
nak Bele-
diye Başkanı
Sema Pek-
daş’ın her zaman
yanlarında olduğunu belirterek, “Amatör
spor kulüplerine bir cansuyu niteliğinde
olan desteği için tüm kulüp yöneticileri
adına Başkan Pekdaş’a teşekkür ediyoruz”
dedi. 

AMATÖR KULÜPLERE YENİ SAHA
Konuşmasında Yenişehir Gıda Çarşısı

yanındaki boş arazide inşa edilen futbol
sahasının yapımının bittiğini ve çok ya-
kında teslim alınacağını müjdeleyen Pek-
daş, “Sahanın ışıklandırması ve soyunma
odalarının yapımının ardından amatör
kulüplerimizin hizmetine sunacağız. Siz-

lerden başarılar bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de
Gültepe’de eski ekmek fabrikasının yerine yapacağımız
spor tesisinin temelini birlikte atacağız. Nitelikli spor
tesislerimizi sizin gibi genç sporcularımızın hizmetine
sunacağız. Hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.

Amatörlere moral 
19 amatör spor kulübünün federasyon katılım payları da ödendi

Sporun ve sporcunun dostu Konak Belediyesi, zor koşullar altında faaliyetlerini
sürdüren amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapmaya devam ediyor

TÜRK futbolunun ‘Taçsız Kral’ lakaplı efsane
golcüsü Metin Oktay ölümünün 26. yılında
heykelinin de dikili olduğu, adını taşıyan parkta

düzenlenen törenle anıldı. Konak Belediyesi ile
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) işbirli-
ğinde Metin Oktay Parkı’nda gerçekleştirilen anma
törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr.
Şaban Acarbay, İzmir Galatasaray Derneği Başkanı
Cemal Tükel, İzmir Spor Kulübü Başkanı Mustafa
Gürkan, Damlacıkspor Kulübü Başkanı Ahmet Naci
Yıldız, Metin Oktay’ın manevi oğlu Rıfat Pala ile İz-
mirspor, Göztepe, Damlacıkspor, Altınordu kulüp-

lerinin altyapısında oynayan minik sporcular katıldı.
Başkan Pekdaş, Taçsız Kral Metin Oktay’ın İzmir’in
yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu belir-
terek, bugün bu değerlerin unutturulmaya çalışıldığını
söyledi. Başkan Pekdaş, “Bizi bir arada tutan ve
güçlü kılan bu değerlerdir. Bizler bu değerlerin üzerine
bir gelecek inşa ederiz. Eğer temelleriniz sağlamsa,
değerlerinizi ahlakınızı, kültürünüzü genç nesillere
aktarıyorsanız, onların o değerler etrafında yetiş-
melerini sağlıyorsanız sağlam bir gelecek sizi bekliyor
demektir. Sporcu çocuklarımıza bu nedenle önem
veriyoruz. Onların birlikte spor yaparken paylaşmayı,
dayanışmayı, ekip olmayı öğrenmelerini istiyoruz.
Değerlere sahip çıkmaları böylece kolay olur” dedi.  

‘Taçsız Kral’ unutulmadı

KONAK Belediyesi’nin yaz spor okullarına katılan
minik sporcular tatili madalya ile kapattı. Belediye
Başkanı  15 Mayıs’ta başlayan; İsmet Paşa, Gültepe,

Güneşli, Toros, Zafertepe ve Levent mahallerindeki spor
merkezlerinde düzenlenen ücretsiz kurslardan 600 öğ-
renci faydalandı. Yaz spor okullarında futbol, basketbol,
tekvando ve jimnastik eğitimleri verildi. Konak Belediyesi
Güneşli Spor Tesisi’nde düzenlenen kapanış etkinliğine
yaz okuluna gelen öğrenci ve velilerinin yanı sıra Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri

ile muhtarlar katıldı.  Pekdaş, “Toplumun gelişmesi için
kızlarında okuyup, meslek sahibi olması gerekiyor. Ben
bir kadın olarak Belediye Başkanı olduysam bu Atatürk
sayesindedir. Atatürk sultanlığın korku ve tehdide dayalı
olduğunu, Cumhuriyet’in ise fazilet olduğunu söylemiştir.
Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. Biz de sizlerin
spor yaparak, spor okullarına gelerek, erdemli insanlar
olmanızı, ayaklarınızın üstünde durabilmenizi, kendinizi
iyi bir şekilde yetiştirmenizi ve bu ulusun geleceği için
başarılı insanlar olmanızı istiyoruz” dedi.

Yaz tatiline madalYalı veda

KADIN futbolunda yakaladığı başarılarla adından
söz ettiren Konak Belediyespor’un Yıldız Kız
Futbol takımı Türkiye ikincisi oldu. Üst üste be-
şinci kez Türkiye Şampiyonu olan ablalarının
izinden giden yıldız kızlar kupa sevincini Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile paylaştı. Pek-
daş, kazanılan başarı nedeniyle sporcuları ve
kulüp yöneticilerini kutladı. Başkan Pekdaş,
yeşil sahalarda elde edilen başarının yanı sıra
eğitimde de aynı başarının sağlamaları yönünde
öğüt verdi. İyi bir sporcunun mutlaka iyi bir
eğitim de alması gerektiğini belirten Pekdaş,
“Futbol güzel ama her birinizin birer mesleği
olmalı. Maalesef kadın futbolu henüz Türkiye’de
yerleşmiş değil. Belki sizler bunun öncüsü ola-
caksınız ama futboldan sonra da hayat devam
edecek. Ayaklarınızın üzerinde duran başarılı
kadınlar olmanız lazım” dedi.

Yıldız kızların
kupa sevinci

ZAFERTEPE ve Levent mahallelerinde kurulan ha-
vuzlarda verilen kurslar sayesinde bin 500 çocuk
yüzme öğrendi. Konak Belediyesi’nin prefabrik
havuzlar kurarak açtığı yüzme kursları yoğun
ilgi gördü. Temmuz ve Ağustos aylarında ger-
çekleştirilen kurslarda su korkusu olan çocuklar
için de özel dersler verildi. Çocuklara doğru yüz-
meyi öğreten kursların kapanışı eğlenceli bir
etkinlikle yapıldı. Zafertepe Spor Tesisleri’nde
düzenlenen etkinliğe yüzme kursuna katılan
çocuklar ile anne ve babaları katıldı. Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş minik kursiyerlerin
eğlencesine ortak oldu. 

Konaklı minikler 
yüzmeyi öğrendi
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