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Ulusal bağımsızlık yürüyüşümüzün başlangıç günü olan 19 mayıs şehrimiz
genelinde büyük heyecan ve coşkuyla kutlandı. Caddelerde, meydanlarda bir araya
gelen izmirliler, mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyete bağlılıklarını bir kez daha
tekrarladılar. ∂ 2’de

19 Mayıs’ı Coşkuyla Kutladık

Aziziye Semt merkezi 

TAMAM

Konak halkının dayanışmasını artıran
zeminler olarak değerlendirdiğimiz
semt merkezlerine bir yenisini ekledik.
Temelini atıp yapımına geçtiğimiz yıl
başladığımız Aziziye Semt Merkezi’ni ta-
mamladık ve hizmete aldık

riSK altındaki çocukların topluma kazandırılması adına ortaya
koyduğu çabalarla Türkiye’ye örnek olan Çocuklar Geleceğimizdir
Derneği Başkanı Neşe Can Hürtürk'e Konak Belediyesi tarafından
Yılın Annesi plaketi verildi. ∂ 3’te

Peş peşe gerçekleştirdiği temel atma törenleriyle gücüne
güç katan Konak Belediyesi sayılarını her geçen yıl art-
tırdığı semt merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Temeli

geçtiğimiz yıl atılan Aziziye Semt Merkezi düzenlenen törenle
açıldı. Konak Belediyesi’nin 13. semt merkezi olan Aziziye
Semt Merkezi, başta kadınlar olmak üzere bölge halkına
hizmet verecek.

ŞEHRİMİZİN 13. SEMT MERKEZİ

Temeli 26 Mayıs 2017’de atılan Aziziye Semt Merkezi bir
yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2018 yılında açılışı
yapılan yatırımlardan biri olan merkez bölgeye değer

kazandıracak. İki katlı olarak tasarlanan modern yapıya sahip
merkez bölge sakini kadın ve çocuklara kurs verecek.
∂ 5’te

HALKIN BULUŞMA MEKANI

KOnAK Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen
İzmir Felsefe Günleri yoğun ilgi gördü. ‘Ütopya, Umut ve Adalet’,
‘Edebiyatta Ütopya ve Ütopyacılığın Terk edilmesi’ ve ‘Distopyalar,
Umutsuzluk ve Umutsuzluğu Aşmak’ başlıklarının ele alındığı
buluşmayı, felsefe bölümü öğrencileri başta olmak üzere çok
sayıda katılımcı izledi. ∂ 8’de

Ütopyalarımız Çoğalsın Diye…

Yeni Hizmet Binası
Yapımı 6 Ay
İçerisinde Başlıyor 

Neşe Can
Hürtürk
Olunmalı 

Yenişehir’de inşa ede-
ceğimiz yeni belediye
hizmet binasının yapı-

lacağı alanda yer alan benzin
istasyonu için mahkemeden
tahliye kararı çıktı. hizmet bi-
nasının inşaatı 6 ay gibi bir
süre içinde başlayacak. Konak

Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, yeni hizmet binasıyla bölge
kalkınmasının fitilinin de ateş-
leneceğini söyledi. ∂ 4’te
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KONAK Belediyesi’nin Gültepe Ma-
kedonya Göçmeleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği’yle birlikte düzenlediği
13. Gültepe Rumeli Şenliği bu yıl da
renkli görüntülere sahne oldu. Gele-
neksel hale gelen şenlikte Balkanların
dostluk ve kardeşlik rüzgarları esti.
Gültepe Turgut Reis İlköğretim Oku-
lu’nun bahçesinde gerçekleştirilen
şenliğe İzmir’in farklı semtlerinde
yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri
ile Gültepe semti sakinleri katıldı.
Bulgaristan göçmeni bir babanın kızı
olan Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş da şenliğe katılarak Balkan
halayında yer aldı. 

DAYANIŞMAMIZ EN BÜYÜK
ZENGİNLİĞİMİZ
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen etkinliğin
açılışında konuşan İzmir Gültepe Ma-
kedonya Göçmeleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Birol Özkar-
deşler, Başkan Sema Pekdaş’a Gül-
tepe’nin gelişmesi için yaptığı çalış-
malardan dolayı teşekkür etti. 
Başkan Pekdaş da yaptığı konuşma-
da; “Anadolu, Balkanlar, Rumeli, Ma-
kedonya, Kafkaslar… Dünyanın göç
yolları üzerinde, çok fazla medeniyete
evsahipliği yapmış bir coğrafyada
yaşıyoruz. Bu zenginliği devam et-
tirmek hepimizin görevi. Rumeli, Ma-
kedonya, Balkan etkinliklerini ve
Anadolu’nun bütün coğrafyasının et-
kinliklerini devam ettirmek boynu-
muzun borcu” diye konuştu. 

EL ELE OMUZ OMUZAYIZ
Başkan Pekdaş, konuşmasında kısa
süre önce temeli atılan Toros Sosyal
Tesisi ile Gültepe Spor Salonu ile ilk
adımı attıklarını belirterek, “Gültepe’yi
ufak dokunuşlarla canlandırmak gör-
evimiz. Bu görevi hemşehrilerimizle
el ele gerçekleştireceğiz. Biz bir adama
değil; birlikte yapan, birlikte gülen,
ortak akılla, ortak emekle işleri ko-
taran Anadolu insanına güveniyoruz.
Bu güvenimiz boşa çıkmayacak. Hep
birlikte daha yaşanabilir bir Türkiye
ve Gültepe için güçlerimizi birleştirme
zamanındayız. Birlikte olursak ba-
şaramayacağımız hiçbir şey yok”
dedi.

KONAK Belediyesi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nı Mehmet Erdem kon-

seriyle kutladı. Göztepe Deniz Atı Parkı’nda düzenlenen
Gençlik Şöleni’nde coşku hiç eksilmedi. İzmir Folklor
Derneği üyelerinin de renk kattığı gecede halkoyunu
ekipleri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile
birlikte sahnede İzmir Marşı’nı söyledi.

İZMİR’İN İŞGALİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Başkan Sema Pekdaş, yaptığı konuşmada Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını bir

kez daha  dile getirerek, “Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde başlayan 19 Ma-

yıs sürecinde yurdun dört bir yanında Mü-
dafaa-i Hukuk cemiyetleri kuruluyor ve

her tarafta direniş örgütleri harekete geçiyor.
Çoban ateşleri yakılıyor. Bu çoban ateşlerinin

en önemlisi de İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs
1919’da Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşundur”

dedi.

CUMHURİYETE GENÇLER  SAHİP ÇIKACAK
19 Mayıs’ın aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğum günü de olduğunu hatırlatan Pekdaş; “Atatürk
19 Mayıs gününü doğum günü olarak kabul etmiştir.
Atatürk’ün Doğum günü kutlu olsun. Atatürk Nutuk’ta
“19 Mayıs Samsun’a çıktım” diye başlar ve bitirirken
de ‘Ey Türk gençliği; birinci vazifen Türk istiklalini ve
Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa et-
mektir’ der ve Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet

eder.
Geleceğimi-

zin güvencesi on-
lar… Böyle bir gençliğin ol-

duğu yerde bu cumhuriyet, bu de-
mokrasi, ilelebet devam edecektir” diye

konuştu.
Başkan Pekdaş’ın ardından sahneye Mehmet Erdem
çıktı. Söylediği şarkılarla konser alanını dolduran İz-
mirlilere müzik dolu bir gece yaşatan Erdem, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Konak
Belediyesi’nin davetlisi olarak İzmir’de olmaktan duy-
duğu mutluluğu da dile getirdi. Yaklaşık iki saat sahnede
kalan Erdem, söylediği şarkılarla coşkulu bir gece
yaşattı. 

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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Konak’ta
Balkan Halayı

BU yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Alsancak
Şenliği, birbirinden renkli etkinliklere
sahne oldu. Alsancak Koruma ve Gü-
zelleştirme Derneği işbirliğiyle düzen-
lenen şenlik, dans gösterilerinden tavla
turnuvasına; söyleşilerden yemek ta-
dımına kadar onlarca etkinliği ev sa-
hipliği yaptı. 
‘Biz Birlikte Varız’ temasıyla düzenle-
nen 17.Alsancak Şenliği kapsamında
3.Geleneksel Tavla Turnuvası da yapıldı.
İzmir Tavla Derneği’nin de destek ver-
diği turnuvaya katılan 64 yarışmacının
çekişmeli mücadeleleri izleyenlere ke-
yifli anlar yaşattı. İki güne yayılan şen-
liklerde en büyük alkışı ise Kıbrıs Şe-
hitleri Caddesi’nde Ulusal Down Sen-
dromu Derneği üyesi miniklerin ger-
çekleştirdiği dans gösterileri aldı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da lezzet ta-
dımıyla renklenen şenlikte, İzmir Aş-
çılar Deneği zerdeçallı enginar sunar-
ken İzmir Bosna Sancak Derneği bö-
rekleriyle,  Alsancak’ın ünlü lezzet
mekanları da pide, zeytinyağlı dolma,
baklava, patlıcan silkme, cevizli ıspa-
nak, boyoz gibi lezzetleri vatandaşların
beğenisine sundu. 17.Alsancak Şenliği
ile Alsancak sokakları hareketlenirken,
İzmirliler etkinlikleri büyük beğeniyle
takip etti.

Alsancak
Şenliği 17. kez
‘Merhaba’ dedi

Dana Bayramı’na renkli şenlik 

KonaK’ta 19 Mayıs
CoşKuyla Kutlandı

İZMİR’de yaşayan Afrika kökenli
Türklerin kutladığı Dana Bayramı
bu yıl da renkli görüntülere sahne

oldu. Konak Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen gele-
neksel kutlamalar kapsamında Al-
sancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
gerçekleştirilen ‘Dana Korteji’ yoğun
ilgi gördü.

ALSANCAK SOKAKLARINDA
AFRİKA RÜZGARI
Sergi, kitap tanıtımı, panel ve dans
gösterilerinin yer aldığı Dana Bayra-
mı kutlamalarının olmazsa olmazı
olan Dana Korteji ise her yıl olduğu
gibi bu yıl da renkli görüntülere sah-
ne oldu. Korteje katılan Konak Bele-

diye Başkanı Sema Pekdaş, Dana
Bayramı’nın İzmir’in tarihi zenginli-
ğinde iz bırakan önemli olaylardan
biri olduğunu belirterek “Bu zengin-
liklerin unutulmaması gerekiyor.
Çünkü bunlar birike birike ‘İzmir
hoşgörüsü’ ortaya çıkıyor. Geçmişi-
mizi geleceğe sağlam bir şekilde ak-
tarmak için bu farklılıkları korumak,
İzmirlilik kimliğini, İzmirlilik kültürü-
nü hep yaşatmak zorundayız. Bu bir
özgürlük çabası da aynı zamanda…
İzmirliler olarak farklılıklarımızdan
korkmuyoruz. Biz, bu farklılıklarımızı
zenginlik olarak görüyoruz. Bu zen-
ginliklerin yaşaması bizi geleceğe ta-
şıyor. İzmir şehrinin kuruluşunda da,
temelinde de bu düşünce var” dedi. 
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anneleR Günü’nü, Mustafa
Kemal Atatürk’ün annesi
Zübeyde Hanım’ın Alsancak

Gündoğdu Meydanı’ndaki heykeli
önünde düzenlenen törenle kutla-
dık. Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş törende, Zübeyde Hanım’ın
anıtı önünde bir araya gelmenin
önemine değinerek, “Bu ülkede öz-
gür ve eşit yurttaşlar olarak yaşa-
mamızı sağlayan, Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün annesi, onu büyüten ve onu
yetiştiren değerli kadın Zübeyde
Ana’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz”
dedi. 
Pekdaş, Atatürk’ün hayal ettiği gibi,
kadınların özgür olduğu bir cum-
huriyette yaşamak istediklerini
söyleyerek, “Kadınlar özgürse bu
Cumhuriyet yaşar. Atatürk bunu
biliyordu ve Cumhuriyeti bir kadın
devrimi olarak kurdu. Atatürk’ün
devrimlerini tamamlamak için varız.
Bize dayatılan yaşam biçimine dur
demek için buradayız. Atatürk’ün
özlem duyduğu, başladığı devrimleri
tamamlamak için kadınlar olarak
el ele, kol kola çalışacağız. Cumhu-
riyeti adaletli bir Cumhuriyet yap-
mak için, birlikte var olabilmek, so-
kaklarda özgürce dolaşmak istiyo-
ruz. Bugün Zübeyde Hanım’a min-
netlerimizi sunarken, Atatürk dev-
rimlerini tamamlamaya söz veri-
yoruz.” diye konuştu.

Anneler Günü’nü
piknikte kutlAdılAr
Konak Belediyesi’nin spor ve semt
merkezlerinde kurs gören kadınlar
Anneler Günü’nü piknik yaparak
kutladı. Konak Belediyesi’nce, Sarnıç
Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen
buluşmaya yaklaşık bin 500 kadın
katıldı. Yıl boyunca spor ve semt
merkezlerindeki kurslara katılan
kadınlar güzel havanın keyfini çı-
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KültüRmerkezlerini halkın buluşma
mekanları haline getiren Konak Be-
lediyesi’nin müziğe gönül verenlerle
oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu
muhteşem bir konsere imza attı. Al-
sancak Grubu üyeleri tarafından Eş-
refpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde verilen konser, dinleyenlere
keyifli anlar yaşattı. Ülkemizin önde
gelen Türk Halk Müziği ustalarından;
Ali Ekber Çiçek, Aşık Mahzuni ve Neşet
Ertaş’ın türkülerinden oluşan konseri
Şef Bahar Almaç yönetti. Konserde 25
türküyü iki bölüm halinde seslendiren
koro ve solistler dinleyenlere türkü
ziyafeti sundu. Derdim Çoktur Hangi-
sine Yanayım, Kesik Çayır, Nasıl Yar
Diyeyim Ben Böyle Yare gibi türkülere
zaman zaman konuklar da eşlik etti. 

UlU Önderimiz AtAtürk’ü Yetiştiren zübeYde HAnım’ı
Anneler Günü’nde de Andık

KonaK Belediyesi’nin her yıl binlerce
kişiyi ağırlayan kültür merkezlerindeki
kurslar sezonu tamamladı. Bu yıl da
resim, heykel ve el sanatları kurslarını
başarıyla bitiren kursiyerler edindikleri
becerileri, kurs aldıkları kültür mer-
kezlerimizde düzenlenen yıl sonu ser-
gisiyle görücüye çıkardı. 7’den 70’e her
yaştan kursiyerlerin el emekleri büyük
beğeni aldı.

KonaK Belediyesi Kadın,
Sosyal Politikalar ve Pro-
jeler Müdürlüğü’ne bağlı

hizmet veren semt merkezlerinin
yılsonu sergisine Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, belediye
meclis üyeleri, kursiyer ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Konak Beledi-
yesi tarafından restore edilerek
İzmir’e kazandırılan tarihi Abacı-
oğlu Han’da gerçekleşen serginin
açılışında konuşan Başkan Pekdaş,
tüm kursiyerleri emeklerinden
ötürü kutladı. İzmir’i gök kubbenin
altındaki en güzel şehir olarak ta-
nımlayan Pekdaş, “Birlikte yaşa-

dığımız bu şehri birlikte güçlen-
direceğiz. Semt merkezlerimizde
birbirimize iyi geliyoruz. Merkez-
lerimizin çoğu restore edilmiş tarihi
binalar. O binaların ruhu ile İzmir-
lilik ruhunu birleştirerek, bu şehrin
özgürlük kokan havasını her yere
yaymak, kendine güvenen, özgür
kadınların sokaklarında özgürce
dolaştığı İzmir’i daim kılmak ama-
cımız. Biz İzmirliler mutluyuz, gönül
zenginliği olan insanlarız. Bu kim-
liğin yaşamasını sağlamak duru-
mundayız. Sergimizi de bu kimliğe
uygun bir alanda yaparak kente
katkı sağlıyoruz” dedi. 

Anneler Günü’nü, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde
Hanım’ın Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndaki heykeli önünde
düzenlenen törenle kutladık

Müziğin Ustaları
Eserleriyle Anıldı

Kursiyerlerin
Yetenekleri
Göz Doldurdu

RisKaltındaki çocukların topluma ka-
zandırılması adına ortaya koyduğu ça-
balarla Türkiye’ye örnek olan Çocuklar
Geleceğimizdir Derneği Başkanı Neşe
Can Hürtürk'e Konak Belediyesi tara-
fından Yılın Annesi plaketi verildi. Der-
neğin Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde
hizmet veren Bizim Ev Aile Çocuk Genç-
lik Destek Merkezi’ni ziyaret eden Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Neşe Can Hürtürk'ün çocukların iyi bir
geleceğe sahip olması için sergilediği
özverili çalışmaların takdir edildiğini
belirterek kendisini bu nedenle Yılın
Annesi seçtiklerini söyledi. 

Konak'ta Yılın
Annesi Hürtürk

KonaK Belediyesi İzmir Karikatür Müzesi, Atatürk’ün
şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürle-
rinden oluşan ‘Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet’

isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Araştırmacı yazar İsmail Şen’in,
1919 ile 1938 yılları arasında 50’ye yakın yerli ve yabancı mizah
yayınından derlediği ve Türk-
çeye çevirisi yapılan eserlerin
yer aldığı sergi, karikatür se-
verlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç
görülmemiş karikatürlerinden
oluşan serginin açılışına başta
İzmirli karikatür sanatçıları ol-
mak üzere çok sayıda davetli
katıldı.  Milli Mücadele kahra-
manı Mustafa Kemal Atatürk’ün
o yıllarda yayınlanan karika-
türlerin yer aldığı özel seçki bü-
yük beğeni topladı.

Ata’nın Karikatürleri
Konak’ta Sergiye Çıktı

karırken hem gönüllerince eğlendi
hem de Anneler Günü’nü kutladı. 

AnAdolu Anne Gibi
SArıp SArmAlAr
Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, Anneler Günü’nde  Kadifekale’de
annelerle bir araya geldi. Başkan
Pekdaş, çoğu Doğu ve Güneydo-
ğu’dan İzmir’e göç etmiş kadınların
anneler gününü kutladı. “Bir anne
nasıl ki çocuklarını birbirinden ayır-
mıyor Anadolu’da yaşattığı insanları
birbirinden ayırmamış” diyen Baş-

kan Pekdaş, “Farklı renklerde, dil-
lerde, dinlerde olmuş olsalar da Ana-
dolu tıpkı bir anne gibi hepsini bir
arada tutmuş, bir ana gibi sarmış
sarmalamış. Biz de hiçbir çocuğu-
muzu ayırt etmediğimiz gibi bu
kentte yaşayan herkesi sarıp sar-
malayıp, bir arada tutup ayırt et-
meden mutlu yaşamalıyız. Bizim
görevimiz hemşehrilerimizin mutlu
olmalarını sağlamak” diye konuştu. 
Pekdaş, kadınlara belediye olarak
açtıkları semt ve spor merkezlerine
gelmeleri çağrısı da yaptı.

Konaklı
Kadınlar
Hünerlerini
Sergiledi

Zübeyde Hanım’a
ŞükranlarımıZla…
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KOnAK Belediyesi’nin Mayıs
ayı olağan meclis toplantıla-
rının ilk oturumu İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi'nin
meclis salonunda ger-
çekleştirildi. Konak
Belediye Başkanı
Sema Pekdaş'ın baş-
kanlığında yapılan
toplantıda Konak Be-
lediyesi’nin kardeş

belediyeleri olan; Denizli’nin Bozkurt,
Uşak’ın Sivaslı İlçesi Pınarbaşı,

Kütahya’nın Şaphane ile İzmir
Beydağ Belediyesi’ne araç
desteği verilmesine karar
verildi. Konak Belediyesi’nin
araç filosundan boşa çıka-
rılan dört kamyonetin kar-
deş belediyelere hibe edil-
mesi kararı oy birliğiyle
alındı. 

Yenişehir’de inşa edeceğimiz yeni belediye
hizmet binasının yapılacağı alanda yer alan
benzin istasyonu için mahkemeden tahliye

kararı çıktı. Hizmet binasının inşaatı 6 ay gibi bir
süre içinde başlayacak. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, yeni hizmet binasıyla bölge kalkın-
masının fitilinin de ateşleneceğini söyledi.

İNŞAAT İÇİN ENGEL KALMADI
Başkan Sema Pekdaş, “Dayanışmayla kentimizi
güzelleştirdiğimiz gibi ülkemizi de güzelleştirmek
istiyoruz” dedi. Yenişehir’de yapılması planlanan
belediye hizmet binasıyla ilgili bilgi veren Pekdaş,
“Göreve gelir gelmez tüm birimleri bir araya geti-
recek yeni bir hizmet binası yapma sözü vermiştik.
Yenişehir’deki pazaryerinin orayı, önündeki benzin
istasyonunu da katarak planladık. Benzin istasyonu
için tahliye davası açmıştık. Dava sürerken de boş
durmadık ve hizmet binamızın projesini bir ulusal

yarışmayla tespit ettik. Projemiz çizildi, ruhsata
da bağlandı. Bu arada benzin istasyonu için tahliye
kararı çıktı. 6 ay içinde inşaata başlayacağız. Böylece
bu bölgenin kalkınmasının fitilini de ateşlemiş ola-
cağız” dedi.

MERKEZLERİN SAYISI İKİ KAT ARTTI
Bir bölgenin kalkınması için orada mutlaka kamu
hizmet binalarının olması gerektiğini söyleyen
Başkan Pekdaş, “Göreve gelmemizle birlikte be-
lediyemize ait merkezlerin sayısını hızla artırdık.
Hizmete başladığımızda 22 olan semt, kültür ve
spor merkezi sayımızı 46’ya çıkardık. Şimdi yeni
hizmet binamızı da yapacağız. 7 bin metrekare
alanı, 22 bin metrekare kullanım alanı olan bu
alana Konak Belediyesi’nin merkezini taşıyacağız.
Böylece bu bölgenin de kalkınmasını sağlayacağız.
Çünkü bu bölgeler kalkınmadan Konak’ın kalkı-
namayacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Yenişehir’de inşa edeceğimiz yeni belediye hizmet bina-
sının yapılacağı alanda yer alan benzin istasyonu için
mahkemeden tahliye kararı çıktı. Hizmet binasının in-
şaatı 6 ay gibi bir süre içinde başlayacak
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Yardım Eli
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Belediyelere
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Kardeş
Belediyelere
Yardım Eli

yeni bina kalkınmanın
fitilini ateşleyecek
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P eş peşe gerçekleştirdiği temel atma törenleriyle
gücüne güç katan Konak Belediyesi sayılarını
her geçen yıl arttırdığı semt merkezlerine bir

yenisini daha ekledi. Temeli geçtiğimiz yıl atılan
Aziziye Semt Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın kayınvalidesi
Elif Pekdaş’ın vefatı nedeniyle katılamadığı törende
belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) İl, İlçe yöneticileri ve kadın kolları yöneticileri,
muhtarlar ve semt sakinleri yer aldı. Konak Beledi-
yesi’nin 13. semt merkezi olan Aziziye Semt Merkezi,
başta kadınlar olmak üzere bölge halkına hizmet
verecek.

KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİR
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Le-
man Tunus, Başkan Sema Pekdaş’ın Malatya’daki
cenaze töreni nedeniyle açılışa katılamadığını söyledi.
Konak Belediyesi’nin Başkan Sema Pekdaş döne-
minde halka dokunan çalışmalara imza attığını
belirten Tunus, semt merkezlerinin bu anlamda
önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Açılışı yapılan mer-
kezin aynı zamanda bir buluşma yeri olacağını da
vurgulayan Tunus, çeşitli kursların yanı sıra çocuklar
ve gençler için de eğitimlerin verileceğini dile getirdi.
Semt merkezlerine kadınların mutlaka gelmesi ge-
rektiğinin altını çizen Tunus, kadın elinin değdiği her
yerde güzellikler olacağını söyledi.

BAŞKAN PEKDAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ
Açılış töreninde Aziziye Muhtarı Özden Kanmetin de
söz alarak Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a
semtlerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kanmetin, “Bu merkezde çok güzel paylaşımlar ya-
pacağız. Güzel işler yapacağız. Kadınlar ayaklarının
üzerinde durması gerektiğini anlayacak. Bunu bizlere
sağlayan Başkan Sema Pekdaş ve emeği geçen her-
kese, semt sakinlerimiz adına teşekkür ederim” diye

konuştu.

BİR KURSLA HAYATI DEĞİŞTİ
Törende Konak Belediyesi’nin farklı semt merkez-
lerindeki kurslara katılmış kadınlar da söz aldı. Bu
kurslara katılarak hayata bakışı ve hedefleri değişen
kursiyerlerden Berivan Alpergün, “Kursa gittiğimden
bu yana yeni hedeflerim, amaçlarım, planlarım var.
Bugün Aziziye Semt Merkezi’ni açıyoruz, buradaki
pek çok kadın gençlerin hayatlarında benim gibi yeni
planlar kuracaktır. Semtlere yeni merkezler kazan-
dıran Başkan Sema Pekdaş’a ve ekibine teşekkür
ederiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Aziziye

Semt Merkezi hizmete açıldı. 

HALKIN BULUŞMA MEKANI
Temeli 26 Mayıs 2017’de atılan Aziziye Semt Merkezi
bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2018 yılında
açılışı yapılan yatırımlardan biri olan merkez bölgeye
değer kazandıracak. İki katlı olarak tasarlanan birimde,
bölge sakini kadın ve çocuklara kurslar verilecek.
Yeni birim ile Konak Belediyesi’nin ilçe genelinde
faaliyet gösteren semt merkezi sayısı da 13’e çıkmış
oldu. Merkezin iki katında çeşitli alanlarda hobi ve
meslek edindirmeye yönelik kurslar verilmesi plan-
lanıyor. 

Aziziye Semt
merkezi Açıldı

KonaK’ta 13’üncü Semt merKezi

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ozan Yayman

Haber Koordinatörü 
Fırat Soylu

Haber Merkezi
Nalan Kolağası İmre, Sonay Kaplan, 

Melis Özkul, Hasan Bilgiçer, Yavuz Zeren,
Deniz Eraltuğ, Mustafa Çetinkaya

Adres: Konak Belediyesi 
9 Eylül Meydanı Basmane - İzmir

Telefon: 0 (232) 484 53 00 www.konak.bel.tr

ÇÖZÜM HATTI: 0 (232) 444 35 66

Sahibi
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
1199 Sk.No: 1/7 Gaziemir - Sarnıç / İZMİR

Telefon: 0 (232) 483 96 60
Baskı Tarihi: 4 Haziran 2018

AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZ DAĞITILIR
YIL: 9 SAYI: 82 HAZİRAN 2018
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KONAKBelediyesi’nin Ramazan
ayında düzenlediği iftar sofraları
bereket, dayanışma ve kardeş-

lik ruhunu yaşatıyor. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da süren iftar sofrası geleneği
ile her gün farklı bir mahallede oruç
açılıyor. Her gün farklı bir mahallede
kurulan iftar sofralarında Halkapı-
nar’dan Gültepe’ye; Ballıkuyu’dan Gü-
zelyalı’ya Konak’ın dört bir yanında bir
araya gelen hemşehrilerimiz, yemek
sonrasında da geleneksel Ramazan
etkinlikleriyle keyifli bir akşam geçi-
riyor.

Ramazan EĞLEnCELERi
ÇoCUKLaRı SEVindiRdi
Konak Belediyesi’nin mahallelerde kur-

duğu iftar sofraları binlerce kişiyi aynı
masa etrafında buluştururken, yemek
sonrası sahnelenen Ramazan eğlen-
celeri de çocuklara unutamayacakları
anılar yaşatıyor. Minikler ikram edilen
pamuk şeker ve şerbet eşliğinde si-
hirbaz, Hacivat-Karagöz ve orta oyu-
nundan oluşan gösterileri keyifle izli-
yor.

BEREKEt, HUzUR VE daYanışma
İftar öncesi vatandaşla buluşan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ma-
halleliyle sohbet edip sorunları yerinde
dinliyor. Katıldığı iftarlarda hemşehri-
lerine seslenen Başkan Pekdaş, Ra-
mazan ayının barışın, paylaşmanın,
dayanışmanın günleri olduğunu vur-

gulayarak, “Bu sofralarda birlikte ye-
mekler yiyip, lokmalarımızı paylaşarak,
dayanışmamızı yükseltelim istedik. Bu
güzel şehirde yaşayan güzel insanlar
olarak, çocuklarımızın geleceğinden
emin olarak yaşamak istiyoruz. Tür-
kiye’nin geleceğine emin adımlarla yü-
rüyen, huzurlu ve güvenli bir ülke ol-
ması için çalışıyoruz” dedi.

ÜLKEmizin zEnGinLiKLERi
HEPimizin 
Buluşmalarda, “Bizim birbirimize ih-
tiyacımız var” diyen Pekdaş, Ramazan
ayının daha iyi bir geleceğe gidişin
başlangıcı olmasını diledi. Pekdaş’ın,
buluşmalarda altını çizdiği vurgular
şöyle oldu:

“Sokaklarınızda birlikte oluyor, siz-
lerin sorunlarını konuşuyoruz.  Ama
artık sizi bu problemlerle, bu sorun-
larla baş başa bırakan mevcut gidişe
‘tamam’ demek gerekiyor. Türkiye’de
yaşayanları kutuplaştıran, birbiriyle
kaynaştırmayan, aksine düşman eden
bu düzenden biz çok sıkıldık. Bu dü-
zene artık ‘tamam’ diyerek, ülkemizin
zenginliklerini birlikte paylaşacağız.
Çocuklarımızın umut dolu bir gele-
ceğinin olduğu, huzur içinde yaşaya-
cağımız düzenler gelsin istiyoruz. Ra-
mazan’ın sonunda Bayram huzurla
gelsin. Biz bu düzeni değiştirmeye
varız. Bu dileklerle hepinizin Ramazan
ayını kutluyor, iyi bir gelecek diliyo-
rum.” 

Konak Belediyesi’nin Ra-
mazan ayında düzenlediği
iftar sofraları bereket, da-
yanışma ve kardeşlik ru-
hunu yaşatıyor. Her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da süren
iftar sofrası geleneği ile
her gün farklı bir mahal-
lede oruç açılıyor 

KonaK’ta Ramazan’ın tadı BiR BaşKa
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KonaK Belediyesi ve İzmir Balkan
Dernekleri Federasyonu işbirliğinde
düzenlenen Uluslararası Balkan

Kadınları Buluşması, Kültürpark nikah
Salonu’nda gerçekleştirildi. Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliği yap-
tığı etkinlikte, Balkan ülkelerinde yaşayan
kadınlarla İzmirli kadınları bir araya ge-
tirmek için çalışan Balkan kökenli kadınlar
plaketle ödüllendirildi. 

PEKDAŞ’A TEŞEKKÜR 
Gecede konuşan İzmir Balkan Dernekleri
Federasyonu Başkan Yardımcısı Gülay
Şengül, “Muhacirler, kaybedilmiş top-
rakların aziz hatıralarıdır. İzmir Balkan
Dernekleri Federasyonu olarak bu aziz
hatıraların en önemli parçası olan kadın-
ların yaşam alanlarındaki başarılarını
ödüllendirmek istedik ve bunun için de
Başkanımız Sema Pekdaş’ın huzuruna
gittik. Şu anda da onun desteği sayesinde
buradayız” diye konuştu. 

KADINLAR CUMHURİYETE
SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA
Kendisinin 1951 yılında Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göç etmiş bir Balkan göçmeni
babanın çocuğu olduğunu dile getiren
Başkan Sema Pekdaş da, “Biz babamın,
o güzel coğrafyaya ilişkin anlattığı o güzel
hikayeleri dinleyerek büyüdük. Farklı
coğrafyalardan gelen insanlar olarak Mus-
tafa Kemal atatürk’ün bize emanet ettiği
çağdaş ülkede yaşama kararlılığımızı dile
getirmek zorundayız. Cumhuriyet aynı
zamanda bir kadın devrimidir. atatürk
kadınlara pek çok haklar vererek ülke-
mizde kadın-erkek eşitliğini sağladı. Bu-
nun için biz kadınlar olarak eşit yurttaş
kimliğimizle, hayatın her alanında güçlü
durmak zorundayız ve Balkan kadınları
da bunu yapıyor” dedi.

Balkanlı Kadınlar
Konak’ta Buluştu

KonaK Belediyesi bünyesinde ça-
lışan ve 3-11 yaş arası çocuğu bu-
lunan erkek personeller için Baba

Destek eğitim Programı (BaDeP) düzen-
ledi. Çocuk gelişiminde babaların önemine
dikkat çekmek amacıyla anne Çocuk
eğitim Vakfı (aÇeV) işbirliğinde 10 hafta
süren ‘İlk İş Babalık’ eğitimlerini başarıyla
tamamlayan 36 babaya sertifikaları tö-
renle verildi.   

10 HAFTA EĞİTİM VERİLDİ
aÇeV tarafından 1996 yılından bu yana
babalara yönelik sürdürülen Baba Destek
eğitim Programı bu kez Konak Beledi-
yesi’nde çalışan belediye personeli için
düzenlendi. ‘İlk İş Babalık’ adı altında ve-
rilen eğitimlere 3-11 yaş arası çocuğu
olan 470 erkek personelden ilk etapta
36 baba katıldı. 10 hafta süren eğitimleri
başarıyla tamamlayan babalar için Konak
Belediyesi’nin zeytinlik Semt Merkezi’nde
tören düzenlendi. Sertifika törenine Konak
Belediyesi bürokratları ile aÇeV İl Tem-
silcisi Fatoş Dayıoğlu, aÇeV eğitimcileri;
Mansur ozan Yılmaz, Tayfun Yalçın, aÇeV
Saha Danışmanı Tamer Doğan, aÇeV
Saha Sorumlusu zafer Durukan katıldı.  

Bu Babalar
Sertifikalı

BoSna Savaşı sırasında yaşanan
Srebrenitsa Katliamı’nın yarattığı
yıkıcı etkiler, Konak Belediyesi’nin

ev sahipliği düzenlenen ‘Bosnalı Kız Kar-
deşlerimiz ile Buluşuyoruz’ adlı etkinlikte
bir kez daha gözler önüne serildi. İnsanlık
tarihinin en karanlık sayfalarından biri
olan ve tüm dünyanın gözleri önünde
yaşanan savaşın yıkımlarının anlatıldığı
etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın yanı sıra Bosna-Hersek Ka-
yıplarını Araştırma Komisyonu Başkanı
Amor Masovic, Konak Belediyesi Sreb-
renitsa Anneleri Derneği’nden Nermina
Abdurrahmanovıc ve Kada Hotıc, Türk-
çede ‘Kadın Gücü’ anlamına gelen Snage
Zene Derneği’nden Zahırovıc, Zeljka Pet-

rovıc ve
Branca An-
tıc, Türkçede
‘Kadın Kadı-
na’ anlamına
gelen Zene Ze-
nama Derne-
ği’nden Menuna
Zvızdıc katıldı.

SAVAŞ BİTTİ İZLERİ
HALA SICAK
Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Sa-
lonunda düzenlenen etkinlikte Bosna-
Hersek Kayıplarını Araştırma Komisyonu
Başkanı Amor Masovic, “Savaşın üze-
rinden 25 yıl geçti. Hala savaş kayıpla-

rımızı arıyoruz”
diyerek 11 Tem-
muz 1995 günü

yaşanan ve
Srebrenitsa Kat-

liamı olarak tarihe
kara bir leke olarak

düşen katliamın en acı
izleri olan toplu mezarlar

konusunda bir sunum gerçek-
leştirdi. 

BARIŞI SÜREKLİ KILMALIYIZ
Etkinlikte konuşan Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş da Bosna savaşının
olduğu 1990’lı yılların başında İzmir’de
sivil toplum örgütleriyle, Bosna-Her-

sek’te yaşanan soykırımı, insanlık su-
çunu bütün dünyaya duyurmak için
dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlara
kartlar postaladıklarını dile getirdi. Pek-
daş konuşmasında Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sö-
zünü hatırlatarak, “Biz dünyada savaş-
ların bitmesini ve barışın sürekli olmasını
istiyoruz. Savaşın kötülüklerini hiç unut-
turmayacağız, bir taraftan da el ele, kol
kola kültürlerimizi yaşatacağımız, birlikte
özgürce şarkılarımızı söyleyeceğimiz
bir dünya kuracağız. Bunu da kadınlar
başaracak. Bir kadın başkan olarak dün-
yanın her yerinde mağdur olan kız kar-
deşlerimizin, kız kardeşi olarak yanla-
rında olmayı sürdüreceğim” dedi.

KonaK Belediyesi’nin ma-
halleli kadınları kitapla bu-
luşturan, okuma alışkan-

lığını artırırken aynı zamanda
sosyalleşmelerine de katkı koyan,
‘Mahalleli Kadınlar Kitap okuyor’
etkinliğinin ikincisi yazar ayşe
Kilimci’nin katılımıyla yapıldı. Dört
kadın mahalle muhtarının öncü-
lüğünde düzenlenen buluşmada
yazar Kilimci, ‘Meğer Mutfak Bir
Masalmış’ adlı kitabını mahalleli
kadınlara anlattı. 

KADIN MUHTARLAR
ÖNCÜ OLDU
Konak Belediyesi Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü’nce organize edilen
etkinliğe Saygı Mahalle Muhtarı
Fatma Öztürk, akın Simav Ma-
halle Muhtarı Hatice Gazezoğlu,
26 ağustos Mahalle Muhtarı Şerife
Gökgör, Güneşli Mahalle Muhtarı
Sevinç Özkan mahalleli kadınlarla
birlikte katıldı. 

Pekdaş: 

Barışı sürekli kılmalıyız

Önce Kitabını Okudular 
Sonra Yazarıyla Buluştular

Müzeler Haftası’nda, her yıl
olduğu gibi bu yıl da Konak
Belediyesi müzeleri çeşitli

etkinliklere ev sahipliği yaptı. 18-24
Mayıs tarihleri arasında kutlanan
Müzeler Haftası kapsamında Ümran
Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi
‘Çocuk Koleksiyonerler Sergisi’ne ev
sahipliği yaptı. Türkiye’de bir ilk olan
ve Konak Belediyesi’nce ikinci kez
düzenlenen sergide peçete, oyuncak
araba, sabun, kalemtraş, deniz ka-
buğu ve deniz taşlarından oluşan ko-
leksiyonlar yer aldı. Serginin yanı sıra

yine aynı müzede ‘Müzede Yazar Var’
etkinliği adı altında yazar Güzin Öz-
türk öğrencilerle bir araya geldi. Al-
sancak’ta, Necdet Alpar Mask Mü-
zesi’nde ‘Çocuklar ve Korkuluklar’
isimli İnteraktif Sergi ve atölye ça-
lışması yapılırken, İzmir Karikatür
Müzesi’nde ise geçen yıl kaybettiğimiz
usta yazar Muzaffer İzgü anısına Ak-
baba Dergisi Karma Karikatür Sergisi
açıldı. Radyo Ve Demokrasi Müze-
si’nde de Radyodan Masallar Dinletisi
ve Radyo Tiyatrosu Atölyesi ziyaret-
çilerle buluştu.  

Müzeler Haftası’nda Şenlik Konak Belediyesi Müzelerindeydi… 
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KONAK Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen
İzmir Felsefe Günleri yoğun ilgi

gördü. 3-4 Mayıs tarihleri arasında Ko-
nak Belediyesi’nin Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikler
yoğun katılıma sahne oldu. Dokuz Eylül
Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün de
destek verdiği buluşma bu yıl ‘Ütopya’

konu başlığı altında gerçekleşti.

SORU SORMAK GÜZEL ŞEY
İki gün süren etkinliğin ilk gününde kür-
süye çıkan Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İzmir Felsefe Günleri’ne 7’nci kez
ev sahipliği yapmaktan duydukları mut-
luluğu dile getirdi. Felsefenin önemine
değinen Pekdaş, “Felsefe önümüzde hep
durmalı. Soru sormak ve hayal etmek

kadar güzel bir şey yoktur. Çünkü insanı
insan yapan en önemli şey soru sorması
ve hayal kurmasıdır. Biz bundan hareketle
çocuklarla da felsefe atölyesi yapmaya
başladık. Geçen hafta da bu çocukların
katılımıyla Türkiye’de bir ilk olan Filozof
Çocuklar Sempozyumu’nu gerçekleş-
tirdik. Sempozyuma katılan çocuklarla
sohbet ettiğimde soru sormayı öğren-
diklerini söylediler. Demek ki ilk adımı

atmışız. İlk adım önemli. Bu yapılan et-
kinlikler de bunu sağlayacak” dedi. 
İki gün süren İzmir Felsefe Günleri’nde
‘Ütopya, Umut ve Adalet’, ‘Edebiyatta
Ütopya ve Ütopyacılığın Terk edilmesi’
ve ‘Distopyalar, Umutsuzluk ve Umut-
suzluğu Aşmak’ başlıkları altında dü-
zenlenen panelleri, Felsefe bölümü öğ-
rencileri başta olmak üzere çok sayıda
katılımcı izledi. 

KONAK Belediyesi 10 - 16 Mayıs tarihleri
arasında kutlanan Dünya Engelliler Haf-
tası’nda engelli öğrenciler için piknik et-
kinliği organize etti. Konak Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen
pikniğe katılan 110 engelli öğrenci, İnciraltı
Rekreasyon Alanı’ndaki Engelliler Parkı’nda
keyifli bir gün geçirdi. Piknik sayesinde
temiz havanın keyfini çıkaran, engelli ço-
cuklar doğanın koynunda çeşitli aktivite-
lerle günü eğlenerek tamamladı. Halat
çekme, ip atlama, çuvalla koşma oyunla-
rıyla tatlı rekabetler yaşayan çocuklar,
palyaço gösterisiyle de neşeli anlara ortak
oldu. 

KONAK Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar
ve Projeler Müdürlüğü,  İsmetpaşa, 1. Kadriye,
Mersinli, Zeytinlik ve Hatay semt merkez-
lerinde, üniversiteye giriş sınavlarına ha-
zırlanan öğrenciler için sınav kaygısı ve
başa çıkma yolları konulu seminerler dü-
zenledi. Okullardan gelen talep doğrultu-
sunda düzenlenen seminerlerden biri de
Güzelyalı Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. İki
ayrı oturumda yaklaşık 400 öğrenciye; sınav
kaygısının ne olduğu, belirtilerinin hangi
şekillerde ortaya çıkabileceği, neden sınav
kaygısı yaşadığı ve yaşanan kaygıyla nasıl
baş edeceği anlatıldı. Birer saat süren se-
minerin sonunda kişiyi sınav öncesinde ra-
hatlatan nefes alma ve gevşeme yöntemleri
de uygulamalı olarak gösterildi. 

KONAK Belediyesi çocukları tiyatroyla buluş-
turmaya devam ediyor. Büyük beğeni alan
sanat etkinlikleri kapsamında son olarak Gü-

zelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde minik se-
yirciler için ‘Dünyadaki En Güzel Şey’ isimli oyun
sahnelendi. Yaklaşık 35 dakika süren müzikli oyunu
anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ilgiyle izledi. Assitej
Genç Sahne tarafından sahnelenen oyunda oyuncular,
‘Dünyadaki en güzel şey nedir?’ sorusuna yanıt aradı.
Sorunun cevabı oyun boyunca sürekli değişiti. 

Özel Çocuklara
Sürpriz Piknik 

KONAK Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında düzenlediği Ortaokullar Arası
Puanlı Atletizm Şampiyonası büyük çe-
kişme ve heyecana sahne oldu. Seha Aksoy
Atletizm Pisti’nde düzenlenen yarışlara
Konak sınırları içindeki 21 ortaokuldan 210
öğrenci katıldı. Yıldız Kızlar ve Erkekler ile
Küçük Kızlar ve Erkekler kategorilerinde
takım halinde piste çıkan minik atletler
100 metre, uzun atlama, gülle atma, 800
metre ve 4x100 bayrak yarışında ter döktü. 

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
210 sporcunun yarıştığı şampiyonada kür-
süye çıkarak madalya ve kupalarını alan
öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve
arkadaşlarıyla paylaştı. Kupa ve madal-
yaların sahiplerine verildiği ödül töreninde
Konak Belediyesi tarafından yarışlar so-
nunda genç atletlere harcadıkları enerjileri
geri almaları için çeşitli ikramlarda bulu-
nuldu.

Genç Sporcular
Ata’ları için
Ter Döktü

KONAK Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında geleneksel hale getirdiği Stre-
etball (Sokak Basketbolu) Turnuvası, il-
çedeki ortaokul ve lise basketbol takım-
larını potada buluşturdu. Şampiyonada
dereceye giren takımların oyuncuları, ku-
palarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da ken-
dilerine Cumhuriyet’i emanet eden Ata-
türk’e armağan etti.
Spor İşleri Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları kapsamında düzenlediği tur-
nuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Tur-
nuvada Konak’ta eğitim öğretim veren or-
taokullardan 32, liselerden 17 takım olmak
üzere toplamda 245 öğrenci mücadele etti.
Turnuva maçları Göztepe sahildeki bas-
ketbol sahasında oynandı. Tempolu geçen
maçlar sporseverler tarafından da ilgiyle
izlendi. Fair-play ruhunun ön planda olduğu
turnuvada şampiyon olan takımların oyun-
cuları kupalarını Ata’larına hediye etti.

Kupalar Ata’ya
Hediye Edildi

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen İzmir Felsefe
Günleri yoğun ilgi gördü. 3-4 Mayıs tarihleri arasında Konak Belediyesi’nin
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda gerçek-
leştirilen etkinlikler yoğun katılıma sahne oldu

19 Mayıs’a yakışan Turnuva

Konak’ta Ütopya Konuşuldu

KONAK Belediyesi’nin 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı kutlamaları

kapsamında düzenlediği Ortaokullar
Arası Futbol Turnuvası çekişmeli
olduğu kadar, keyifli anların ya-
şandığı maçlara da sahne oldu.
Turnuvaya, Konak’ta eğitim veren
okullardan 36 erkek, 24 kız futbol
takımı olmak üzere toplam 60 takım
katıldı. 35 gün süren müsabakalarda
takımlar halinde mücadele eden
toplam 840 genç futbolcu ter döktü.
Turnuvanın ödül töreni Konak Be-
lediyesi’nin Halkapınar Spor Tesi-
si’nde yapıldı.  Törene Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş, Konak
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali

Türkoğlu, veliler ve okulların öğ-
retmenleri katıldı.

KUPA SEVİNCİNİ
ÖĞRETMENLERİYLE
PAYLAŞTILAR
Büyük çekişmeye sahne olan tur-
nuvada kızlarda, 19 Mayıs Ortaokulu
birinci, Ömer Lütfü Akad ikici, Kemal
Atatürk üçüncü ve Kestelli Şerife
Eczacıbaşı Ortaokulu da dördüncü
oldu. Erkeklerde ise, 9 Eylül Orta-
okulu birinci olurken Gültepe Orta-
okulu ikinci, Gazi Ortaokulu üçüncü
ve Ömer Lütfi Akad Ortaokulu dör-
düncü oldu. Öğrenciler kupa ve ma-
dalya sevinçlerini takım arkadaşları
ve antrenörleriyle paylaştı.

Dünyadaki En Güzel Şey

Sınav Kaygısıyla
Başa Çıkmak
Mümkün

KONAK Belediyesi’nin dör-
düncüsünü düzenlediği
Genç Tiyatro Festivali 7-12
Mayıs tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Konak’taki 10
liseden tiyatroya gönül ver-
miş gençlerin katıldığı fes-
tivalde oyunlar,  Fuar Gençlik
Tiyatrosu’nda sahnelendi.
Genç oyuncuların perfor-

manslarıyla göz doldurduğu
4.Genç Tiyatro Festivali’nde
Selma Yiğitalp Lisesi, Çınarlı
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, 50. Yıl Anadolu Lisesi,
Nevvar Salih İşgören Mes-
leki Teknik Anadolu Lisesi,
Beştepeler Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi, Gültepe Nene
Hatun Mesleki Teknik Ana-

Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti
Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti
Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti
Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti
Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti
Genç Tiyatrocular
Sahnede Devleşti

dolu Lisesi, Şehit İdari Ataşe
Çağlar Yücel Mesleki Ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Özel İzmir
Konak Tek Ada Temel Lisesi,
Vali Vecdi Gönül Anadolu Li-
sesi ve Şehit Ömer Halisdemir
Kız Anadolu İmam Hatip Li-

sesi yer aldı. Hazırladıkları
tiyatro eserlerini sahneleyen
lise öğrencileri oyunculuk-
larıyla hayran bırakırken fes-
tivali takip eden izleyiciler
tarafından dakikalarca ayak-
ta alkışlandı. 
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