
KONAK Belediyesi’nin Gültepe’de eski ekmek fabrikasının
yerine inşa edeceği spor kompleksinin temeli mart ayı
içinde düzenlenen tören ile atılacak. 2018 yılının ilk ya-

tırımının startını verdiklerini ve ardı ardına temeller atarak
hizmet yarışına devam edeceklerini vurgulayan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş tesisin fabrika gibi çalışarak sporcu
yetiştireceğini söyledi.

FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

HAZIRLANAN proje iç açıcı mimarisinin yanı sıra kolay
uygulanabilir bir yapıya sahip. Çok yönlü komplekste
basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının

yapılacağı bir spor salonu ile bir mini futbol sahası da yer
alıyor. Komplekste ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına
olanak sağlayan birden çok salon ve 30 araçlık bir kapalı
otopark da bulunuyor.  ∂ 8’de

GÜLTEPE’YE YAKIŞIR TESİS

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

www.konak.bel.tr YIL: 9  SAYI: 79 MART 2018

¥ USTA oyuncu Genco Erkal’ın bel-
gesel tiyatro formunda tasarladığı
yeni oyunu ‘Göçmenleeeer’ Konak
Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmirli
tiyatroseverlerle buluştu. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sabancı Kültür Merke-
zi’nde sahnelenen oyun hem tasarım
dili hem de söylemiyle seyirciyi bü-
yüledi. ∂ 3’te

¥ REHBERLİK ve Dayanışma Mer-
kezi’nde Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ne
12 kursiyer katıldı.  Eğitimi tamam-
layan kursiyerler sertifikalarını törenle
teslim aldı..  ∂ 7’de

Göçmenleeeer
sahnede 

¥ SPİL Dağı Milli Parkı’na düzenlenen
ücretsiz geziler keyifli anlara sahne
oldu. Dönem boyunca hem derslerine
çalışıp hem de spor okullarındaki üc-
retsiz kurslarda ter döken minikler,
organize edilen günübirlik gezi sa-
yesinde gönüllerince eğlenme şansı
buldu. ∂ 3’te

miniklere özel

kadınlar
kazanıyor

AZİZİYE Mahallesi’ndeki
semt merkezi Mart ayında
hizmete açılacak. 26 Mayıs
2017’de törenle temeli atılan
binanın inşaatı 8 ay gibi kısa
bir sürede tamamlandı. 2018
yılının ilk bitirilen yatırımı
olan merkez bölgeye değer
kazandıracak ∂ 5’te

KONAK Belediye Başkanı Sema Pek-
daş kongrelerin ardından göreve
başlayan CHP Konak İlçe ve İzmir İl
Örgütlerini ziyaret ederek, başkan
ve yöneticilerine başarılar diledi. Zi-
yaretlere ilk olarak CHP Konak İlçe
Başkanlığı’ndan başlayan Pekdaş’a
Konak Belediyesi’nin CHP’li belediye
meclis üyeleri de eşlik etti. ∂ 4’te

Yeni
merkez

Küçük
Prens Pekdaş: 

Kenti korumalıyız

SOSYAL belediyecilik anlayışıyla ilçede
ikamet eden ihtiyaç sahiplerine yardım
elini uzatmayı sürdüren Konak Bele-
diyesi market sahiplerinin bağışladığı
gıda ve temizlik ürünlerini ihtiyaç sahibi
vatandaşlara ulaştırılıyor. Aralık ayında

başlatılan ‘Fazla Gıda’ projesiyle şu ana
kadar 84 aileye ulaşıldı. Şarküteri ürün-
lerinden deterjana, meyve ve sebzeden
bebek bezine kadar marketlerdeki stok
fazlası ürünler kısa sürede ihtiyaç sahibi
ailelerin evine giriyor. ∂ 2’de

Paylaştıkça yüz güldüren Proje 

Konak asfaltını 
kendi üretiyor 

GEÇTİĞİMİZ yıl yürütülen cadde ve sokak
yenileme çalışmalarında toplam 8 bin 654
ton asfalt dökümü gerçekleştirildi. Bunun
sadece bin 217 tonu İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi'nden karşılanırken, kalan 7 bin 437
ton asfalt Konak Belediyesi’nin kendi asfalt
şantiyesinde üretildi.  ∂ 6’da

Örgüt ziyareti

Pekdaş, Gültepe Spor Kompleksi’nin tamamlanmasıyla birlikte
bölgenin değer kazanacağını, tesisten amatör spor kulüplerinin
yanı sıra vatandaşların da ücretsiz yararlanacağını söyledi

KONAK Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, İzmir’de mo-
torlu araç sayısının son 20-
30 yılda hızla arttığını, bunun
da başta ulaşım olmak üzere
pek çok sorunu beraberinde
getirdiğini söyledi.  ∂ 6’da

İZMİR’in kalbi Konak’ta
her hafta cumartesi
günü çocuklar için ger-
çekleştirilen ücretsiz ti-
yatro oyunları sahne al-
maya devam ediyor.
∂ 5’te

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu’nun
2017 yılında düzenlediği yarışlarda de-
receye giren sporculara Türk Bayrağı’nın
verildiği Şampiyonlar Gecesi bu yıl Ko-
nak’ta yapıldı. Kupaların ücretleriyse
Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.
∂ 5’te

Kupalar Mehmetçik’e

KONAK Belediyesi ilçede görev yapan
muhtarlara yönelik ‘Temel İlkyardım’
eğitimi başlattı. Konak Kent Konseyi
Muhtarlar Meclisi işbirliğinde yürütülen
eğitim seminerlerinin ilki Kültürpark
Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirildi.
∂ 6’da

Muhtarlara eğitim

KONAK MASK Müzesi’nde ‘Eğlenceli Bi-
lim Atölyesi’ etkinliği başladı. Bu atölyeye
katılan minikler günümüzden beş bin
yıl öncesine uzanan bir zaman yolcu-
luğuna çıkıyorlar. ∂ 3’te

Zamanda yolculuk 

BAŞKAN Pekdaş Konak Belediyesi’nin,
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
proje kapsamında kardeş belediyeler;
Bahadın (Yozgat), Bozkurt (Denizli) ve
Hekimhan (Malatya) ile güçbirliği ya-
pacağını söyledi.∂ 4’te

Paylaşan kent

KONAK Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzen-
lediği İzmir Öykü Günleri'nde Türk Edebiyatı'nın
ünlü kalemleri buluştu. Bu yılki teması ‘Ede-
biyatta Yersizlik, Yurtsuzluk’ olarak belirlenen
etkinliğin onur konuğu usta edebiyatçı Cemil
Kavukçu oldu. Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni,
Feyza Hepçilingirler kaleme aldı. Başkan Pekdaş,
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat organi-
zasyonları arasında yer alan İzmir Öykü Gün-
leri’ne bir kez daha ev sahipliği yaptıklarını ve

kurumsallaştığını söyledi. Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezinde iki gün süren etkinliklerde,
‘Ölümünün 40. yılında Oğuz Atay’ın Issızlığı’,
‘Öykünün Anayurdunda Düşkaçıran Bir Yazar:
Cemil Kavukçu’, ‘Göç ve Sürgün Edebiyatı’,
‘Yersiz Yurtsuzluğa Düşünsel Bakış’, ‘Öykünün
Anayurduna Yolculuk’ ve ‘Dilini Yurt Yapanlar’
isimli oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Öykü
Tiyatro Grubu tarafından Samim Kocagöz ve
Cemil Kavukçu’nun birer öyküsü seslendirildi. 

Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu
Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu
Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu
Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu
Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu
Öykü Günleri’nde
ünlü kalemler buluştu

KonaK Belediye BaşKanı Sema Pekdaş;

YAŞANACAK ŞEHiRE
GÜÇ KATIYORUZ
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SSOSYAL belediyeci-
lik anlayışıyla ilçede
ikamet eden ihtiyaç

sahiplerine yardım elini
uzatmayı sürdüren Konak
Belediyesi market sahip-
lerinin bağışladığı gıda ve
temizlik ürünlerini ihtiyaç
sahibi vatandaşlara ulaş-
tırıyor. Aralık ayında baş-
latılan ‘Fazla Gıda’ proje-
siyle şu ana kadar 84 aileye
ulaşıldı. Şarküteri ürünle-
rinden deterjana, meyve
ve sebzeden bebek bezine

kadar market-
lerdeki stok
fazlası ürünler
kısa sürede ih-
tiyaç sahibi ai-
lelerin evine gi-
riyor. Yardımlar
belediye ekip-
lerince yapılan
sosyal inceleme
sonucu belirle-
nen ihtiyaç sa-
hiplerine verili-
yor. Hazırlanan
paketler bele-

diyeden alınabildiği gibi gele-
meyenlerin de evlerine teslim
ediliyor. Paylaşma kültürünün

yaygınlaşmasıyla projeye yapılan
bağışların miktarı da her geçen
gün artıyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iş-
sizliği azaltmak ve rekabet gü-
cüne katkı sağlamak amacıyla

kurduğu Meslek Fabrikası bün-
yesinde, proje ve fikirlerini somut-
laştırmak isteyen girişimci ve ta-
sarımcılar için Fabrikasyon Labo-
ratuvarı açtı. Türkiye’de kamu ku-
rumları tarafından kurulan ilk Fab-

Lab’ın açılışında konuşan Başkan
Aziz Kocaoğlu, “Metro, yol, su gibi
birçok iş yaptık ama bana göre en
önemlisi, insanı eğitmek, meslek
sahibi yapmak" dedi.
Dünyadaki yenilikçi uygulamaların
hayata geçirilmesi amacıyla İzmir
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle oluş-
turulan FabLab İzmir'in, tasarım,

sanat, zanaat, mühendislik ve gi-
rişimcilikte proje ve fikirlerin ha-
yalden gerçeğe dönüştürüleceği
bir "yaratıcılık atölyesi" olarak hiz-
met vereceği bildirildi. FabLab İz-
mir, Türkiye'de kamu kurumları
tarafından kurulan ilk Fabrikasyon
Laboratuvarı olarak da kayıtlara
geçti.

ALMANYA’da yayımlanan ünlü mizah dergisi
Don Kişot tarafından 10 yıldır düzenlenen
Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dere-

ceye giren eserler Konak’ta açılan sergide sanat-
severlerin beğenisine sunuldu. Neşe ve Karikatür
Müzesi’nde açılan sergiye İzmirli sanatseverler
yoğun ilgi gösterdi. Almanya'da Türkçe-Almanca
yayın yapan mizah dergisi Don Kişot’un sahibi ve
yayın yönetmeni Erdoğan Karayel’in yer aldığı
açılışta 10 yıldır başarıyla sürdürülen uluslararası
yarışmada finale kalan 100 karikatürden 35’i gö-
rücüye çıktı. 

MÜJDAT Gezen'in 1982 yılında Kandemir Konduk
ile birlikte yazdığı, Perran Kutman ve Savaş
Dinçel'le birlikte oynadığı “Artiz Mektebi” Bostanlı
Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelendi. Konser-
vatuvarda geçen olayları ve eğitim sistemindeki
çarpıklıkları mizahi bir dille anlatan ve başrollerini
İlker Ayrık ile Günay Karacaoğlu'nun üstlendiği
oyunun sonunda bir de sürpriz vardı. Usta
sanatçı Gezen, İzmir halkına “Türkiye'nin en iyi
tiyatro seyircisi” ödülünü verdiklerini belirterek
ödülü İzmirliler adına Başkan Aziz Kocaoğlu'na
teslim etti. Kocaoğlu, “Bu ödül İzmir'in, İzmirlilerin
sanata, sanatçıya duyarlılığının da en iyi kanıtı.
İzmir ve İzmirlilerle bir kez daha gurur duydum”
dedi.

"En iyi tiyatro seyircisi"
ödülü İzmirlilere

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Körfez’i 80 yıl öncesine
döndürecek ekolojik geri dönüşüm hedefinde
önemli bir adım daha attı. Körfez taraması ve
doğal yaşam adalarının oluşturulmasıyla ilgili
projeler için uluslararası ihaleye çıkılıyor. 

“Yüzülebilir Körfez” 

KONAK Belediyesi
geçen hafta yaşamı-
nı yitiren Sıdıka Saa-
det Mirci için lokma
döktürdü. 91 yaşında
hayatını kaybeden
emekli öğretmen
Mirci’nin bağışlarıyla
hizmete açılan semt
merkezi ile Halilrı-
fatpaşa Cadde-
si’ndeki İleri Yaş
Sağlıklı Yaşam Mer-
kezi önünde düzen-
lenen anma törenle-
rine Konak Belediye
Başkanı Sema Pek-
daş’ın yanı sıra mer-
kezlerde eğitim gö-
ren kursiyerler, Mir-
ci’nin yakınları ve
mahalle sakinleri
katıldı. İki ayrı nok-
tada gerçekleşen
lokma dağıtımı ilk
olarak Konak Bele-
diyesi Saadet Mirci
Semt Merkezi önün-
de yapıldı. Başkan
Pekdaş, “Saadet

Mirci yaptığı bağış-
larla İzmir’e, İzmirli-
lere değer kazandır-
mış saygın bir kişiy-
di. Konak Belediye-
si’ne bağışladığı ve
semt merkezi olarak
kullanılan tarihi ev
mahalleliye katkı
sağladı. Bu bina şim-
dilerde birçok kursi-
yere hizmet veriyor.
Buraya gelenler bir-
birleriyle sohbet
edip, dostluk kuru-
yor. Ayrıca İleri Yaş
Sağlıklı Yaşam Mer-
kezi’nin yapılmasına
da ekonomik olarak
destek vermişti. İyi
bir insandı, onu kay-
bettik. Çok üzgünüz.
İyi ki böyle iyi insan-
lar var, bu iyi insan-
ların katkılarıyla
dünya daha güzel bir
yer haline geliyor.
Bugün onu bir kez
daha şükranla anı-
yoruz” dedi.  

Saadet Teyze için
lokma döküldü

EGE Kent Konseyleri Birliği kuruluş toplantısı
35 kent konseyinin katılımıyla Konak Kent Kon-
seyi ev sahipliğinde Konak Belediyesi ve Sivil
Düşün desteğiyle Anemon Fuar Otel'de ger-
çekleşti. Açılış konuşmasını yapan Konak Kent
Konseyi Başkanı Hamit Mumcu “Kent konseyleri
örgütlenme, birikim ve dayanışma süreçleri ile
var olup güçlenir. Yönetimde yönetilenlerin söz
sahibi olduğu bu alanları daha verimli kullanmak
zorundayız. Bu nedenle işbirliğimizi geliştirip
deneyimlerimizi paylaşarak kent konseyleri
deneyimini kalıcı hale getirmeliyiz. Bugün yola
çıkan Ege Kent Konseyleri Birliği girişiminin
öncelikle bölgemiz, sonrasında da ülkemiz için
ileriye dönük fikir ve süreçlerin inşa edildiği
yeni bir alan olacağını ümit ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmalar ve yönerge çalışmalarının
ardından yürütme kurulu seçimlerine geçildi.
Konak Kent Konseyi Başkanı, İzmir Kent Kon-
seyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu
Ege Kent Konseyleri Birliğinin ilk sözcüsü olurken
Menemen Kent Konseyi Başkanı Sebahattin
İpektepe de genel sekreterlik görevini üstlendi.
Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Hamit
Mumcu (Konak Kent Konseyi), Sebahattin İpek-
tepe (Menemen Kent Konseyi), Necmi Şengider
(Burhaniye Kent Konseyi), Bülent Burmaoğlu
(Nazilli Kent Konseyi), Senem Eştürk (Gaziemir
Kent Konseyi), İsmail Tezgel (Kuşadası Kent
Konseyi), Mustafa Özer (Karaburun Kent Kon-
seyi), Atay Tozlu (Selçuk Kent Konseyi), Mü-
kerrem Demir (Narlıdere Kent Konseyi)..

Mumcu ilk sözcü

Paylaştıkça yüz
güldüren Proje 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü anlaşmalı marketlerden
gelen ürünleri paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Çizgilerle anlattılar 

İzmir'in
yaratıcılık

atölyesi
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ULUSLARARASI projelerde de yer alarak Ana-
dolu müziğini dünyaya tanıtan, katıldığı folk
müzik ve dans yarışmalarında birincilik, ikincilik
ve üçüncülükler alarak önemli bir başarıya imza
atan grup Mecaz, Konak Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen ‘İzmir Türküleri’ konseriyle
muhteşem bir geceye imza attı. İzmir Araştır-
maları Derneği katkılarıyla Güzelyalı Kültür
Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi’nde gerçek-
leştirilen konser ile adeta kulakların pası silin-
di.

GEZİLERE Konak Be-
lediyesi spor okul-
larına üye olan mi-

nikler katıldı. Anne ve ba-
balarıyla kurs gördükleri
tesise gelen minik spor-
culara kar botu hediye
edildi. İzmir-Manisa ara-
sında yer alan Spil Dağı’na
otobüslerle çıkarılan mi-
nikler burada muhteşem
manzara eşliğinde doya-

sıya eğlendi. Bu yıl beklenen
kar yağmasa da beyaza bü-
rünen bölgede çocuklar do-
ğanın tadını çıkardı. Günboyu
eğlenceli anlar yaşayan mi-
niklerle beraber, çocuklarına
eşlik eden veliler de en az on-
lar kadar mutlu bir gün geçirdi.
Gezilere Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş da katıldı.
Spil Dağı gezisine katılanlara
öğle yemeğinde sucuk ekmek

ve ayran ikram edildi. Yarıyıl
tatilinde farklı bir deneyim ya-
şayan çocukların mutluluğu
görülmeye değerdi. Temiz ha-

vada doyasıya eğlenen minikler
ve veliler günün sonunda tek-
rar otobüslerle alındıkları spor
merkezine bırakıldı. 

USTA oyuncu Genco Erkal’ın
belgesel tiyatro formunda
tasarladığı yeni oyunu ‘Göç-

menleeeer’ Konak Belediyesi’nin
ev sahipliğinde İzmirli tiyatrose-
verlerle buluştu. Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sabancı Kültür Merke-
zi’nde sahnelenen oyun hem ta-
sarım dili hem de söylemiyle se-
yirciyi büyüledi. Fransa’da kendisi

de göçmen olarak yaşayan Rumen
asıllı oyun yazarı Matei Visniec’in
kaleme aldığı ‘Göçmenleeeer’ oyu-
nunda, yoksul insanların ülkele-
rindeki savaştan, sefaletten, ölümü
göze alarak kaçışları anlatılıyor.
Bir insanlık trajedisi olan göçmen-
liğin anlatıldığı oyun Zeynep Irgat
ve Osman Senemoğlu tarafından
Türkçeleştirildi. Dostlar Tiyatrosu

tarafından sahneye konan oyunda
usta oyuncu Genco Erkal’a Şirvan
Akan, Ayşe Lebriz Berkem, Lütfi
Can Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar
eşlik etti. Sahne ve kostüm tasa-
rımı Claude Leon’a, video ve ses
tasarımı ise Ümit Kıvanç’a ait olan
oyunun müzikleri Nazım Çınar’a,
ışık tasarımı ise Hakan Özipek’e
ait.

KONAK Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren
öğrenciler için hazırladığı Karne Şenliği,
birbirinden eğlenceli gösterilere ev sahipliği

yaptı. İlçe sınırları içindeki ilk ve ortaokul öğrencileri
için hazırlanan ve birbirinden renkli etkinliklerin
yer aldığı şenlikler, Gültepe, Eşrefpaşa ve Güzelyalı
semtlerinde gerçekleştirildi. İçeriğinde kukla ve
sihirbazlık gösterilerinin yer aldığı şenlikler öğ-
rencilere eğlenceli anlar yaşattı. Şenliğe katılan
tüm çocuklara yazar Melike Belkıs Aydın’ın 2009
yılında hayatını kaybeden Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği eski Başkanı Türkan Saylan’ın
hayat hikayesini kaleme aldığı kitabı armağan
edildi.  

Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen gezilere
yaklaşık bin çocuk ve veli katıldı 

Miniklere özel

‘İzmir Türküleri’ 
dile geldi

KONAK Belediyesi’nin kültür merkezlerin-
deki salonlar İzmirlileri müzikle buluştur-
maya devam ediyor. Müziğe gönül vermiş
sanat sevdalılarının oluşturduğu korolara
kucak açan Konak Belediyesi son olarak
Avni Anıl Türk Sanat Müziği Korosu’nu ağır-
ladı. Besteci yönü de olan Şef Türker Atik
yönetimindeki koro yeni yılın ilk konserini
Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet
Sahnesi’nde verdi. İlginin yoğun olduğu
konserin sunumunu ise şair, güfte yazarı
Yasemin Mirahmetoğlu üstlendi.  Konuklar
arasında Eser Tunalı ve eşi Süleyman Esengil
Tunalı da yer aldı.  Antalya’dan katılan Kur-
şun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği
Başkanı Mete Dayı ve Başkan Yardımcısı
Leyla Gökgöl, Altın Kanatlar Pilot Okulu Yö-
netim Kurulu temsilcileri ile çok sayıda İz-
mirli sanatsever konseri ilgiyle izledi. 

Konak’ın sahnelerinde 
müzik ziyafeti 

TÜRKİYE ’nin birbirinden değerli yazarlarını İz-
mirlilerle buluşturan Konak Belediyesi, son
olarak Onur Caymaz’ı ağırladı. Son romanı ‘Sıfır’
büyük ilgi gören Caymaz, Türkan Saylan Kültür
Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda kitabını, ya-
zarlık serüvenini ve kitaptaki karakterlerini
anlattı. 

Yedi yılda koca bir
‘Sıfır’ yazdı

Spil Dağı Milli Parkı’na düzenlenen ücretsiz geziler keyifli anlara sahne oldu. 
Dönem boyunca hem derslerine çalışıp hem de spor okullarındaki kurslarda ter
döken minikler, günübirlik gezi sayesinde gönüllerince eğlenme şansı buldu

Göçmenleeeer İzmir’de sahneye çıktı

KONAK Belediyesi tarafından
Alsancak Mask Müzesi’nde
‘Eğlenceli Bilim Atölyesi’ et-

kinliği başlatıldı. Bu atölyeye katılan
minikler günümüzden beş bin yıl

öncesine bir zaman yolculuğuna
çıkabiliyor. Konak Belediyesi Nec-
det Alpar Mask Müzesi’nde cu-
martesi günleri yapılan eğlenceli
bilim atölyelerinde çocuklar ve ai-

leleri müze atmosferinde mask-
larla yaşadığında unutulmaz bir
deneyim yaşamakla kalmıyor,
canlandırmalar yaparak, hayal
güçlerinin sınırlarını da zorluyor. 

Zamanda yolculuk 

Yarıyıl tatili 
eğlenceli geçti
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AVRUPA Birliği (AB) Ba-
kanlığı Türkiye Ulusal
Ajansı'nın yürüttüğü

program kapsamında hibe
desteği alan Konak Belediyesi,
gençlerin demokratik hayata
katılımı ve karar süreçlerinde
etkide bulunmayı amaçlayan
bir projeye hayata geçirdi.
‘Gençlerin Dayanışmasıyla
Paylaşan Kentler Oluşturmak’
başlıklı projenin tanıtım top-
lantısı Karataş’taki Dario Mo-
reno Sokağı’nda yapıldı. Pro-

jenin paydaşlarından Genç İşi
Kooperatif, Başka Bir Okul
Mümkün Derneği, Zumbara
Topluluğu ile Denizli Bozkurt
Belediyesi yetkilileri de hazır
bulundu. 

GENÇLERİN ENERJİSİNE
İHTİYACIMIZ VAR
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafın-
dan desteklenen proje kapsa-
mında Konak Belediyesi kar-
deş belediyeler; Bahadın (Yoz-
gat), Bozkurt (Denizli) ve He-
kimhan (Malatya) ile güçbirliği
yapacak. Paylaşan Kentler pro-
jesi ile gençlerin bir araya ge-
lerek dayanışma ortamı sağ-
lamaları, birbirlerinden aldıkları
güçle oluşturdukları paylaşım
ağını tüm kente yaymaları he-
defleniyor. Başkan Pekdaş,
“Projemizde üç kardeş bele-
diyemiz ortağımız oldu. Hep
birlikte bir fikir ortaya çıka-
racağız. Bu fikir, paylaşma ve
dayanışmayı önceleyen bir fi-

kir. Birbirimize nasıl
iyi geliriz ve birlikte
nasıl üreteceğiz onu
konuşacağız. Artan
nüfus ve büyüyen
kentler var. İzmir’in
nüfusu 4 milyon oldu.
Motorlu araçların ya-
yınlaşması sonucu
karbon salınımının
çoğaldığı ve piyasa
ekonomisinin her
şeyi belirlediği, obje-
lerin ve karın öne
çıktığı bir düzen. Bu-
günün ihtiyaçları
geçmişin planlama-
sıyla oluşan kentlere
yetmiyor. Bizim şe-
hirlerimizi yeniden
düşünüp, planlama-
mız gerekiyor. O ka-

dar karamsarız ki! İşsizlik, in-
san onurunun yok sayılması,
savaşlar, piyasanın her şeyi
belirlediği çözümünün de ko-
nuşulduğu ancak hayata geç-
mediği bir süreçteyiz. İşte tam
da bu zamanda bizim gençlerin
enerjisine ihtiyacımız var. Sah-
neye gençlerin ve farklı fikir-
lerin çıkma zamanı. Dayanış-
mayı ve paylaşmayı önceleyen,
insan onurunu koruyan, gö-
zeten politikaları birlikte ye-
niden nasıl hayata geçirip, bir-
likte üreteceğiz. Kentleri ye-
niden planlayacağımız birlik-
teliklere ihtiyaç var. Bize da-
yatılan eğitim sistemine esir
mi olacağız? Yoksa farklı farklı
yönlerden delikler açan yeni
sistemleri mi hayata geçire-
ceğiz. Bu proje bunun ilk adımı.
Farklı kültürlerdeki insanla-
rımızla birlikte Türkiye’yi ye-
niden düşünme projesi. Ben
emek veren herkese teşekkür
ederek, projeye başarılar dili-
yorum” diye konuştu.
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Paylaşan kent
Konak, Uluslararası ağa dönüşen 'Sharing Cities'
(Paylaşan Kentler) hareketine dahil oluyor 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Belediyesi’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında kardeş belediyeler; Ba-
hadın (Yozgat), Bozkurt (Denizli) ve Hekimhan (Malatya) ile güçbirliği yapacağını söyledi

Tiyatro keyfi
İZMİR’in kalbi Konak’ta yarıyıl tatiline çıkan mi-
nikler sahnelenen çocuk tiyatroları sayesinde
keyifli bir gün geçirdi. Konak Belediyesi’nin
yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı
‘Karne Şenliği’ etkinlikleri Gültepe Semt Mer-
kezi’nde ‘Düş Gezgini’ adlı çocuk oyunuyla ger-
çekleştirildi. Oyunda Deneysel Tiyatro Komünü
oyuncularından Serkan Koçak, Nedime Çam ve
Çağdaş Ersü, hem sahne aldılar hem de oyunu
yönettiler. Fantastik bir dünyada çocukların tüm
zorluklara rağmen ailelerinden, okullarından
aldıkları kaliteli eğitimin sonucunda hayallerinin
peşinden koşabilmelerini sağlayan oyun, ileride
topluma faydalı birer birey olabilmenin en önemli
koşullarından biri olan iyi eğitimin önemini
eğitici, eğlendirici açılardan vurguladı. Oyuncular
gösterdikleri başarılı ve eğlenceli performans-
larıyla miniklerin büyük beğenisini kazandı. 

KONAK Belediye Başkanı
Sema Pekdaş kongrelerin
ardından göreve başlayan

CHP Konak İlçe ve İzmir İl Örgütlerini
ziyaret ederek, başkan ve yöneti-
cilerine başarılar diledi. Ziyaretlere
ilk olarak CHP Konak İlçe Başkan-

lığı’ndan başlayan Pekdaş’a Konak
Belediyesi’nin CHP’li belediye meclis
üyeleri de eşlik etti. CHP Konak İlçe
Başkanı Mehmet Şakir Başak ve
ilçe yöneticileri tarafından karşı-
lanan Pekdaş, yeni dönemde görev
yapacak örgüt emekçilerini tek tek

kutladı. Başkan Pekdaş ve bera-
berindekiler CHP Konak İlçe Baş-
kanlığı’nın ardından İzmir İl Baş-
kanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı De-
niz Yücel ve yeni yönetime başarılar
dileyen Pekdaş, ziyaretler ile da-
yanışmanın artacağını söyledi. 

Başkan Pekdaş’tan ziyaret

ÇEVRE yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek
olan Büyükşehir Belediyesi, dünya vitri-
ninde de yerini aldı. İzmir’in yerel yönetimi,

Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunmasını he-
defleyen, Türkiye ile birlikte Akdeniz'e kıyısı
olan 21 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin taraf olduğu
Barselona Sözleşmesi kapsamında bu yıl ilk
kez düzenlenen “İstanbul Çevre Dostu Şehir
Ödülü”nün sahibi oldu. Akdeniz'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 kutlama
mesajı göndererek Akdeniz kentlerinin sürdü-
rülebilir kalkınmasına katkıda bulunan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na
teşekkür etti. 

Gençlerin fikirleri alınarak
hazırlanan açılış toplan-
tısında, proje ortaklarının
da desteğiyle keyifli anlar
yaşandı. Konak Belediyesi
tarafından sağlanan man-
gallarda kestaneler pişi-
rildi. Dairo Moreno So-
kak’ta yapılan etkinliğe
yanlarında pikap getiren
gençler burada plak din-
letisi de yaptı. Keyifli geçen
etkinlikte gençler tara-
fından Konak’ın merdi-
venleri yeniden renklen-
dirilerek, canlandırıldı. Et-
kinliğe katılanlar temin
edilen gökkuşağı renk-

lerindeki boyalarla Tarihi
Asansör'ün hemen ya-
nındaki Kırk Merdiven
olarak da bilinen merdi-
venleri renklendirdi. Hep
birlikte fotoğraf çekilen,
birbirleriyle tanışan ve
sohbet eden gençler kent
yaşamının nasıl olması
gerektiğini hayal etmeye
ilk günden başladı. Pro-
jenin açılış toplantısından
sonra ilk olarak proje or-
tağı kardeş belediyelerde
gençlerin de katılacağı bir
çalıştay düzenlenecek.
Uluslararası paylaşan
kentler ağının temsilcile-

rinin içerik desteğiyle dü-
zenlenecek çalıştayda
adım adım paylaşan kent
oluşturulmasının rehberi
hazırlanacak. Gençler bir-
birlerinden aldıkları güçle
ilkbaharda bir ‘Paylaşan
Kent Şenliği’ düzenleye-
cek. Ayrıca karar vericilere
etki edebilmek için genç-
ler, tüm ihtiyaçlarını çö-
zümleriyle birlikte Eylül
ayında belirlenecek bir
gün düzenlenmesi plan-
lanan Paylaşan Kent Zir-
vesi’nde Belediye Başkan-
ları ve Meclis Üyeleriyle
doğrudan paylaşacak.

Akdeniz'in yıldızı

Bilmem kaç kişi biliyor, Konak Belediyesi’nin
Karataş semtinde bir Tarık Dursun K. Ya-
zarevi var.

Bu evde, Batı’da örnekleri çok olan bir uygulama
geçerli; bir yazar on beş gün misafir ediliyor.
Şart; yazacağı eserde İzmir’in adı geçsin, Konak’a
değinsin…
Bir anlamda yaratıcı insanlara kenti tanıtmaktır
bu, belki kısa zamanda etkisini göremeyiz ama
inanın herhangi bir zamanda bunun yararları
ortaya çıkacaktır.
Geçtiğimiz yıl bu evde misafir ettiğimiz Mahir
Ünsal Eriş ismini 21 Ocak 2018 tarihli Cumhuriyet
Pazar’da “Burada Bir Sokak”ta görünce bunları
anımsadım.
Gerçi o yazıda İzmir’ den söz edilmiyor ama bir
sokak tanımlaması var ki okunması gerekir
diye düşündüm. Yazıdan küçük bir tadımlık: 
“Sokağın köşesinde bir kepenk gürültüsü ya-
yılacak evlere doğru. (…) Sonra öbür dükkanlar
açılacak. Diğer uçtaki erkek berberi, köşenin
bitişiğindeki elektrikçi, onun yanındaki yorgancı.
Bir çırak elindeki kahveci askısıyla çaylar, ora-
letler, kakaolar taşıyacak hepsine. Bütün bunlar
bu sokakta olacak. Biraz sonra başlayacak.” 
Ha! Bu arada sözünü ettiğim Tarık Dursun Ya-
zarevi’nde Tarık Dursun’un kitapları, şahsi eş-
yalarından bir bölümü de sergileniyor. Tarık
Dursun gibi dev bir yazarın büyülü dünyasına
tanık olmak gibi isteğiniz var ise Karataş’ı geçince
Köprü durağındaki bu mekana gidin, gezin de-
rim!

***
Cevat Şakir ve Hatay semti; bir vefa örneği  
Geçtiğimiz yıl Ekim ayının 13’ünde Cevat Şakir
Kabaağaçlı’nın ölüm yıldönümü idi.
Hatay semtinde, Balıkçı’nın evinin ve büstünün
de olduğu 232 Sokak’ta bir anma yapıldı.
Ne olacak, anma her yerde yapılıyor diyebilirsi-
niz.
Ama bu öyle değil, bu anma Konak Belediyesi’nin
katkısı olmakla birlikte daha çok Hatay semtinde
yaşayan sanatseverlerin beceri ve gayretleri ile
hayat bulan bir girişim.
Nasıl mı?
“Hatay Sanatseverler Platformu” adı altında
toplanan bu semtin sanatsever insanları, semt-
lerine olan sevgileri yanında bu semtte yaşamış,
kitaplarını yazmış, anılarını bu semtin insanları
ile paylaşmış olan Cevat Şakir sevgisini de ayakta
tutmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyorlar.
Dolayısıyla etkinliğin görünmez kahramanları
da onlar.
Cevat Şakir gibi büyük bir yazarın 1946 yılından
1973 yılına kadar yaşadığı semt olan Hatay’daki
berberi, alışveriş ettiği bakkalı, ekmek aldığı fı-
rıncısı ile yazdığı kitapları inceleyen akademis-
yenleri bulup getiren, konuşmalarını sağlayan
bu grup. 
Anma etkinliğine bu sokakta yaşayan Balıkçı’nın
kızı, torunları; tıraş olduğu berberi, Balıkçı’nın
romanlarını inceleyen bir akademisyen katılarak
görüşlerini Hataylılarla paylaştı. Dinleyenler de
bu semtin insanlarıydı. Gene Balıkçı’nın Bod-
rum’dan sonra en çok ağaç diktiği yer olan Fuar
Kültürpark alanındaki onlarca ağacın fotoğraf-
larından oluşan Lütfü Dağtaş sergisi ile Balıkçı’nın
kitaplarını okuyan çocukların aldıkları ilhamla
çizdikleri de bir başka sergiydi. Mahallede faa-
liyetlerini sürdüren Hatay Sanat Müziği Koro-
su’nun seslendirdiği şarkılar etkinliğin bir başka
güzelliğiydi. Semtlerde yapılan bu tür etkinlikler
öyle çok şaşaalı görünmez ama semte etkisi
birçok flaş etkinlikten daha çoktur. İşte ‘Cevat
Şakir Kabaağaçlı’ yı Anma’ etkinliği de böyleydi. 

Tarık Dursun
K. Yazarevi

Salim ÇETİN

ADIM ADIM BÜYÜYECEK
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KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş
Ocak ayında yapılan oda seçimlerinde gü-
ven tazeleyen İzmir Şoförler ve Otomo-

bilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık’ı ve seçilen
yeni yönetimini ziyaret etti. İzmir’in en çok esnaf
odasına ev sahipliği yapan ilçesi Konak’ta belediye
ile esnaf odaları arasındaki işbirliğini sürdürmek
istediklerini dile getiren Başkan Pekdaş, Anık
ve yönetimine başarılar diledi. Sohbet havasında
geçen ziyarette şoför esnafının sorunları görü-
şüldü. Oda Başkanı Celil Anık İzmir’de hizmet
veren 2823 taksici esnafının 850’sinin Konak’ta
çalıştığına dikkat çekerek, “Konak’ta hizmet
veren 850 taksicimiz belediyemizden çok mem-
nun. Bugüne kadar taksi durakları ile ilgili hiçbir
şikayetimiz olmadı. Sağ olsun belediyemiz tüm
sıkıntılarımızı giderdi. Konak Belediyesi’ndeki
görevli arkadaşlardan her konuda çok olumlu
ve yapıcı bir yaklaşım görüyoruz. Bizimle birlikte
hareket ediliyor ve bizi dinliyorlar. Esnafa bakış
açıları çok iyi. Haklı olduğumuz konularda bizim
yanımızda oldukları için bir kez daha size teşekkür
ediyoruz“ dedi. 

KONAK Belediyesi Aziziye Mahalle-
si’ndeki semt merkezini hizmete aç-
mak için hazırlıklarını sürdürüyor.

26 Mayıs 2017’de törenle temeli atılan binanın
inşaatı 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.
2018 yılının ilk bitirilen yatırımı olan merkez
bölgeye değer kazandıracak. İki katlı modern
yapının bölge sakini kadın ve çocuklara kurs
veren bir merkez olarak kullanılması ön-
görülüyor. İnşaatın ardından binada mefruşat
düzenleme çalışmaları yapılıyor. Çok yakında
hizmete girecek olan merkez Konak Bele-
diyesi’nin ilçe genelinde faaliyet gösteren
en yeni yatırımlarından biri olarak hizmet
vermeye başlayacak.

YENİ KAZANIMLAR ELDE EDECEKLER
Merkezin iki katında çeşitli alanlarda hobi
ve meslek edindirmeye yönelik kurslar ve-
rilmesi planlanıyor. Otoparkı da bulunan
merkezin teras katı gelenlere muhteşem bir
körfez manzarası sunuyor. Mahalle sakin-
lerinin faydalanacağı merkez dileyenlerin
el becerilerini geliştirebilecekleri kursların
da verildiği bir buluşma mekânına dönüşe-
cek.

İZMİR’in kalbi Konak’ta her hafta cu-
martesi günü çocuklar için gerçek-
leştirilen ücretsiz tiyatro oyunları sahne

almaya devam ediyor. Konak Belediye-
si’nin çocukları erken yaşta tiyatro sa-
natıyla tanıştırmak amacıyla başlattığı
‘Çocuklara Cumartesi Oyunları’ adlı et-
kinliğin bu haftaki oyunu dünyanın en
çok satan ve okunan masal kitaplarından
biri olan Küçük Prens’ti. Fransız yazar ve
pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından
yazılan ve 1943'te yayımlanan masal bu
kez tiyatro oyunu olarak miniklerle bu-
luştu. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale
Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)
Çocuk Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı,
yönetmenliğini İlker Toprak’ın yaptığı,
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kül-
tür Merkezi’nde sahnelenen oyuna ilgi
yoğun oldu.

TÜRKİYE Motosiklet Federas-
yonu’nun 2017 yılında düzen-
lediği yarışlarda dereceye giren

sporculara Türk Bayrağı’nın verildiği
Şampiyonlar Gecesi bu yıl Konak’ta
yapıldı. Kupalarının ücretleri Meh-
metçik Vakfı’na bağışlanacak. Tür-
kiye Motosiklet Federasyonu (TMF)
tarafından her yıl düzenlenen ‘Şam-

piyonlar Gecesi’ bu yıl İzmir’de Konak
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sela-
hattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde
düzenlendi. Geceye Türkiye Moto-
siklet Federasyonu Başkanı Bekir
Yunus Uçar, Konak Belediye Başkan
Yardımcısı Eser Atak, TMF Yönetim
Kurulu Üyeleri, dünya şampiyonu
milli sporcularımız Kenan Sofuoğlu,

Toprak Razgatlıoğlu, 2017 yılında dü-
zenlenen yarışlarda dereceye giren
sporcular, kulüp üyeleri ile çok sayıda
davetli katıldı.

DÜNYA MOTOKROS
ŞAMPİYONASI

TÜRKİYE’DE YAPILACAK
Gecede pist, enduro, süperenduro,

motokros, süpermoto, drag, sujeti
ve ATV branşlarında dereceye giren
220 sporcu ve kulübe, kupa ve ma-
dalya yerine sertifika ile Türk Bayrağı
takdim edildi. Afrin harekatında gö-
rev alan Mehmetçik’e destek ama-
cıyla bütün sporcu ve kulüp tem-
silcilerine Türk Bayrağı verdiklerini
belirten TMF Başkanı Bekir Yunus

Uçar, ülke olarak geçtiğimiz süreçte
destek olmak için ellerinden geleni
yapmaya hazır olduklarını belirterek,
“Ödül töreninde diğerlerinden farklı
olarak madalya veya kupa vermedik.
Kupa ve ödül plaketine harcanacak
parayı Mehmetçik Vakfı’na bağış-
lamayı düşünüyoruz” dedi. Başkan
Uçar, 2017'de elde edemediğimiz ba-
şarılara 2018'de ulaşacağız. Bu sene
büyük emekler sonucunda Dünya
Motokros Şampiyonası'nı 2018 ve
2019 yılında tekrar ülkemize yapa-
cağız. Bu, Türkiye için çok büyük bir
başarı. Yeni sezonda çocuk ve genç
sporculara yatırım yapacağız. Bu-
nunla ilgili en kısa sürede yapılan
çalışmaları açıklayacağız” diye ko-
nuştu. Konak Belediye Başkan Yar-
dımcısı Eser Atak da şampiyon spor-
cuları Konak’ta ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyduklarını belirterek,
“Belediye olarak spora ve sporcuya
her zaman destek verdik. Bugün de
motosiklet ailesini belediyemizin ev
sahipliğinde ağırlıyoruz” dedi.

Bir seMt MerKezi de
aziziye Mahallesi’ne

Sekiz ay gibi kıSa bir Sürede inşaatı tamamlanan
merkez yakında hizmete açılacak

KuPalar MehMetçiK’e

Şoför esnafından 
Pekdaş’a teşekkür

BBÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin “Toptan Çö-
züm” ekipleri, 5 yıllık aradan sonra yeniden
iş başında. Ekipler yeni baştan yapılanarak

ilk etapta Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı,
Balçova, Buca, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere
ve Güzelbahçe ilçelerinin mahallelerine el attı.
Başkan Kocaoğlu’nun Ekim ayında muhtarlarla
gerçekleştirdiği toplantılarda gelen istekler doğ-
rultusunda İZBETON, İZSU, ESHOT, Fen İşleri,
Park Bahçeler ve Trafik Denetleme Şubesi ele-
manlarından oluşturulan “Toptan Çözüm" ekipleri,
11 ilçenin 386 mahallesinde farklı ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütmeye
başladı. Muhtarlarla yapılan görüşmeler sonunda
ilçelerdeki eksik ve ihtiyaçları belirlenen bölgelerde
hızlı bir biçimde altyapı ve fiziki düzenlemeler
yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Toptan
Çözüm” ekipleri, bu kapsamda sathi kaplama,
asfalt serimi, sokak parke tamiri, park düzenle-
meleri, oyun grupları, okul önüne bariyer, yük-
seltilmiş yaya geçidi, cami temizliği, şebeke ye-
nileme, yağmur suyu hatlarını yenileme ve ka-
nalizasyon çalışmaları yapıyor. 

Tek tek değil
“Toptan Çözüm” 

Küçük Prens Konak’ta 
çocuklarla buluştu 

Milli sporcu, Dünya şampiyonu
Kenan Sofuoğlu, Dünya Motok-
ros Şampiyonası'nın ülkemize
yeniden gelmesinde emeği
olanlara teşekkür ederek, “Dün-
ya Motokros Şampiyonası'nın

ülkemize gelmesi benim şam-
piyon olmamdan çok daha bü-
yük bir olay. Pist yapımı konu-
sunda ciddi adımlar atıyorlar.
Daha önce 'Şampiyon olursam
bırakacağım' demiştim. 2018 yı-

lında yeniden şampiyonluk için
piste çıkacağız. Toprak Razgat-
lıoğlu ile birlikte bayrağımızı
dalgalandıracağız. Eğer şampi-
yon olursam bırakacağım" ifa-
delerini kullandı.

SOFUOĞLU: ŞAMPİYONLUK İÇİN PİSTE ÇIKACAĞIM
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GEÇTİĞİMİZ yıl yürütülen cadde ve sokak
yenileme çalışmalarında toplam 8 bin 654
ton asfalt dökümü gerçekleştirildi. Bunun

sadece bin 217 tonu İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nden karşılanırken kalan 7 bin 437 ton asfalt
Konak Belediyesi’nin kendi asfalt şantiyesinde
üretildi. Konak Belediyesi bu sayede önemli bir
oranda tasarruf sağlamış oldu. Belediyenin Fen
İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki 113
mahallede yapılan asfaltlamalar sayesinde yollar
yaya ve araç trafiğine uygun hale getirildi. 84
mahallede çeşitli nedenlerle kısmi bozulma olan
noktalar yeniden elden geçilirken, 29 mahalledeki
39 sokağa da serme asfalt döküldü. Çalışmalar
sırasında asfalt kazıma makinesi kullanılarak
önce bozuk yollar kazınarak temizlendi ardından
temiz zemine sıcak asfalt dökümü yapıldı. Asfalt
kazıma makinesi sayesinde geçmiş yıllarda üst
üste dökülen asfalt nedeniyle yol ile kaldırım ara-
sında oluşan kot farklılıkları da giderildi. 

BİR YILDA 7 BİN 437 TON 
Asfaltlama çalışmalarında İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin verdiği asfaltın yanı sıra Konak
Belediyesi’nin Gediz’deki şantiyede üretilen asfalt

kullanıldı. 2017
yılında toplam
8 bin 654 ton
asfalt dökümü
gerçekleştiri-
lirken, bunun
sadece bin 217
tonu İzmir Bü-
yükşehir Be-
lediyesi'nden
karşılandı. Ge-

riye kalan 7 bin 437 ton asfalt Konak Belediyesi’nin
kendi asfalt şantiyesinde üretildi. Asfalt serim
işlemine ek olarak yol kenarlarındaki kaldırımlar
yenilenirken, bozulan parke taşları da yenileriyle
değiştirildi. 

HEM ÇEVRECİ HEM HESAPLI
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kendi

tesislerinde
üretilen asfalt-
la kentin so-
kaklarını ye-
nilediklerini
söyledi. Geçti-
ğimiz yıl ekip-
lerin girmediği
mahalle kal-
madığını belir-
ten Pekdaş,

“Konaklı hemşehrilerimiz için var gücümüzle ça-
lışıyoruz. Artık eskiden olduğu gibi üst üste asfalt

dökülmüyor.
Satın aldığımız
kazıma maki-
nesi sayesinde
eski asfaltı ka-
zıyarak yeni-
sini döküyo-
ruz. Bu sayede
yollar kat kat
olmuyor” dedi.
Pekdaş bir yıl

içinde dökülen asfaltın 7 bin 437 tonluk kısmının
kendi şantiyelerinde üretmenin de büyük başarı
olduğunu söyledi. Belediyenin özkaynaklarıyla
kenti güzelleştirdiklerini dile getiren Başkan Pek-
daş, “Hem yollarımızı güzelleştiriyoruz hem de
çevreyi koruyup tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu. 

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Beşiktepe
ve Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, İzmir'de ya-

şanan "deniz kabarmasını" değerlendirdi. Olayın
iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen
uzmanlar, körfezde Büyükşehir Belediyesi ve
TCDD işbirliği ile açılacak sirkülasyon ve navi-
gasyon kanallarıyla bu tür su baskınlarının şid-
detinin azaltılabileceğini söyledi. İzmir'de geçti-
ğimiz ocak ayında yaşanan şiddetli fırtına ve ar-
dından ortaya çıkan deniz kabarması, bir an tüm
dikkatleri küresel ısınmaya çekti. 4 metreye
yükselen dalga boyu ve 103.3 kilometreye kadar
çıkan rüzgar şiddeti İzmirlilerin yüreğini ağzına
getirirken, uzmanlardan sürpriz bir çözüm geldi:
Körfezde açılacak sirküasyon ve navigasyon ka-
nalları, deniz seviyesindeki yükselmeyi önleye-
bilir.

KöRfEZE GİREN SU ÇIKAMIYOR
Prof. Dr. Beşiktepe, İzmir’de 20 yılda bir gözlenen

bir olayı son dönemde 5 yılda bir gözlemleye
başladıklarını bildirdi. 2012 yılında da benzer bir
olayın yaşandığına dikkat çeken Beşiktepe, “Şid-
detli rüzgarlar Ege Deniz sularını Körfez’in içine
yığmakta ve dolayısıyla deniz seviyesini yük-
seltmekte. Atmosfer basıncının o gün 20 saatte
30 milibar birden düşmesi deniz seviyesinin yük-
selmesine neden oldu. İZSU ile birlikte Körfez’in
5 noktasına kurduğumuz meteorolojik ölçüm is-
tasyonlarından aldığımız verilerle bu bilgilere
ulaşıyoruz. Bu olay iklim değişikliğinin bir neti-
cesidir" dedi. Prof.Dr. Beşiktepe, "Kordon’a duvar
çekilmesi pek mantıklı değil. İZSU tarafından
düzenlenen 'Küresel İklim Değişikliği' sempoz-
yumunda pek çok konuyu masaya yatırmıştık.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD işbirliği
ile açmak istediği sirkülasyon ve navigasyon
kanalı, bu anlamda çok önemli. Bu kanallar açıl-
dığında, İzmir Körfezi’nde suların kalış süresi
azalacak. Bu da su baskınlarının önüne geçebilir.
Çünkü İzmir Körfezi’nin yapısı nedeniyle içeri
giren su çıkamıyor. Bu nedenle iç Körfez ile orta
Körfez arasındaki eşiğin kaldırılması lazım”dedi.

Deniz 
kabarmasına 

çözüm
"Körfez taraması"

konak asfaltını 
kendi üretiyor 

KONAK Belediye Başkanı SemaPekdaş İzmir’de
motorlu araç sayısının son 20-30 yılda hızla art-
tığını, bunun da başta ulaşım olmak üzere pek

çok sorunu beraberinde getirdiğini söy-
ledi. Konak’ın 2 bin 500 yıllık tarihe sahip
bir kent olduğunu dile getiren Pekdaş,
“3 bine yakın tescilli yapısı olan, kentsel
sit alanı olan bir bölgede hizmet vermeye
çalışıyoruz. Daracık ve merdivenli so-
kaklarımız çok. Bu zorluklara rağmen
kenti koruma sorumluluğumuz da var.
Bu tarihi zenginliğin ekonomiye katkısını
sağlamak ve aynı zamanda kent kimliğini
korumak zorundayız. Bu yüzden çok işi-
miz var. Kent merkezinde birikmiş so-
runları el birliğiyle çözeceğiz” dedi.

KENTİN YÜKÜNÜ ÇEKİYORUZ
Konak’ın İzmir’in merkez ilçesi olmasından kaynaklı

kentin yükünü taşıdığını da dile getiren Başkan Pekdaş,

“Belediye olarak günde en az 650 ton çöp topluyoruz.
Yüzölçüme bakıldığında 24 kilometrekare alanla İzmir’in
en küçük ilçesiyiz ama bizden sonra en çok çöp toplayan

ilçe olan Bornova 220 kilometrekare alana
sahip olmasına rağmen 450 ton çöp topluyor.
Kaldı ki bizim sokaklarımız daracık ve merdivenli
olduğundan biz daha küçük araçlarla topluyoruz.
Diğer belediyelerin bir araçla topladığı çöpü biz
üç araçla topluyoruz ve her sokağa da araçla
giremiyoruz. Bu yüzden daha emek yoğun bir
çöp toplama işi var. Bir arabanın geçmesi ge-
reken yoldan biz günde üç araç geçirdiğimiz
için de yolların yıpranma oranı daha da artıyor.
Bu nedenle hem kent merkezini koruma yü-
kümlülüğümüz var hem de bu yoğun iş hacmine
karşılık en iyi hizmeti vermek zorundayız”
dedi.
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elbirliğiyle 

korumalıyız 

elbirliğiyle 

korumalıyız 

elbirliğiyle 

korumalıyız 

elbirliğiyle 

korumalıyız 

Başkan Pekdaş:

kentİkentİkentİkentİkentİkentİkentİkentİkentİ

Muhtarlara acil 
müdahale eğitimi
Nihat Mermer, 2017 yılında 112'ye gelen 3 milyon çağrı-
nın 1 milyonun gerçek olduğunu, diğer 2 milyon arama-
nın asılsız ihbar ya da gereksiz arama olduğunu söyledi

KONAK Belediyesi ilçede görev yapan muhtarlara
yönelik ‘Temel İlk Yardım’ eğitimi başlattı. Konak
Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi işbirliğinde yü-

rütülen eğitim seminerlerinin ilki Kültürpark Evlendirme
Dairesi’nde gerçekleştirildi. Eşrefpaşa Hastanesi Toplum
Sağlığı Birimi doktorlarından Nihat Mermer, muhtarlara
olası acil durumlarda neler yapılması konusunda bilgiler
verdi.

BİLİNÇSİZ MÜDAHALEDEN KAÇININ
Konaklı muhtarların ilgi

gösterdiği etkinlikte hastaya
ve yaralıya yapılan bilinçli
ilkyardımın hayat kurtar-
mada ne denli önemli oldu-
ğu vurgulandı. Doktor Mer-
mer, Türk toplumunun ‘iyi-
lik’ yapmayı sevdiğini ancak
bilinçsiz yapılan müdaha-
lelerin yaralıya ya da has-
taya zarar verdiğini söyledi.
Acil durumlarda ilk olarak
sakin olunması ve hasta ya
da yaralının yanı sıra kişinin
kendisinin de güvenliğini
sağlaması gerektiğini belirten Mermer, bunlar yapıl-
dıktan sonra mutlaka 112 Acil Servisi’nin aranması ge-
rektiğini söyledi. 

112’Yİ ARAYANLARIN ÜÇTE İKİSİ GEREKSİZ 
Seminerde önemli bir soruna da değinen Doktor

Mermer, 112 Acil Servisi’nin gereksiz yere aranmaması
gerektiğine vurgu yaptı. Mermer, sadece 2017 yılında
112'ye gelen 3 milyon çağrının 1 milyonun gerçek ol-
duğunu, diğer 2 milyon aramanın asılsız ihbar ya da
gereksiz arama olduğunu söyledi. Mermer, Acil Serv-
islerin amaç dışı meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat
çekti. İlk yardım eğitiminin verildiği seminerde ayrıca

muhtarlara kalp masajı ve
suni solunum konusunda
maket üzerinde uygulamalı
eğitim de verildi. Verilen
bilgiler sayesinde muhtar-
ların, mahallelerinde ya-
şanacak olası olaylarda
sağlığı tehlikeye girmiş ki-
şilere yönelik daha bilinçli
müdahalede bulunması
amaçlanıyor. Muhtarlar,
genel ilkyardım bilgilerinin
yanı sıra hastaya acil mü-
dahale yöntemleri, acil ser-
visi aramanın önemi ve

yöntemi, organ kopması, yaralanmalar, yanık, donma,
kırık- çıkık-burkulma, zehirlenme, boğulma gibi du-
rumlarda uygulanacak acil müdahaleleri de öğrendi. 
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ÇEŞİTLİ nedenlerle iş yaşamına katılamayan kadınlara
yönelik başlatılan mesleki eğitim kurslarını tamam-
layanlar sertifika sahibi oluyor. Konak Belediyesi’nce

açılan ücretsiz eğitimler sayesinde kadınlar iş sahibi olup,
üretim sürecine katılıyor. 1. Kadriye Mahallesi’nde hizmet
veren Rehberlik ve Dayanışma Merkezi’nde Sosyal Giri-

şimcilik Eğitimi’ne 12 kursiyer katıldı. 6 haftalık eğitimi
başarıyla tamamlayan kursiyerler için düzenlenen törende
aileleri de bu mutlu günde yanlarında oldu. 

EĞİTİMLER ALTI HAFTA SÜRDÜ
Kadınlara ev yaşamı dışında farklı imkanlar yaratmak

ve özgüven eksikliklerini gidermek amacıyla başlatılan
eğitimler 6 hafta sürdü. Bu süre içinde sosyal girişimcilik
ve kooperatifçilik kursları ile kurumsal yapı hakkında
bilgi de verildi. Konusunda uzman kişilerin katıldığı
eğitimde dernekler, vakıflar ve kooperatifler konusunda
detaylı bilgi aktarıldı. Katılımcıların sosyal girişimcilik
ilkelerini öğrendiği kursta örnek sosyal girişimler hak-
kında bilgi paylaşımı da yapıldı. Rehberlik ve Dayanışma
Merkezi’ni ikinci evleri gibi gördüklerini dile getiren
kursiyerler, verilen ücretsiz eğitimlerin kendilerine
adeta terapi gibi geldiğini söyledi. Kadınlar bir araya
gelerek kolektif emeklerini kazanca dönüştürecek
sosyal girişimcilik uygulamalarıyla ilgili öğrendiklerini
hayata geçirmeye hazırlanıyorlar. Merkeze gelen ka-
dınlardan el emeği ürünlerinin satışını yapanlar da
var. Ürünler Hatay Kapalı Pazaryeri’nde açılan tezgah-
larda satışa sunuluyor ve yoğun talep görüyor. Kadınlar
emeklerinin karşılığını alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.  
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HEZARFEN Galeri ve Konak Belediyesi iş-
birliğiyle düzenlenen ‘Bağımsız Türkiye Si-
nemaları İzmir Buluşmaları’ etkinliği yeni

filmlerle sürüyor. Türkiye'de bağımsız sinema
yapan yönetmenler ve filmlerini İzmirlilerle bu-
luşturan organizasyonun 25’incisi yönetmen Pelin
Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile yapıldı.
Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda gerçekleştirilen
gösterime İzmirli sinemaseverler yoğun ilgi gös-
terdi. Yönetmen Pelin Esmer gösterim sonunda
konuklarla film üzerine söyleşti. ‘Koleksiyoncu’,
‘Oyun’, ‘11’e 10 Kala’ ve ‘Gözetleme Kulesi’ filmlerinin
ödüllü yönetmeni Pelin Esmer 5 yıl aradan sonra
çektiği son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ filminin gös-
teriminden sonra film üzerine merak edilen soruları
da yanıtladı. Filmin bir bölümünün İzmir’de çe-
kildiğini söyleyen Pelin Esmer, İzmirli seyirciyle
ilk kez buluşmanın ve İzmir’de tekrar bulunmanın
heyecanını yaşadığını söyledi. Girişlerin ücretsiz
olduğu film gösterimleri her ayın ilk çarşamba
günü Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat
Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Bağımsız sinema 
keyfi sürüyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin prestij mekan-
larından Ahmed Adnan Saygun Sanat Mer-
kezi (AASSM) dünyanın en önemli keman

virtüözlerinden biri olan Lübnanlı Ara Malikian’a
ev sahipliği yaptı. Kemanıyla herkesi büyüleyen
ünlü sanatçı, David Bowie, Chopin, Led Zeppelin
ve Paganini gibi efsanevi sanatçıların eserlerini
içeren geniş bir repertuvardan esinlenerek klasik
ve çağdaş müziği bir arada yorumladı. Parçaların
arasında bol bol İzmir’i öven ve esprileriyle sa-
londaki izleyicileri kahkahaya boğan Malikian'a
muhteşem şovunda 7 kişilik müzisyen grubu eşlik
etti. Malikian, “25 sene önce İzmir’de bulunmuştum.
Konser vermek için ilk defa geldim. Çok özel, çok
güzel bir şehir, tipik bir Akdeniz şehri, insanları
çok sevecen. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
muhteşem dizayn edilmiş, etkilenmemek elde
değil. Umarım tekrar gelirim" dedi.

Kemanın dansı

Konak’ta kadınlar
üretiyor kazanıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel
hale getirdiği, ilkve ortaokul öğrencilerine yö-
nelik kışlık ayakkabı yardımı sayesinde bu yıl

da 40 bin çocuk sevindi. Soğuk kış günlerinde
çocukların ayaklarının üşümemesi için alınan
bot tipi ayakkabılar 30 ilçede 840 okuldaki ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, kızlar
ve erkekler için farklı renklerde üretilen, suyu
ve soğuğu geçirmeyen kalın tabanıyla ayakları
sıcak tutan botlar sayesinde ekonomik durumu
yetersiz olan ailelere yeni bir destek daha sağlamış
oldu. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okula
başlama hediyesi olarak yine ilk ve ortaokul öğ-
rencilerine 50 bin adet kırtasiye seti dağıtan Bü-
yükşehir Belediyesi 40 bin öğrenciye de ayrıca
mont yardımını gerçekleştirmişti. 

Minik ayaklar
üşümesin diye... 

ÜrÜnler Hatay Kapalı pazaryeri’nde 
satışa sunuluyor ve yoğun talep görÜyor

1. Kadriye Mahallesi’nde iki ay önce açılan, kısa sürede mahalle sakini kadınların
buluşma mekanı haline gelen Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’ndeki Sosyal
Girişimcilik Eğitimi’ne katılan kursiyerler sertifikaları düzenlenen törenle aldı 

Merkezde eğitim gören kursiyerlerin, SivilDüşün AB Programı'na yaptıkları destek başvu-rusu da kabul edildi. Böylece kendileri gibi üretenkadınlardan oluşan Şanlıurfa-Mezopotamya, İz-mir-Çeşme ve Muğla-Gökova kadın kooperatif-lerini önümüzdeki aylarda ziyaret ederek, onla-rın deneyimlerini paylaşacaklar.

YURTİÇİ ve yurtdışında toplam on kişisel sergi
açan ressam Hamdi Gökova’nın ‘Panoramik İzmir’
adlı sergisi Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hik-

met Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğ-
retim üyelerinden Hamdi Gökova’nın eserlerinin yer
aldığı sergiye İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Gökova’nın
Slow Painting (yavaş resim) tekniğiyle yaptığı İzmir ve

İzmir körfezinin panoramik
resimleri sanatseverlerin
büyük beğenisini topladı.
Ressam Hamdi Gökova pro-
jenin 10 yıllık bir sürede ta-
mamlandığını belirtti. Ser-
ginin ilk defa Konak Bele-
diyesi’nin katkılarıyla İz-
mir’de açılıyor olmasının
kendisi için büyük bir anlam
ifade ettiğini belirten Gö-
kova, “İzmir Körfezi’nin ya-
tay ve uçsuz, bucaksız, din-
gin görüntüsüne kayıtsız
kalmam olanaksızdı. Öğ-
renciliğimin ilk yıllarından
itibaren İzmir Körfezi’ne ilgi

duyuyordum. Hatta bu konuda çalışmalarım da olmuştu
ancak bunlar o dönemki sanat anlayışımı yansıtan eser-
lerdi. İlerleyen yıllarda İzmir Körfezi’ne olan sevgim alev-
lendi, şu an gördüğünüz çalışmaları yapmaya başladım.
Önceleri arkamda gördüğünüz tek bir panorama yaptım;
ancak o tek kare benim anlatmak istediklerim için
yeterli olmadı, bunun sonucunda da daha kapsamlı re-
simler yapmaya başladım” dedi.

İzmir’e bir de panoramik bakın

KONAK Belediyesi 25-28 Ocak tarihleri ara-
sında İstanbul’da düzenlenen EMITT Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat

Fuarı’na katıldı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) çatısı
altında açılan stantta yerini alan Konak, kadim
geçmişi ve zengin tarihsel birikimini fuar ziyaret-
çilerine aktardı. Konak standını gezenler İzmir’in
kalbi konumundaki ilçenin değerleri öğrenmiş oldu. 

Konak ilgi odağı
BAŞKAN Pekdaş Cumhuriyet tarihinin en eski

tenis kulüplerinden olan Kültürpark Tenis Ku-
lübü’nü ve ilk kadın kulüp başkanlığı unvanına

sahip Server Uyaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda ikinci kez
bu göreve seçilen Uyaroğlu’nu kutlayan Pekdaş yeni
dönem için başarı dileklerinde bulundu. Görüşmede
iki kadın başkan birlikte yürütecekleri projeler hak-
kında görüş alışverişi de yaptı.

Tenis Kulübü’ne
ziyaret 
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KONAK Belediyesi’nin Gülte-
pe’de eski ekmek fabrikası-
nın yerine inşa edeceği spor

kompleksinin temeli mart ayında
düzenlenecek tören ile atılacak. 2018
yılının ilk yatırımının startını ver-
diklerini ve ardı ardına temeller ata-
rak hizmet yarışına devam ede-
ceklerini vurgulayan Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş tesisin
fabrika gibi çalışarak sporcu yetiş-
tireceğini söyledi. Toros Mezarlığı’nın
hemen karşısındaki eski ekmek
fabrikasının yerine yapılacak tesisin
2017 yılı sonunda başlayan temel
kazıları kısa sürede tamamlandı.
Kot farkı bulunan alanda toprak
kaymasını önlemek adına boydan
boya istinat duvarı da inşa edildi. 5
bin 86 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleks,
modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir

soluk getirecek. 

GÜLTEPE’YE YAKIŞIR TESİS
Başkan Pekdaş spor kom-

pleksinin tamamlanmasıyla bir-
likte bölgeye değer katacağını
tesisten amatör spor kulüple-
rinin yanı sıra bölge halkının da
ücretsiz yararlanacağını söyledi.
İnşaatın çok kısa sürede ta-
mamlanacağını vurgulayan
Pekdaş, “Geçmiş yılların getirdiği
sorunlar nedeniyle Gültepe’de
bırakın spor salonu park ve yeşil
alan yapacak boş alan bulmak
zordu. Göreve gelir gelmez ça-
lışmalara başladık. Toros Me-
zarlığı’nın hemen karşısında
yıllarca boş duran eski ekmek

fabrikasının yerini Milli Emlak’tan tahsisini aldık. Ekip-
lerimiz arazi üzerindeki eski fabrika binasının yıkımını

YAŞANACAK ŞEHİRE
GÜÇ KATIYORUZ

SPORUN ve sporcunun dostu Ko-
nak Belediyesi zor koşullar altında
faaliyetlerini sürdüren amatör

spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.
İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren 19
amatör spor kulübünün her birine 5 bin
lira maddi destekte bulunuldu. Alsancak

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen törende yardımlar kulüp baş-
kanlarına Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş tarafından verildi. Amatör spor
kulüplerinde ter döken sporcuların da
hazır bulunduğu törende Başkan Pekdaş
büyük bir coşku ile karşılandı. Törene

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Genel Sekreteri (ASKF)
Kadir Akbulut, Konak Amatör Spor
Kulüpleri Birliği Başkanı Sait Baş-
daş, Konak Belediyespor Kulübü
Başkanı Zeki Günen, Belediye
Meclis Üyeleri ve kulüp başkanları
katıldı.  

SPORCU DİSİPLİNLİ OLUR
Pekdaş, amatör kulüplerin ço-
cukların ve gençlerin spor yap-

ması için imkanlar yaratığını belirterek,
“Spor yapan insan disiplinli insandır.
Amatör kulüpler gençlerin ahlaklı, so-
rumlu, düşünen, kendi kararlarını veren,
özgür bireyler olarak yetişmeleri için
gayret sarf ediyor. Cumhuriyetin dü-
şünen beyinlere, ahlaklı insanlara ihti-
yacı var. Bizim gayretimiz de bunun
için. Kulüplere malzeme yardımları ger-
çekleştirmenin yanı sıra karınca kara-
rınca nakdi yardım da yapıyoruz” dedi.

İKİ TESİS KAZANDIRDI
Kulüplere maddi desteğin yanı sıra mal-
zeme yardımı da yaptıklarını dile getiren
Pekdaş, asıl önemli olanın spor yapmak
için uygun mekanlar yaratmak oldu-
ğunu söyledi. Başkan Pekdaş, belediye
olarak Gültepe Spor Tesisi’nin temelinin

atıldığını ve Eylül-Ekim ayı gibi faaliyete
geçeceğini söyledi. Buna ek olarak Hal-
kapınar da yapılan halı sahanın da kısa
süre içinde düzenlenecek bir turnuva
ile kullanıma açılacağı müjdesini verdi.  

HER KULÜBE 5 BİN LİRA
Törende İzmir Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF)
Kadir Akbulut ve Konak Amatör Spor
Kulüpleri Birliği Başkanı Sait Başdaş da
söz aldı. İki isim de kulüplere yaptığı
yardım nedeniyle Başkan Pekdaş’a te-
şekkür ederek çiçek ve plaket sundu.
Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş,
Konak ilçe sınırları içinde mücadele
eden 19 amatör spor kulübüne 5’er bin
lira değerinde temsili çeklerini kulüp
başkanlarına verdi.  

Spor komplekSi, modern ve çok yönlü mimariSiyle bölgeye yeni bir Soluk getirecek 
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Sema Pekdaş

tamamladı. Temel kazılarını tamamladık. Temelimizi
de attık, artık inşaat çalışmalarına başlayacak hale
geldik. Çok güzel bir proje olacak. Kısa sürede projemizi
tamamlayacağız ve Gültepe halkının özlemle beklediği
spor kompleksini kısa sürede inşa edeceğiz” dedi.

ÇOK YÖNLÜ HİZMET VERECEK

Konak Belediyesi’nin, tahsisini Maliye

Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlü-

ğü’nden aldığı 5 bin 86 metrekarelik

alan üzerine inşa edilecek tesiste her ayrıntı

düşünüldü. Hazırlanan proje iç açıcı mimari-

sinin yanı sıra kolay uygulanabilir bir yapıya

sahip. Çok yönlü komplekste basketbol, vo-

leybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapı-

lacağı bir spor salonu ile bir mini futbol sahası

da yer alıyor. Komplekste ayrıca bireysel ve

grup antrenmanlarına olanak sağlayan birden

çok salon ve 30 araçlık bir kapalı otopark da

bulunuyor. Bölge halkının buluşma mekanı

olacak tesiste çeşitli alanlarda kursların ve-

rileceği atölyeler de yer alacak. Modern tesiste

ayrıca gelen üyeler ve kursiyerlerin faydala-

nacağı bir kafeterya da olacak. 

Amatörün gücüne güç katan destek Amatörün gücüne güç katan destek Amatörün gücüne güç katan destek Amatörün gücüne güç katan destek Amatörün gücüne güç katan destek Amatörün gücüne güç katan destek 

Spor salonunun yanı sıra halı sahanın, bireysel spor ve kurs odalarının da
bulunacağı kompleksin temeli Mart ayı içinde düzenlenecek tören ile atılacak
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