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Özgür çizerler ödüllerine kavuştu
KONAK Belediyesi ile İzmir Ga-
zeteciler Cemiyeti (İGC) işbirli-
ğinde bu yıl ilki düzenlenen Ef-
latun Nuri Ulusal Karikatür Ya-
rışması’nda dereceye giren ka-
rikatüristlere ödülleri, Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merke-

zi’nde (AASSM) gerçekleştirilen
törenle verildi. 2008 yılında ha-
yatını kaybeden usta karikatürist
adına düzenlenen yarışmada de-
receye giren on bir çizer ödül
aldı. Geceye siyaset, medya ve
sanat dünyasından isimlerin de

aralarında yer aldığı kalabalık
bir davetli grubu katıldı. Ödül tö-
renini merhum karikatürist Altan
Erbulak'ın oyuncu kızı Sevinç
Erbulak sunarken, sanatçı Leman
Sam da şarkıları ile unutulmaz
bir gece yaşattı. ∂ 2’de 

KONAK Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yol
yenileme ve bakım çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından sürdürülen çalışmalar kapsamında
son olarak Çankaya Mahallesi’ndeki 131. ve 233.
sokaklar elden geçirildi. Gözalıcı bir görünüme
kavuşan sokaklar vatandaşların beğenisini ka-
zandı. Yayalara rahat ve güvenli bir yürüme ola-
nağı sunuldu. ∂ 7’de

Sokaklar 
güzelleşiyor

KADİFEKALE Zübeyde Hanım İlkokulu 2. sınıf öğ-
rencisi Emine Önder, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun
eserlerinden esinlenerek yaptığı tabloyu Başkan
Pekdaş’a hediye etti. ∂ 3’te

anlamlı 
teşekkür 
anlamlı 
teşekkür 

ÜST üste elde ettiği beş şampiyonlukla
kırılması zor bir rekora imza atan Konak
Belediyespor Kadın Futbol Takımı’na Tür-
kiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD)
İzmir Şubesi tarafından ‘Şampiyonluk Ba-
şarı Ödülü’ verildi. ∂ 8’de

Bir ödül de TÜRFAD’dan 

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Merkezi ta-
rafından kadınların seçme ve seçilme hak-
larını elde etmesinin 83. yıldönümü dolayı-

sıyla Ankara’da düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın
Buluşması’nda kürsüye çıkan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, kadınlara seçme ve seçilme
hakkı verildikten sonra seçilen 31 bin belediye
başkanının sadece 119’unun kadın olduğunu söyledi.
Pekdaş, “Bu sonuçla kadınlar ‘yokluklarını’ temsil
ediyorlar aslında. Kadınlar görünmüyor. Ama bu-
rada bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var.
Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar
var. Sahneye bu cesur kadınların çıkma zamanıdır.
Bu ülkenin geleceği kadınlardadır” dedi. 

YOKLUKLARINI TEMSİL EDİYOR

Cesur kadınlar 
sahneye çıkmalı

Seçme ve Seçilme hakkının tanındığı tarihten bu yana görev alan 31 bin
belediye başkanından Sadece 119’u kadın

Pekdaş: Bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var. Evinin 
direği, ülke birliğinin teminatı. Sahneye bu cesur kadınların
çıkma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği kadınlardadır

Sema 
Pekdaş

EGE Genç İşadamları Derneği tarafından restore
edilerek Sosyal ve Kültürel Etkinlik Merkezi’ne
dönüştürülmesi planlanan tarihi Portekiz Sinago-
gu’nun tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. ∂ 4’te

tarihi korumak görevimiz

KONAK Belediyesi mahallelerde farklı alanlarda
hizmet veren mevcut birimlerini de çok yönlü
kullanıyor. ∂ 6’da

Çocuklara yuva oldu

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü anısına Konak Belediyesi tarafından ‘Okul-
lararası Satranç Turnuvası’ düzenlendi. Türkiye Sat-
ranç Federasyonu işbirliğinde 3’üncüsü düzenlenen
turnuvanın açılışı Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Törene İnönü’nün kızı Özden
Toker de katıldı. Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün
anısına düzenlenen turnuvada Konak ilçedeki ilk,
orta ve liselerden toplam 210 öğrenci yarıştı. ∂ 7’de

İsmet İnönü
anısına yarıştılar

İZMİR sevdalısı sanatçı Dario Moreno ölümünün
49. yılında Karataş’ta adının verildiği sokakta dü-
zenlenen törenle anıldı. Konak Belediyesi tara-
fından organize edilen anma etkinliği yoğun ilgi
gördü. Tarihi Asansör’e çıkan sokağı dolduran
kalabalık Dario Moreno’nun unutulmaz şarkıları
eşliğinde keyifli bir gece yaşarken, sanatçıya olan
özlem bir kez daha dile getirildi. ∂ 7’de 

Dario Moreno
şarkılarıyla anıldı

İZMİR Büyükşehir
Belediyesi’nin Avru-
pa Bisiklet Yolları
Ağı’na (EuroVelo) gir-
mek için yaptığı baş-
vuru onaylandı. 5888
kilometrelik mevcut
Akdeniz Rotası’nın uzan-

tısı Dikili’den başlayıp Sel-
çuk’ta son bulacak. ∂ 8’de

İzmir EuroVelo’da

Kadın muhtarlar 
Konak’ta buluştu
KONAK Belediyesi ile Kadın
Muhtarlar Derneği’nin or-
taklaşa düzenlediği çalıştay
kapsamında kadın muhtar-
lar Konak’ta buluştu. Prog-
rama CHP Kadın Kolları Ge-
nel Başkanı Fatma Köse de
katıldı. ∂ 6’da

DÜNYA İnsan
Hakları etkin-
likleri kapsa-
mında Konak
Kent Konseyi
Çocuk Meclisi,
çocuk haklarını
unutmadı. ∂ 7’de

Çocuk hakları
unutulmadı
Çocuk hakları
unutulmadı
Çocuk hakları
unutulmadı
Çocuk hakları
unutulmadı
Çocuk hakları
unutulmadı
Çocuk hakları
unutulmadı

TÜRKİYE’nin dört bir yanından on binlerce
kadın Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’na
katıldı. Ankara Arena Spor Salonu’ndaki

büyük buluşmada ‘Kadınım, hakkım var. Yaşam
benim, seçim benim. Ben seçerim’ sloganı ile
bir araya gelen kadınlara Türkiye’nin önde gelen
çok sayıda ismi de destek verdi. Kadınların
seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83.
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
seçilmiş kadınlar, sivil toplum örgütlerinden
temsilciler ve anneler konuşma yaptı. Eşitlik
ve Adalet Kadın Buluşması’nda İzmir’in merkez
ilçesi Konak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı
olan Pekdaş da bir konuşma yaptı. ∂ 4’te

ON BİNLERCE KADIN KATILDI

1.qxp_Layout 1  28.12.2017  23:08  Page 1



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

2
OCAK 2018@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr

2008 yılında hayatını kaybeden usta ka-
rikatürist adına düzenlenen yarışmada
dereceye giren 11 çizer ödül aldı. Geceye

siyaset, medya ve sanat dünyasından isimlerin
de aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli
grubu katıldı. Ödül törenini merhum karikatürist
Altan Erbulak'ın oyuncu kızı Sevinç Erbulak
sunarken, sanatçı Leman Sam da şarkıları ile
müzik dolu, unutulmaz bir gece yaşattı. 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKTIR
Ödül töreninde konuşan Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, İzmir'de yaşamış ve kente
iz bırakmış bir değer olan Eflatun Nuri anısına
böylesi anlamlı bir yarışma düzenlemiş ol-
maktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ka-
rikatürün hem bir sanat dalı hem de basın ve
ifade özgürlüğünün en önemli araçlarından
biri olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş,
"Sanat, anlama, anlatma, anlamlandırma ça-
basıysa; bu çaba en yalın ve en sarsıcı olarak
karikatür sanatında var. İnsanları sarstığı için

tehlikeli bir sanat da aynı zamanda. İfade öz-
gürlüğü yönüyle de öyle. İfade özgürlüğü saf
bir özgürlük değil. Normal ifade herkesin ifadesi.
Özgürlükse; en aykırı fikirler, normal olmayanlar
için tanınan bir özgürlük ve bu anlamda ko-
runması gereken bir hak. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nde, mahkeme kararlarında ifade
ne kadar sarsıcıysa o kadar korunmaya değer
olduğu belirtiliyor. Ama maalesef günümüzde
sansür, otosansür ve gazeteciler üzerinde bas-
kılar, hatta manevi tazminat davaları bile sansür
olmaksızın karikatüristin, sanatçının, gazete-
cinin kendisini sınırlandırmasını sağlayan uy-
gulamalar. Manevi tazminat davaları sonucunda
kapanan dergileri biliyoruz. Öyleyse inadına
karikatür demek lazım, inadına ifade özgürlüğü
demek lazım... Biz bu nedenle bugün buradan
tutuklu gazetecilere, tutuklu sanatçılara, kö-
şelerinden ayrılmış olan gazetecilere bir selam
da yolluyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünün
demokrasinin vazgeçilmez görevi olduğunu

vurgulamak istiyoruz. Biz yerel yöneticilerin
bir amacı da özgür insan yetiştirmektir. Çünkü
yerel demokrasiler demokrasinin ilk adımıdır.
Özgür bireyleri yetiştirmek için görevliysek
demokrasi için ifade özürlüğüne, basın
özgürlüğüne sahip çıkmamız gere-
kiyordu. Bu nedenle İzmir Gaze-
teciler Cemiyeti'yle birlikte böyle
bir yarışmayı seve seve yap-
mayı kabul ettik" dedi. Başkan
Pekdaş, tutuklu gazetecileri,
sanatçıları, akademisyenleri,
aydınları beklediklerini be-
lirterek selam gönderdi. 

ÇİZGİYE
HÜKMEDEMEZLER
İGC Başkanı Misket Dikmen de
zulmün ve baskının olduğu yerde
kalemin en güçlü silah olduğunu
söyledi. "Söze izin yoksa, çizgilerle öz-
gürlüğü tasvir ederiz” diyen Dikmen, mi-

zahın sadece güldürmediğini, tüm gerçekleri
düşündürerek, günyüzüne çıkardığını söyledi.
Dikmen, “Gazeteciler, onların şahsında basın
özgürlüğü demir parmaklılar ardına atılınca
sözler yetmedi, Konak Belediyesi ile birlikte
çizgilere başvurduk. Gelen eserler hem yaşa-
dığımız kara tabloyu gözler önüne serdi hem
de bizlere özgür bir gelecek adına yeni ufuklar
açtı, umut aşıladı. Yarışmamızı ithaf ettiğimiz
Eflatun Nuri'nin afişimizde yer alan karikatürü
1960'lı yıllara ait. Bu da bize geçen zamanda
ülkemizde basın özgürlüğü adına çok da fazla
bir şey değişmediğini gösteriyor” diye konuştu. 

151 ÇİZER, 406 ESER
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.
Bu yıl ‘İfade ve Basın Özgürlüğü’ teması altında
düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin farklı il-
lerinden 151 çizer katıldı. Çizim tekniğinin
serbest olduğu yarışmada toplam 406 eser
değerlendirildi. Yarışmada birinciliği Engin
Selçuk, ikinciliği Hicabi Demirci, üçüncülüğü
de Oktay Bingöl kazandı. Başarı ödülleri  Mete
Erden, Musa Keklik ve Murteza Albayrak’a
verildi. Yarışmada Konak Belediyesi Özel
Ödülleri ise Hilal Özcan ve Yaşar Uçar arasında

paylaştırıldı. İzmir Gazeteciler Ce-
miyeti Özel Ödülünü Ha-

san Ceylan alırken,
Önder Önerbay Jüri

Özel Ödülü’nün
sahibi oldu.

K a r i k a t ü r
Onur Ödülü
ise usta çi-
zer Latif
Demirci'ye
verildi. Ka-
z a n a n l a r

ödüllerini
CHP İzmir

Milletvekilleri
Özcan Purçu ile

Tacettin Bayır,
Başkan Pekdaş, İGC

Başkanı Misket Dikmen,

İGC Genel Sekreteri Kenan İşven, Cumhuriyet
gazetesi yazarı Işıl Özgentürk ve kitap eki
yayın yönetmeni Turhan Günay, Gazeteci Na-
zım Alpman ve Eflatun Nuri'nin kızı Sema
Erkoç Çağlar’ın elinden aldı.

LEMAN SAM MEST ETTİ
Törenin ardından sahneyi muhteşem sesiyle
Leman Sam doldurdu. Yıllar geçse de unu-
tulmayan şarkıları seslendiren Leman Sam
konserine ‘İlla İlla’ ile başladı. Salonu tıklım
tıklım dolduran konuklar hep bir ağızdan
Sam'a eşlik etti. Gecede yer almaktan onur
duyduğunu dile getiren Sam, şarkı söyle-
mekten en çok keyif aldığı yerin İzmir oldu-
ğunu söyledi. Gecenin sonuna kadar sevilen
şarkılarını seslendiren Sam, ‘Bana Esmeyi
Anlat’, ‘Elini Son Defa Yanağıma Koy’ ve daha
nice sevilen şarkılarını sanatseverler için ses-
lendirdi. 

Özgür 
çizerler 
ödüllerine 
kavuştu
Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemi-
yeti (İGC) işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen
Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda
dereceye giren karikatüristlere ödülleri Ah-
med Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
(AASSM) gerçekleştirilen törenle verildi1.’lik Ödülü- Engin Selçuk

2.’lik Ödülü-Hicabi DEMİRCİ

3.’lük Ödülü Oktay BİNGÖL
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KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın annesi
Macide Altay yaşamını yitirdi. Çankaya Mahal-
lesi’ndeki evinde vefat eden Altay 77 yaşındaydı.
Bir süredir evinde tedavi gören Altay’ın cenazesi
Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırıldıktan
sonra Seferihisar Sığacık’ta toprağa verildi.

YALANCI karabiberden karamürvere, sahil se-
koyasından Japon kirazına kadar binlerce ağaca
yuva olan Kültürpark'ın eşsiz bitki örtüsü, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nin işbirliğiyle bir kitapta toplandı. İki
yıllık çalışma kapsamında 44 familyadan 86
cinse ait 117 türde endemik ve egzotik bitki 10
bin kare fotoğrafla kayıt altına alındı. "Kültür-
park'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları" adını taşıyan
kitap araştırmacılar için de önemli bir kaynak
oluşturacak. 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen
"İzmir Kültürpark Alanındaki Bitkisel Mater-
yallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürü-
lebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması"
konulu protokol kapsamında akademisyenler,
öğrenciler ve diğer araştırmacılara yardımcı
olacak kaynak bir kitap oluşturuldu. 

KADİFEKALE Zübeyde Hanım İlk-
okulu Müdürü Gürsel Gülmez, be-
raberindeki öğretmenler Pelin Er-

gül Kurt, Yeliz Kaykı Çiftçi ve öğrenciler
ile birlikte Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Konak
Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen
buluşmada Gülmez ve öğrenciler ken-

dilerine verilen desteğe teşekkür ettiler.
Müdür Gülmez, “Konak Belediyesi bu yıl
da okulumuzun birçok eksiğini tamam-
ladı. Hem bakım ve onarımlar için, hem
de Mayıs ayında açtığımız resim sergi-
mize vermiş oldukları destek için Baş-
kanımız Sema Pekdaş’a teşekkür İçin
geldik” dedi. 

AYDINLIK NESİLLER BİZİM ELİMİZDE
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Pekdaş da Konak Bele-
diyesi olarak ilçedeki okullara imkanlar
doğrultusunda yardım ettiklerini söyledi.
Geleceğimiz olan aydınlık nesillerin ye-
tiştiği eğitim yuvalarının koşullarını daha
iyi hale getirmek için çalıştıklarını dile
getiren Pekdaş, “Belediyenin asli görevi
olmamasına rağmen ekiplerimiz yaz
tatili boyunca birçok okulun bakım ve
onarımını yaptı. Bütçemizde yer almadığı

halde çocuklarımız sağlıklı koşullarda
eğitim görsünler diye bu çalışmaları yü-
rütüyoruz. Çünkü onların başarılı ve iyi
birer insan olması bizim elimizde” dedi.

MİNİK EMİNE TABLO HEDİYE ETTİ
Ziyaret sonunda Başkan Pekdaş’a bir de
sürpriz hediye verildi. İkinci sınıf öğrencisi
Emine Önder geçtiğimiz Mayıs ayında
Konak Belediyesi’nin destekleri ile açılan
sergide de yer alan Bedri Rahmi Eyü-
poğlu’nun eserlerinden esinlenerek yap-
tığı tabloyu Başkan Pekdaş’a hediye etti. 

SELAHATTİN Akçi-
çek Kültür Merke-
zi’nde açı-

lan sergide
sahneye
çıkan İz-
mir
Otizm
Orkes-
trası ve
Korosu
(İZOT)
da mü-
zikleriyle
bu anlamlı
etkinliğe renk
kattı. Konak Belediyesi
İzmir İl Sağlık Müdürlü-

ğü, İzmir Otizm Orkes-
trası ve Korosu (İZOT) ile

Kanserle Dans
Derneği işbir-

liğinde açı-
lışı ger-

çekleşti-
rilen
sergi
yoğun
ilgi gör-

dü. İzmir
İl Sağlık

Müdür Yar-
dımcısı Dr.

Özgür Sön-
mez’in açılış konuşma-

sını yaptığı sergiye Res-

sam Gonca Sağnak’ın
dostlarının yanı sıra en-
gelli vatandaşlar ve aile-
leri katıldı. Açılışta sahne
alan İZOT korosu verdiği
konserle sanatta engel
olmadığını bir kez daha
gözler önüne serdi. Açı-
lışta konuşan İzmir İl
Sağlık Müdür Yardımcısı
Dr. Özgür Sönmez hiçbir
emeğin boşa olmadığını,
her emeğin bir karşılığı
olduğunu belirterek ser-
ginin açılmasına destek
veren herkese teşekkür
etti. Sönmez açılan sergi
ile farkındalık yaratmak

istediklerini söyledi.

SERGİ GELİRİ
ENGELLİLERE GİDECEK
10 yıl önce ağız kanseri
olan ve çenesinin bir
kısmını kaybeden res-
sam Gonca Sağnak ise
aslında seramik sanatçı-
sı olduğunu belirterek,
“Rahatsızlığım nedeniyle
sol kolumu da tam ola-
rak kullanamıyorum,
yerde dizlerimin üzerine
oturarak çalışmalarımı
yapıyorum. Sergide yer
alan eserlerin satışından
elde edilen geliri de ALS
Derneği ve İZOT’a bağış-
layacağım” dedi.

Kültürpark'ta 
ağaçlar kitap oldu

ÇOCUKLARI erken yaşta tiyatroyla tanıştırarak
onların birer sanatsever yurttaş olmasını amaç-
layan Konak Belediyesi her hafta sonu çocuk
tiyatrolarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Son olarak Toprak Sahne Tiyatrosu’nun sah-
nelediği ‘Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı’
adlı çocuk oyunu minik izleyicileriyle buluştu. 

miniklerin
tiyatro keyfi

SANATIN toplum için öneminden yola çıkarak
birbirinden değerli etkinlikleri İzmirlilerle bu-
luşturan Konak Belediyesi ‘Sadece Diktatör’
oyunu ile büyük ses getiren tiyatro oyuncusu
Barış Atay’ı İzmirlilerle buluşturdu. Konak Be-
lediyesi Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Merkezi Avni Anıl Sahnesi’ndeki tek kişilik
oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir
diktatörü kendi ağzından anlatan ve diktatör-
lüğüne giden süreci, halkla kurduğu çarpık iliş-
kileri gözler önüne seren oyun beğeniyle izle-
nildi.

İKİ BAŞKAN BİRLİKTE İZLEDİ 
Seyirciler arasında yer alan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş oyunu Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina ve eşiyle birlikte izledi.
Onur Aydın’ın idealist ve etkileyici bir üslupla
yazdığı, Caner Erdem’in de yönetmenliğini yaptığı
oyunu seyirciler soluksuz bir şekilde izledi. 

sadece diktatör’e 
yoğun ilgi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş: Geleceğimiz olan aydınlık nesillerin ye-
tiştiği eğitim yuvalarının koşullarını daha iyi hale getirmek için var gücümüzle
çalışıyoruz

KonaK Belediyesi yaz tatili Boyunca oKulların
eKsiKlerini tamamladı

10 yıl önce ağız kanseri olan ve çenesinin bir kısmı-
nı kaybeden İzmirli ressam 
Gonca Sağnak, amansız hastalıkla mücadelesi sıra-
sında ürettiği eserlerini Konak Belediyesi’nin des-
teği ile açtığı ‘Tutunanlar’ adlı sergide görücüye çı-
kardı 

Anlamlı teşekkür
macide altay 
yaşamını yitirdi

Hayata resim
ile tutundu
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İZMİR’de, geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak
ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların
korunmasını teşvik amacıyla Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından düzenlenen ‘Tarihe Saygı /
Yerel Koruma Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl
15. kez düzenlenen yarışmanın Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleş-
tirilen ödül töreninde genç piyanistler Nehir Öz-
zengin ve Kaan Turan, gelenlere müzik ziyafeti
yaşattılar. Törende konuşan İzmir Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, “Tarihe
Saygı Yerel Koruma Ödülleri, tarihi mirasımızın
korunmasında duyarlılığımızın simgesi haline
geldi. İzmir’in her karış toprağında binlerce öykü,
tarih yatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl
tarihe verdiği desteği arttırıyor ve kentin tarihine
sahip çıkıyor. Kadifekale, Agora, Havagazı Fab-
rikası, Aya Vukla Kilisesi bunlardan sadece ba-
zıları” diye konuştu.

15. yıl gururu

KONAKBelediyesi’nin 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü etkinlikleri kapsamında Yeni Ku-
şak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi

ile birlikte düzenlediği “Türkiye’de Öğretmen Ye-
tiştiren Kurumlar” adlı panel Güzelyalı Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü
Ayhan Uyanık’ın yaptığı panelde konuşmacılar
Avukat Şahap Cesur, Prof. Dr. Ömer Lütfü De-
ğirmenci ve Prof. Dr. Nevzat Kavcar, Köy Ensti-
tüleri’nin tarihçesi ve topluma kazandırdıklarını
anlattı. Öğretmenlere ve verilen eğitimin önemine
dikkat çekilen panelde ilk sözü Yeni Kuşak Köy
Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet
Seyrek aldı. Seyrek, o yılları özlemle anlatırken
günümüz Türkiye’sindeki eğitim sistemindeki
eksikliklere göndermeler yaptı. Yeni Kuşak Köy
Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal
Kocabaş da eğitimin önemine dikkat çekerek,
“Toplumların gelişmelerindeki en önemli etken-
lerden biri eğitimdir” dedi. Konuşmalarının ar-
dından Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Man-
dolin Topluluğu müzik dinletisi yaptı.

Toplumlar 
eğitimle gelişir

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin 2006 yılından
bu yana sürdürdüğü ‘Kent ve Körfez Gezileri’
bu sene de kentliler tarafından büyük ilgi

gördü. Özellikle uzak semtlerde oturan ve evdeki
ağır iş yükü nedeniyle kenti tanıma fırsatı bula-
mayan kadınlar Bergama, Çeşme, Foça, Dikili,
Selçuk’un yanı sıra Yassıcaada, İzmir Doğal Yaşam
Parkı, Atatürk Müzesi ve Körfez gezileriyle keli-
menin tam anlamıyla kentin altını üstüne getir-
diler. 2017 yılında İzmir’in kent merkezinden uzak
semtlerinde yaşayan yaklaşık 11 bin kadın, ya-
şadığı kentle buluştu. 

11 bin kadın,
kentini tanıdı

Cesur kadınlar 
sahneye çıkmalı

Seçme ve Seçilme hakkının tanındığı tarihten bu yana
görev alan 31 bin belediye başkanından Sadece 119’u kadın

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş: Bu ülkenin vefakar, cefakar kadın-
ları var. Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye
bu cesur kadınların çıkma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği kadınlardadır

CUMHURİYETHalk Partisi Genel Merkezi
tarafından kadınların seçme ve seçilme
haklarını elde etmesinin 83. yıldönümü

dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Eşitlik ve
Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüye çıkan
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ka-
dınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten
sonra seçilen 31 bin belediye başkanının sa-
dece 119’unun kadın olduğunu söyledi. Tür-
kiye’nin dört bir yanından on binlerce kadın
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ta-
rafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın
Buluşması’na katıldı. Ankara Arena Spor Sa-
lonu’nda saat 10.00’da başlayan büyük bu-
luşmada ‘Kadınım, hakkım var. Yaşam benim,
seçim benim. Ben seçerim’ sloganı ile bir
araya gelen kadınlara Türkiye’nin önde gelen
çok sayıda ismi de katılımla destek verdi. 5
Aralık kadınların seçme ve seçilme haklarını
elde etmesinin 83. yıldönümü dolayısıyla dü-
zenlenen etkinlikte seçilmiş kadınlar, sivil
toplum örgütlerinden temsilciler ve anneler
konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Eşitlik ve Adalet
Kadın Buluşması’nda, İzmir’in merkez ilçesi
Konak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı
olan Sema Pekdaş da bir konuşma yaptı. 

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
KADINLARIN ELİNDE

Ankara Arena’yı dolduran on binlerce kadına
seslenen Başkan Pekdaş şöyle konuştu: 

“Sevgili kadınlar, değerli kız kardeşlerim,
değerli yoldaşlarım, hepinize merhaba! Bugün
biz kadınların günü. Bugün Türk kadını seçme
ve seçilme hakkını kazandı. 1934’te genel se-
çimlere katılma, milletvekili olma hakkını
kazandı, o tarihten beri bakıyoruz, 10 bin 785
erkek milletvekili seçmişiz ama sadece 494
kadın milletvekili olabilmiş. Bu tablo çok acı
bir tablo. 1934’ten daha önce 1930 yılında be-
lediye kanunu kabul ediliyor. Bu kanunla ka-
dınlara belediye başkanı, belediye meclis
üyesi seçilme hakkı tanınıyor. Ulusal anlamda
seçme ve seçilme hakkının verilmesinden
tam 4 yıl önce yapılıyor. Biz o tarihten bu
yana tam 31 bin belediye başkanı seçmişiz;
bunların sadece 119’u kadın. Kadınlar ‘yok-
luklarını’ temsil ediyorlar aslında. Kadınlar
görünmüyor. Ama burada bu ülkenin vefakar,
cefakar kadınları var. Evinin direği, ülke bir-
liğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye
bu cesur kadınların çıkma zamanıdır. Bu ül-
kenin geleceği kadınlardadır.”

TÜRKİYE’Yİ KARANLIKTAN 
ÇIKARMALIYIZ

5 Aralık tarihinin önemine de vurgu yapan
Başkan Pekdaş, “1934 yılı 4 Aralık akşamı
Büyük Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet
İnönü bir kanun teklifi hazırlıyorlar. Çok tar-
tışmalı bir toplantıdan sonra kadınlara seçme
ve seçilme hakkı verilen yasa kabul ediliyor.
İsmet İnönü şöyle der; “Tarih Türk inkılaplarını
anlatırken bu kanunun bir kurtuluş olduğunu
en başta söyleyecektir. Türk inkılabı dendi-
ğinde bu kanunun, Türk kadınının kurtuluşu
olduğunu birlikte söyleyecektir. Şimdi bizlerin
yapması gereken bu kurtuluş istikametinin
tamamlanması, sonuçlanması ve en verimli
hale getirilmesidir. Kadınlar bir kadın devrimi
olan Cumhuriyet ile birlikte esaretten kur-
tulmuştur. Ama Büyük Atatürk’ün gösterdiği
yolda bu kurtuluş mücadelesi henüz tamam-
lanmamıştır. Kadınlar tam olarak özgürleşe-
memişlerdir. Bugün iktidarda olan AKP hü-
kümeti kadınları sadece nesneleştirmiştir.
Diline araç yapmıştır. Bugün Türk kadınının
seçme ve seçilme hakkı AKP’de kadın el ürün-
leri sergisi ile kutlanıyor. Kadın yine eve mah-
kum, el işi ürünleri yapan olarak gösteriliyor.
Ama Cumhuriyet, kadınları bilim insanı yaptı,
sanatçı yaptı, kendine güvenen cesur kadınlar
yaptı. Şimdi ise kadını böyle görünmez yapan
bu politikalara karşı biz kadınlar görünmek
ve varız demek zorundayız. Eşitlik ancak
böyle sağlanır. Kadınların temsili, kadınların
katılımıyla eşitliği sağladığımız zaman tam
demokrasi gelecek. Türkiye’nin tam demok-
rasiye ihtiyacı var. Türkiye’nin kadınlara ihtiyacı
var ve bu cesur kadınlar bu salondalar. Bu
cesur kadınlarla Türkiye’yi karanlıktan çı-
karmak, kadınların özne olmasını sağlamak
ve cumhuriyeti tam demokrasi ile taçlandır-
maktır görevimiz. Görevimiz hayırlı olsun. Sağ
olun, var olun” diye konuştu. 

Tarihi korumak 
hepimizin görevi
Pekdaş: Bu tarihi değerler hiçbir şehre nasip olmamıştır. Bu zengin tarih,
bu medeniyetlerin kucaklaşması bu kentin ruhuna ne güzel izler bırakıyor

EGEGenç İşadamları Derneği ta-
rafından restore edilerek Sosyal
ve Kültürel Etkinlik Merkezi’ne

dönüştürülmesi planlanan Kemeraltı
Çarşısı içindeki tarihi Portekiz Sina-
gogu’nun tanıtımı düzenlenen törenle
yapıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Buğra İlter’in ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen etkinliğe Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş da
katıldı. Pekdaş törende yaptığı ko-
nuşmada Konak’ta yürütülen tarihi
yapıları kurtarma çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK
EGİAD Yönetim Kurulu’nu yok ol-

mak üzere olan Portekiz Sinagogu’nu
restore etme girişiminden ötürü kut-
layan Başkan Pekdaş, “Bu tarihi de-
ğerler hiçbir şehre nasip olmamıştır.
Bu zengin tarih, bu medeniyetlerin
kucaklaşması bu kentin ruhuna ne
güzel izler bırakıyor. Bunu ortaya çı-
karmak hepimizin görevi. EGİAD yö-
netimini bu nedenle kutluyorum. Or-
taya bu güzel tarihi canlandıran bir
mekan çıkmış. Katkı koyan herkese
teşekkür ediyorum” dedi. 

EL BİRLİĞİ İLE 
AYAĞA KALKACAK

Başkan Pekdaş, Konak Belediyesi
olarak satın aldıkları tarihi Alanyalı
Konağı’nın restorasyon ihalesini bi-
tirdiklerini ve çok yakında başlayacak
çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi
konağı kente kazandıracaklarını söy-
ledi. Bunun yanında Anafartalar Cad-
desi üzerindeki Kıllıoğlu Hamamı, İkiz
Evler ve Tepecik’teki tarihi bir konağı
daha restore edeceklerini dile getiren
Pekdaş, “Bu kentin güzel kimliğini

ve ruhunu ortaya çıkarmak için el-
birliğiyle yürüttüğümüz çabalar bir
bir sonuç verecek” dedi. Pekdaş, ko-
nuşmasında 1840’lı yıllarda inşa edilen
Kemeraltı’ndaki Hahamhane ile ilgili
de yaşanan mülkiyet sorununun çö-
züldüğünü söyledi. Konak Belediyesi
olarak Hahamhane’nin tahsisini ala-
rak, restorasyonuna başlayacaklarını
kaydeden Pekdaş, Yahudi Cemaati
ile yapılan görüşmelerin olumlu geç-
tiğini, bu tarihi yapının İzmir’e ve böl-
geye nasıl kazandırılacağının bilgisini
verdi.
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ÇEVRE yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan
Büyükşehir Belediyesi dünya vitrininde de
yerini aldı. İzmir’in yerel yönetimi, Akdeniz'in

kirlenmeye karşı korunmasını hedefleyen Türkiye
ile birlikte Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin ve Av-
rupa Birliği'nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi
kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ‘İstanbul
Çevre Dostu Şehir Ödülü’nün sahibi oldu. Akde-
niz'deki 17 kentin katıldığı, Hırvatistan’ın Crikvenica
ve İsrail’in Tel Aviv kentleri ile birlikte İzmir’in
finale kaldığı yarışmada İzmir, ‘Çevre Dostu Şehir’
unvanını aldı. BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem
Planı (MAP) Koordinatörü Gaetona Leone bir kut-
lama mesajı göndererek Akdeniz kentlerinin sür-
dürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na
teşekkür etti. 

Akdeniz'in yıldızı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’ kapsamında birbirinden renkli etkin-

liklere imza attı. Etkinlik Alsancak Vasıf Çınar
Meydanı'ndaki açılış konuşmaları ve çeşitli gös-
terilerle başladı. Burcu Bostancıoğlu tarafından
gerçekleştirilen enstalasyon çalışmasında ise
şiddete maruz kalarak yaşamını yitirmiş kadınları
sembolize eden beyaz güller ve şiddeti simgeleyen
kırmızı su ile dolu şırıngalar yer aldı. Bu objeler,
katledilen kadınları temsilen hazırlanmış kelebek
figürü üzerine yerleştirildi. Aralarında İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sa-
natçı Füsun Demirel'in de yer aldığı katılımcılar,
daha sonra Kültürpark İsmet İnönü Sanat Mer-
kezi'ne kadar yürüdü. 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından geçtiğimiz
yıl Aralık ayında açılan Türkiye’nin ilk Engelli
Farkındalık Merkezi, bir sene içinde 200

kurumdan 5 bin 230 kişiye "engellilerin yaşadıkları
zorlukları bizzat deneyimleyeme" fırsatı verdi.
Peki siz bu zorlukların farkında mısınız?

Farkında mısınız?

Kadına şiddete
İzmir tepkisi

İZMİR’in merkez ilçesi Konak ile Denizli’nin Buldan
ilçesi arasındaki kardeşlik bağları karşılıklı yapılan
ziyaretlerle daha da güçlendi. Buldan Belediye Başkanı

Mustafa Gülbay, bu kez ilçede görev yapan muhtarlarla
birlikte Konak’a iade-i ziyarette bulundu. Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş tarafından ağırlanan Buldan
heyeti kadim şehir Konak’ı adım adım gezdi. Pekdaş,
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ve berabe-
rindeki Buldanlı muhtarları ilk olarak Kültürpark Fuar
Evlendirme Dairesi’nde ağırladı. Konak’ta görev yapan
mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği buluşmada Dokuz
Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Yücebaş yerel
yönetimlerde muhtarlıkların önemi ve görevleri konulu
bir sunum yaptı. İki belediye arasındaki bağların karşılıklı
ziyaretlerle daha da güçlendiğini dile getiren ev sahibi
Pekdaş, “Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar yakalandı.
Bu dostlukların getirdiği dayanışma duygusunun sür-
mesini diliyorum. Konak’tan giden muhtarlarımıza çok
güzel bir ev sahipliği yaptınız. O günden beri hep
Buldan’ı anlatıyorlar. Sağ olun, var olun. Anadolu’nun
dayanışma duygusunu, acıda sevinçte, kederde birlik
olma duygusunu yaşattığınız için sizlere ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi. 

DAYANIŞMAYI ARTIRMALIYIZ 
Pekdaş, “Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte bizim yap-

mamız gereken en önemli şey bu dostluğu, bu güzel
dayanışmayı yükseltmek. El ele kol kola bu ülkenin
geleceği için birlikte çaba sarf etmeliyiz. Ayrılıklarda
değil, benzerliklerimizde bir araya gelmeliyiz. Bizim
yerel demokrasiyi güçlendirmemiz, kalkınmayı artır-
mamız gerekiyor. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Ancak
bu farklı düşünceler ülkemizin geleceğinin daha iyi

olması için yapılıyorsa değerlidir” diye konuştu.

MUHTARLAR YEREL MECLİSTE OLMALI
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay da yerel

yönetimlerde muhtarların önemine değindi. Muhtarların
toplumun her kesiminden oy alarak seçilen kişiler ol-
duğunu dile getiren Gülbay, “Muhtarların yerel mec-
lislerde mutlaka olmaları lazım ki bu iradeye yansısın.
Ne yazık ki Türkiye’de partizanlık olgusu var. Bunu
aşan da muhtarlarımız. Farklı partiden olsalar bile
başka partiye oy verenlerden de oy alarak göreve ge-
liyorlar. Bu açıdan muhtarlarımız toplumun sinir uçlarıdır.
Karşılıklı hoşgörü ortamını da sağlayacak olan muh-
tarlardır” diye konuştu. 

Konak’ı gezdilerKonak’ı gezdiler
Buldanlı muhtarlardan iade-i ziyaret  

Sema Pekdaş Mustafa Gülbay

TÜRK futbolunun efsanesi, İzmirli Metin Ok-
tay’ın adı futbola başladığı topraklarda ya-
şatılıyor. ‘Geleceğin Taçsız Kralları’nın yetişmesi

için Damlacık’taki futbol sahasını yenileyen İzmir
Büyükşehir Belediyesi, büyük bir vefa örneği ser-
gileyerek Metin Oktay’ın yaşamından kesitlerin
yer aldığı bir de anıt dikti. Damlacık Sahası’nı ye-
nileyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca bu alana ismi
Damlacık semtiyle özdeşleşen ‘Taçsız Kral Metin
Oktay’ adına bir de anıt yerleştirdi. Damlacık Spor
Kulübü’nde futbol kariyerine başlayan, ardından
İzmirspor, Galatasaray ve Milli Takım'da sayısız
başarılar elde eden Metin Oktay'ın yaşamından
kesitler, 11 ayrı sütun üzerindeki plaketlere işlendi. 

Taçsız Kral'a vefa

ÇÖP EVLERE
JET MÜDAHALE
Vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını koru-
mak için çalışan Konak Belediyesi, gelen talep ve şikayet-
ler üzerine tespit edilen ‘çöp evleri’ anında temizliyor

İZMİR’de günde 650 ton ile en fazla çöpü top-
layan Konak Belediyesi, aynı zamanda
çöp ve moloz yığınlarıyla dolu olan

yapıları da bir bir temizliyor. Zabıta
ekiplerinin destek verdiği temizlik
çalışmaları kapsamında son ola-
rak Anadolu Mahallesi 2431. So-
kak'ta çöp eve dönüşen metruk
bir binayı pislik ve moloz yığının-
dan kurtardı. Uzun zamandır boş
durduğu için kimliği belirsiz kişiler

tarafından mesken haline getirilen bina Konak
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-

leri tarafından temizlendi. Sabahın
erken saatlerinde başlayan çalış-

malar sonunda bina içinde biriken
ve çevreye pis kokular yayan
çöpler boşaltıldı. Çöp evden çok
sayıda eski ev eşyası, giysi, pet

şişe, teneke kutu, kağıt ve boş
içki şişesi çıkarıldı. Boşaltılan çöp

ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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Evlerinden daha çok
zamanı Kent Tarihi Biri-
mi’nde geçirir hale ge-
len çocuklar için kitap
ve eğitici-öğretici çeşitli
materyallerin sayısı da
gün geçtikçe artırılıyorULUSLARARASI Inner Wheel 244. Bölge

Dernekleri tarafından düzenlenen 'göç' ko-
nulu konferansta konuşan Konak Belediye

Başkanı Sema Pekdaş, sadece Konak’ta Suriye’den
göç etmiş 30 bin kayıtlı nüfus olduğunu belirterek,
“Sırf belediyecilik hizmetleri ile değil hemşehri-
lerimize sosyal ve psikolojik olarak da destek
vermek zorundayız” dedi. 

Uluslararası Inner Wheel 244. Bölge Dernekle-
ri’nin 'Yerlerinden edilmiş kadın ve çocukların
yaşamlarının iyileştirilmesinde Inner Wheel üye-
lerinin rolü' başlıklı konferansı yurtiçi ve yurtdı-
şından temsilcilerin katılımıyla İzmir Hilton Otel'de
gerçekleştirildi. Pekdaş göç konusunda gönüllü
çalışmalar başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Pekdaş Konak Belediyesi'nin özellikle de-
zavantajlı bölgelerde yaşayan Roman ve Kürt va-
tandaşlar ile Suriye'den göç etmiş kadın ve çocuklar
için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Pekdaş göç 
konferansında konuştu

KONAK Belediyesi’nin destekleriyle düzen-
lenen ‘Meme Kanseri ve Korunma Yönetimi’
konulu seminerde konuşan yazar Halis Aça-

cak, kanserle savaşta en güçlü ilacın sevgi olduğunu
söyledi. Eşi Güldane Açacak’ın amansız hastalığı
üç kez yendiğini dile getiren Açacak, “Sevgi de bir
ilaçtır ve ben her zaman sevgimle eşime destek
oldum. Hastalığı birlikte yendik” dedi. Konak Be-
lediyesi ve Meme Kanseriyle Savaşım Derneği’nin
ortaklaşa düzenlediği ‘Meme Kanseri ve Korunma
Yönetimi’ konulu seminer yoğun ilgi gördü. Konak
Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe meme kanserine
yakalanmış hastalar ve yakalanma riski bulunan
kadınlar katılım gösterdi. Meme Kanseri ile Savaşım
Derneği Başkanı Çiğdem Beşkardeş, üç kez ya-
kalandığı kanseri büyük bir azimle yenen öğretmen
Güldane Açacak ve ona her zaman destek olan
eğitimci-yazar eşi Hasan Açacak’ın konuşmacı
olarak katıldığı etkinlikte meme kanserine yaka-
lanan kadınlara umut aşılandı.

Sevgi en güçlü ilaçtır

TARih biRimi
çocuklara yuva oldu

YENİ merkezler açarak vatandaşlar için yeni bu-
luşma mekanları oluşturan Konak Belediyesi,
mahallelerde farklı alanlarda hizmet veren mev-

cut birimlerini de çok yönlü kullanarak halka hizmet
veriyor. Sakarya Mahallesi'ndeki tarihi
Sütveren Meryem Ana Duaevi'nde
hizmet veren ‘Kent Tarihi Bi-
rimi’ mahalleli çocuklara
kucak açtı. Kent tarihine
dair araştırmaların yanı
sıra büyük beğeni top-
layan kent gezilerinin
de düzenlendiği birim-
de çocuklar için de mini
bir kütüphane oluştu-
ruldu. Aralarında Roman
ve Suriyeli çocukların da
bulunduğu Konaklı minikler
birbirinden ilgi çekici kitapları
okuyup, zeka geliştirici oyunlar oynu-

yor.

TÜRKÇELERİ GELİŞTİ
Başta Suriye olmak üzere özellikle savaşın olduğu

farklı ülkelerden kaçan ailelerin çocuklarının
da geldiği merkez sayesinde minikler

bir arada daha fazla vakit geçirerek
hem dostluklarını hem de Türk-

çelerini geliştiriyor. Kitap oku-
yan çocuklar bu sayede kısa

zamanda Türkçe öğreniyor.
Merkezin bu hizmeti sa-
yesinde çocukların okul
başarılarını da artırdığı göz-

lendi. Giderek artan ilgi ne-
deniyle birimdeki bir bölümü

çocuklara tahsis ettiklerini dile
getiren yetkililer, çocukların il-

gisinin kendilerini de sevindirdiğini
söyledi.

Kadın muhtarlar 
Konak’ta buluştu

Programa CHP Kadın Kolları genel BaşKanı Fatma Köse de Katıldı

Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu kadınların her alanda
önemli roller üstlendiğinin altını çizerek, “Türkiye’de kadınlara verilen ola-
naklar daha az. Etkili olabilmemiz için güçlü olmamız gerekiyor” diye konuştu

KONAK Belediyesi ile Kadın Muhtarlar Derneği’nin
ortaklaşa düzenlediği çalıştay kapsamında kadın
muhtarlar Konak’ta buluştu. 3 gün süren prog-

rama CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de
katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın muhtarlar
İzmir’deki ilk gün, Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’a taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Tarihi Asan-
sör, Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, Atatürk Müzesi
ve Konak Belediyesi’nin Radyo ve Demokrasi Müzesi
gezildi.

SİYASETTE DAHA ÇOK KADIN OLMALI
Buluşmanın ikinci gününde ise ‘Kalkınmada Yerelin

ve Kadının Rolü: İzmir Modeli’ konulu çalıştay gerçek-
leştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Konak Belediyesi
Başkan Yardımcısı Eser Atak yaptı. Atak, “İzmir’de üç

ilçenin belediye başkanı kadın. Bunun yanı sıra kadın
muhtar ve bürokrat sayısı da diğer illere göre daha
yüksek. Siyasete giren kadınların sayısının artması
gerekiyor” dedi. Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı
Serpil Erenoğlu da kadınların her alanda önemli roller
üstlendiğini altını çizerek, “Türkiye’de kadınlara verilen
olanaklar daha az. Etkili olabilmemiz için güçlü olmamız
gerekiyor”  diye konuştu. 

KADIN TOPLUMUN BİRLEŞTİRİCİSİDİR
Fatma Köse, “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın

verilmesinin üzerinde 83 yıl
geçti; ancak Türkiye’de erkek
egemen zihniyet hala devam
ediyor. Bunun en iyi örneğini
siyasette kadınlara çok daha
az yer verilmesinde görü-
yoruz. Kadınları yok sayan
katı zihniyete karşı güçleri-
mizi birleştirmemiz gereki-
yor” dedi. 

YEREL KALKINMADA 
İZMİR MODELİNİ 
ANLATTILAR

‘Kalkınmada Yerelin ve
Kadının Rolü: İzmir Modeli’
konulu çalıştayda Ege Üni-
versitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül-
gün Erdoğan Tosun, ‘Kadının

Siyasete Katılımı’ başlıklı bir sunum yaptı. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Aysel
Özkan, ‘İzmir’de Yerel Kalkınma Modeli’ konusunda,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Pınar Meriç ise ‘İzmir’de Tarihsel Değerler
ve Turizm’ konusunda birer sunum gerçekleştirdi.
Konak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Yıldız Devran da ‘Çevreci Belediyecilik’ konulu sunum
yaptı. Kadın muhtarların İzmir programı Şirince köyüne
yapılan kültür turu ile sona erdi.

Pek çoğu açılan tiyatro kursuna gidiyor ve yakında 'Küçük Kara Balık' isimli oyunla sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.
Gün sayan minikler, yaşadıkları ayrıcalıkla bir gün kıyı semtin parlayan yıldızı olmayı hayal ediyor.

PARLAYAN YILDIZLAR OLACAKLAR

KONAK Belediyesi’nin 2017 yılının son meclis
toplantısında konuşan Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, ABD Başkanı Donald

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma
kararına ilişkin tepkisini dile getirdi. Pekdaş, Ku-
düs’ün Birleşmiş Millet (BM) tarafından özel olarak
statüsü belirlenmiş bir şehir olduğunu belirterek,
kadim şehrin dünyanın ortak mirası olduğunu
söyledi. Ortadoğu'da kalıcı bir barış için dünyanın
ortak mirası Kudüs’e sahip çıkılması gerektiğini
dile getiren Pekdaş, “Üç semavi dinin de en önemli
merkezleri Kudüs’tedir. Dini ve kültürel anlamda

dünyanın ortak mirasıdır. Kudüs
dünyanın her renginin temsil

edildiği bir şehirdir. Konak Be-
lediyesi olarak Kudüs’ün sta-
tüsü değişmemesi gerektiğini

savunuyor, ayrıca Filistin so-
rununun da bir an önce dengeli

ve adil bir barışla çözülmesi-
nin bölgenin en bü-

yük ihtiyacı oldu-
ğuna inanıyo-

ruz” diye ko-
nuştu. 

Pekdaş: Kudüs 
dünya mirasıdır
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BELKAHVE, Bayındır ve Bergama olmak
üzere üç şantiyede birden asfalt ve parke
üretimi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi,

kış sezonuna hızlı girdi. Büyükşehir, yeni şanti-
yelerin hizmete girmesinin ardından, asfalt üre-
timindeki kapasitesini saatte 160 tondan 740 tona
çıkardı. Kış sezonunda ilk etapta altyapı çalış-
malarından dolayı bozulmaların yaşandığı Konak,
Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca,
Gaziemir, Çiğli, Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova’da
asfalt atağı başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, kış aylarında
Konak, Karabağlar, Karşıyaka,  Bayraklı, Bornova,
Buca, Gaziemir, Çiğli, Güzelbahçe, Narlıdere ve
Balçova’da yoğun çalışmalar gerçekleştirecek-
lerini belirterek, önümüzdeki Şubat ayına kadar
metropoldeki ihtiyaçların tümünün karşılanma-
sının hedeflendiğini söyledi.

Büyükşehir’den 
asfalt hamlesi

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü anısına Konak Belediyesi ta-
rafından düzenlenen ‘Okullararası Satranç

Turnuvası’ başladı. Türkiye Satranç Federasyonu
işbirliğinde 3’üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın
açılışı Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı. Törene İnönü’nün kızı Özden
Toker de katıldı. Başarılı bir komutan ve devlet
adamı olduğu kadar çok iyi bir satranç oyuncusu
da olan Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün anısına
düzenlenen turnuvada Konak ilçe sınırlarındaki
ilk, orta ve liselerden toplam 210 öğrenci yarıştı.
1884 yılında Konak’ta doğan İsmet İnönü'nün
anısına yapılan turnuva büyük çekişmeye sahne
oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri
İnönü’nün 44. ölüm yıldönümü olan 26 Aralık’ta
düzenlenen anma töreni ile verildi.

İsmet İnönü 
anısına yarıştılar

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin Kemeraltı Çar-
şısı’nı yeniden ayağa kaldırmak üzere ha-
yata geçirmeyi hedeflediği projelerin ilk

etabında bölgenin atıksu altyapısı ele alınacak.
Komple altyapı ve zemin kaplama yenilemesi
yapmak ve üst örtü oluşturmak üzere proje ge-
liştiren Bu çalışmalara başlanmadan önce yağmur
sularının bölgede toplanmasının önlenebilmesi
için kuşaklama kanalı oluşturulacak. Proje sa-
yesinde Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa bulvarları
ile Eşrefpaşa Caddesi'ni kapsayan bölgede atıksu
ve yağmur suyu hatları inşa edilecek. 

Tarihi çarşıya 
hayat öpücüğü

SoKAKLAr
güzelleşiyor

Son olarak Çankaya MahalleSi’ndeki
131. ve 233. Sokaklar elden geÇirildi 

Çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış ve bozulmuş yollar Konak Belediyesi
ekipleri tarafından kısa sürede onarılarak yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor

KONAK Belediyesi ilçe ge-
nelinde yürüttüğü yol ye-
nileme ve bakım çalışma-

larına ara vermeden de-
vam ediyor. Fen İş-
leri Müdürlüğü
ekipleri tara-
fından sür-
dürülen ça-
lışmalar
kapsamın-
da son ola-
rak Çankaya
Mahallesi’ndeki
131. ve 233. sokak-
lar elden geçirildi. Gözalı-
cı bir görünüme kavuşan sokak-
lar vatandaşların beğenisini ka-
zandı. Yayalara rahat ve güvenli
bir yürüme olanağı sunuldu.

SEVGİ YOLU GÖZ ALICI OLDU
25 yıl önce Sevgi Yolu olarak dü-

zenlenen 131. Sokak yapılan dü-
zenlemeyle yepyeni bir görünüme
kavuştu. Altyapısı baştan aşağı
yenilenen sokağın üst kaplaması

da tümüyle değiştirildi. Sokağı İnö-
nü Caddesi’ne bağlayan noktadaki
merdiven de çalışmalar kapsa-

mında yenilendi. Yaşlı ve
engelli vatandaşla-

rın erişimi dik-
kate alınarak

y e n i d e n
planlanan
merdiven
t a m a m -

landığında
sokağa inip

çıkmak daha
kolay hale gelecek.

Sevgi Yolu olarak plan-
lanmasına rağmen araç park edilen
sokak, yapılan yeni düzenlemenin
ardından araç giriş çıkışlarına ka-
patıldı. Kilitli bariyer sistemi ku-
rulan sokakta acil durumlarda it-
faiye ve ambulans girişine izin ver-
mek amacıyla kilitli bariyerlerin
anahtarı muhtara verildi. Alt ve
üstyapısı yenilenen sokağın tüm
aydınlatma sistemi de GDZ Elektrik
tarafından yenilendi. 

GÜVENLİK
ÖN 

PLANDA
Konak Belediyesi Fen

İşleri Göztepe Mahal-
lesi’ndeki 96 Sokak’ta
da çalışmalara başladı. 

96. Sokak’ta İnönü
Caddesi ile 102. Sokak
arasında kalan dik
eğimli kısmına yayalar
için merdiven yapılır-
ken, yol gövdesine
araçların kaymasını
engelleyecek dekoratif
beton parke döşendi.
Ayrıca Mithatpaşa Cad-
desi’ne bağlanan kı-
sımda yolun her iki ta-
rafına beton kaldırım
yapımına başlandı. 

İZMİR sevdalısı sanatçı Dario Moreno ölümünün
49. yılında Karataş’ta adının verildiği sokakta dü-
zenlenen törenle anıldı. Konak Belediyesi ile İzmir’i
Sevenler Platformu işbirliğinde organize edilen
anma etkinliği yoğun ilgi gördü. Geceye Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı. Zafer
Çebi ve Serkan Ünlü Dario Moreno’nun dillerden
düşmeyen ‘Deniz ve Mehtap’, ‘Her Akşam’, ‘Ha-
tıralar Hayal oldu’ şarkılarını
seslendirdiler.

İZMİR’İN MUTLULUĞU
DÜNYAYA YAYILSIN

49 yıl önce hayatını
kaybeden sanatçı Dario
Moreno’yu güzel bir İz-
mir gecesinde özlemle
andıklarını belirten Baş-
kan Pekdaş, “İzmir pek çok
medeniyete ev sahipliği yapmış,
burada yaşayanlar kol kola, özgürce kendilerini
ifade edebilmişlerdir. Gönlü zengin insanların
şehrinde yaşıyoruz ve bu zenginliği, bu mutluluğu
devam ettirmek, yaymak bizim görevimiz. ‘İzmir,
benim sevgili şehrim’ diyerek bu güzel şehri dil-
lerden düşürmeyen Dario Moreno’yu bugün de
minnetle, sevgiyle ve rahmetle anıyorum” dedi.

Dario Moreno 
şarkılarıyla anıldı

Konak’ta asansörler 
güvenli ellere emanet

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile Makine
Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Sekreteri
Melih Yalçın tarafından imzalanan işbirliği pro-

tokolü kapsamında ilçe sınırları içinde kalan yaklaşık
4 bin asansörün yıllık bakım ve kontrolleri Makine
Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi tarafından ya-
pılacak. MMO Şube Sekreteri Yalçın, “Asansörlerin
halkın can ve mal güvenliği açısından sürekli ve güvenli
bir şekilde çalışır olması gerekmektedir. Şu an Türki-

ye’deki asansörlerin yüzde el-
lisine yakını odamız çalışanları
tarafından kontrol edilmekte-
dir. Birlikte çalıştığımız Konak
Belediyesi ile iki yıl için yeni
bir protokol yaptık. Hayırlı ol-
sun” dedi. 

HALKIN CAN GÜVENLİĞİ
ÖNCELİĞİMİZ

Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş da ilçe genelin-
deki asansörlerin yıllık peri-
yodik kontrollerini MMO İzmir
Şubesi’ne emanet etmenin gü-
venini yaşadıklarını belirterek,
“Günümüz kent yaşamının ge-
tirdiği ihtiyaçlar nedeniyle yük-
sek katlı binalarda yaşıyoruz.
Bu nedenle asansörler artık
hayatımızın vazgeçilmezi ha-

line geldi. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı asan-
sörlerde hizmet alması, kontrolleri iyi yapılmış asan-
sörleri kullanması bizler için önemli. Çıkan yönetmeliğe
dayanarak biz de ilçemizdeki mevcut asansörlerin
kontrolünü, güvenilirliği bir kamu kurumu niteliğinde
olan Makine Mühendisleri Odası’na emanet ettik. Bu
yapılan iş aynı zamanda kamusal bir görev de. Kamusal
bir görevi yine kamusal bir sorumluluk taşıyan Oda ile
birlikte yapmanın güvenini yaşıyoruz” diye konuştu.

Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi
çocuk haklarını unutmadı…

10 Aralık Dünya İnsan Hakları
etkinlikleri kapsamında Konak
Kent Konseyi Çocuk Meclisi ço-

cuk haklarını unutmadı. Çocuk
Meclisi Başkanı Utku Medet Genç,
Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Sezer
ve Ayşe Ceyda Öztürk’le birlikte
arkadaşlarına çocuk haklarını an-
lattı. Daha sonra Kahoot uygulaması
sayesinde öğrendikleri bilgilerin
sağlamasını yaptılar. Başkan Genç,
”Çocuk hakları önemli, haklarımızı
bilerek hareket etmemiz gerekir,
bu hakları sadece çocuklar değil
yetişkinler de bilmeli ve ona göre
davranmalıdırlar” dedi.
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KONAK Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis
toplantılarının 2. oturumu İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi'nin meclis salonunda gerçekleştirildi. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın başkanlığında
yapılan toplantıya Şaphane Belediyesi de katıldı.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve meclis
üyelerinin konuk olarak katıldığı meclis toplantı-
sında görüşülen gündem maddeleri arasında Şap-
hane’ye çok amaçlı bir salon yapılması ile ilgili ko-
misyon kararı da vardı. Karar mecliste oylandı,
Şaphane Belediyesi'ne çok amaçlı salon yapılması
oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Pekdaş oyla-
manın ardından “Anadolu halkının dayanışmasını
gösterme nezaketinde bulunan komisyon üyelerine
ve kabul oyu veren meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda im-
zalanan protokolle İzmir’in merkez ilçesi Konak
ile Kütahya’nın kirazıyla ünlü ilçesi Şaphane kardeş
belediye olmuştu.

İZMİRBüyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Bisiklet
Yolları Ağı’na (EuroVelo) girmek için yaptığı başvuru
onaylandı. İzmir, EuroVelo’ya Türkiye’den dahil
olan ilk kent olacak. 5888 kilometrelik mevcut
Akdeniz Rotası’nın uzantısı Dikili’den başlayıp Sel-
çuk’ta son bulacak. Bisikletli turistler Yunanistan’ın
Midilli ve Sakız adaları üzerinden deniz yolu ile İz-
mir’e gelecek. 

EuRoVElo nEDiR
EuroVelo, 70 bin km üzerinde planlanmış 45 bin

km tamamlanmış 16 adet uzun yol bisiklet rotasıdır.
EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şe-
hirlerin prestij kazanmasına ve sosyoekonomik
yapının geliştirilmesine destek sağlar. Avrupa Par-
lamentosu Turizm ve Ulaştırma komitesi tarafından
desteklenen sürdürülebilir alternatif turizm mo-
delidir. 

AkDEniz RotAsInDA HAngi ülkElER VAR
Rota İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monoco, İtalya,

Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ,

Arnavutluk’tan devam edip Yunanistan ve Kıbrıs
olmak üzere 11 ülkeden geçiyor. 

KonAK’TAn öRnEK 
DAyAnıŞMA

İZMİR EuRoVElo’DA

TÜRKİYE Kadınlar Futbol 1.
Ligi’nde üst üste beş kez
şampiyonluk kupasını kal-

dırarak tarihe geçen Konak Bele-
diyespor Kadın Futbol Takımı bir
ilki daha gerçekleştirerek sanatla
sporu buluşturdu. Konak Beledi-
yesi tarafından hayata geçirilen
‘İzmir Tiyatrosu’ projesinde yer
alan Konak Belediyesporlu fut-
bolcular bu kez yeşil sahalarda
değil tiyatro sahnesinde boy gös-
terdi. Sahnede ter döken kadın
futbolcuların rol aldığı oyun beğeni

topladı.

HAYIR DE!
Aynı proje kapsamında daha önce
de Sevgi Soysal’ın Tante Rosa isimli
eserinden uyarlanan oyunla tiyatro
ile tanışan futbolcular bu kez Du-
vara Karşı Tiyatro Topluluğu ve Ti-
yatro Nienor oyuncularıyla birlikte
‘Hayır De’ adlı oyunu için sahneye
çıktı. Konak Belediyesi Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
sanatseverlerle buluşan oyun bü-
yük beğeni topladı. Alman Edebi-

yatı’nın en büyük isimlerinden biri
olmasının yanı sıra Nazi Alman-
ya’sına olan muhalefeti ile de bili-
nen şair, oyun ve öykü yazarı Wolf-
gang Borchert’in kaleme aldığı
oyunda rol alan Kadın Futbol Ta-
kımı oyuncuları gösterdikleri di-
namik, başarılı ve etkileyici per-
formansla yeşil sahalardaki ba-
şarılarını sahnede de aratmadı. 

Konak Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘İzmir Tiyatrosu’ projesinde yer alan Ko-
nak Belediyespor’un kadın futbolcuları bu kez yeşil sahalarda değil, tiyatro sah-
nesinde boy gösterdi

sanat spor iç içe

KONAK Belediye-
si 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü

dolayısıyla ilçedeki
okullarda görev yapan
öğretmenleri yeşil sa-
halarla buluşturdu. Ko-

nak Belediyesi’nin 24
Kasım Öğretmenlerara-
sı Futbol Turnuvası’nda
bir araya gelen öğret-
menler hem stres attı
hem de yeşil sahalar-
daki yeteneklerini gös-

terme fırsatı buldu. Ke-
yifli etkinliğe Konak İlçe
sınırları içinde eğitim
veren Barbaros Hayret-
tin İmam Hatip Orta
Okulu, Seyfi Gülmezoğlu
Ortaokulu, Konak Ömer

Zeybek Mesleki Ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Ata-
türk Lisesi ve Konak
Anadolu Lisesi olmak
üzere beş okuldan 60
öğretmenin oluşturdu-
ğu takımlar katıldı. 

TÜRKİYEFutbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir
Şubesi tarafından yirmincisi düzenlenen ‘İnsanlar
Yaşarken de Anılmalıdır’ ödül töreni Konak Bele-
diyesi Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Mer-
kezi'nde yapıldı. Ev sahipliğini TÜRFAD İzmir Şube
Başkanı Bahri Vreskala’nın yaptığı geceye İzmir’de
spora gönül vermiş çok sayıda isim katıldı. Türkiye
Kadınlar Futbol Ligi’nde üst üste beş kez şampiyon
olan Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı’na
da ‘Şampiyonluk Başarı Ödülü’ verildi. Ödülü fut-
bolcularla birlikte sahneye çıkan Konak Beledi-
yespor Kulübü Başkanı Zeki Günen aldı. 

Öğretmenler yeşil
sahaya çıktı

KonaK Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘izmir tiyatrosu’ projesin-
de yer alan futBolcular Bu Kez yeşil sahalarda değil, tiyatro
sahnesinde Boy gösterdi

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin 7 yıl önce Aşık
Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz
Sporları Salonu şampiyonlar yetiştirmeye devam
ediyor. Son olarak İstanbul’da  Silivrikapı Buz
Pisti ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen Artistik
Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Ümitler Şam-
piyonası'nda mücadele eden İzmirli genç spor-
cular başarılarıyla göz doldurdu. İstanbul, Kocaeli
ve Ankara'dan sporcuların yer aldığı mücadelede
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 2
altın, 3 bronz madalya kazandı. 6-10 yaş arası
Batu Tasasız, Sezen Öztürk tüm rakiplerini ge-
çerek şampiyonluğa ulaştı. Toprak Güllükaya
bronz madalyanın sahibi olurken, aynı yaş ka-
tegorisinde mücadele eden Derya Taygan ve
Masal Oran ise üçüncülüğü kazandı. 

5 madalyayla döndüler

Şampiyon kızlara bir 
ödül de TÜRFAD’dan 
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