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İlçe genelinde sürdürdüğümüz
yol ve kaldırım yenileme çalış-
malarında hemşehrilerimizden
gelen talepleri değerlendirerek
sorunları hızla çözüme kavuş-
turuyoruz. Mersinli semti 2816
Sokak’ta da mahalle sakinlerinin
de talebi üzerine kaldırım ve yol
yenileme çalışması başlattık.
∂ 6’da

Spor merkezlerinde ver-
diğimiz ücretsiz aerobik,
step ve pilates kurslarını
havaların ısınmasıyla bir-
likte açık havaya taşıdık.
Spor merkezlerine yakın
mesafedeki parklar açık
hava spor alanı haline dön-
üştü. ∂ 8’de

Güne Parkta
Sporla Başlıyorlar

Yaz Okullarında
Mutluluk Var

Konak’ta Örnek Buluşma

İsmetpaşa Semt Merkezimizde yaz-kış aralıksız devam eden tekvando kursuna gelen
400 minik sporcu geleceğin şampiyonları olabilmek adına uzman eğitmenler eşliğinde
haftanın üç gün antrenman yapıyor.  ∂ 8’de

Geleceğin şampiyonları Konak’ta yetişiyor

Vatandaş
Talebine
Jet Çözüm

Tarihi Köşk Gençlik
Merkezi Oluyor 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığımız Halil
Rıfat Paşa Köşkü’nün onarım ve yeniden düzenleme
çalışmaları tamamlandı. Şehit Nihat Bey Caddesi’nin
üzerinde yer alan ve İzmir’in önemli tarihi yapıla-
rından biri olarak gösterilen tarihi köşk, bundan
sonra gençlerin kültür ve sanat alanında çalışmalar
yapabileceği merkez olarak hizmet verecek. ∂ 4’te

3’te

Son olarak Alsancak’ta-
ki İrfan Boyuer Sokak es-
nafı ile sokak girişindeki
binayı yıkarak otele dön-
üştürmek isteyen firma
yetkililerini aynı masa et-
rafında buluşturan Konak
Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, gelecekte yaşa-
nabilecek olası sorunların
komşuluk hukuku altında
çözümünü sağladı.  ∂ 2’de

İzmir’in kalbi Konak’ta açık havada sinema keyfi başladı. ‘Yazlık
Sinema Günleri’ adı altında düzenlenen etkinliğin ilk gösterimi Adile
Naşit’in adını Parkı’nda yapıldı.  ∂ 7’de

İİzmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş
ilk kadın belediye başkanı Sema
Pekdaş, “Başladığım işlerin hep-

sini tamamlayacağım” diyerek bir
5 yıl daha Konaklılara hizmet et-
meye talip olduğunu açıkladı. Ken-
dini ‘kamucu’ bir başkan olarak ta-
nımlayan Pekdaş, “Bu güzel şehrin
geçmişten gelen tarihi zenginliğini
kentin kalkınması için kullanmaya,
İzmirlilik ruhunu el ele yaşatmaya
devam edeceğiz” dedi.
30 Mart 2014’te yapılan yerel se-
çimlerin ardından İzmir’in merkez

ilçesi Konak’ın tarihteki ilk kadın
belediye başkanı seçilen Sema Pek-
daş, çarpıcı değerlendirmelerde bu-
lundu. Kendisini avukatlık mesle-
ğinden ötürü sadece hukukçu ola-
rak tanımlamayan Başkan Pekdaş,
geçmişte farklı sivil toplum örgüt-
lerinde görev aldığını, bunun fay-
dasını da belediye başkanlığı sıra-
sında gördüğünü söyledi. Pekdaş,
bir yerin kent, insanlarının da yurt-
taş olabilmesi için sivil toplum ör-
gütlerinin enerjisinin önemli oldu-
ğunu dile getirdi. ∂ 5’te

Temelini bu yıl attığımız
yatırımlar arasında yer
alan Gültepe Spor Salonu

ile Toros Sosyal Tesisi’nin yapım
çalışmaları tüm hızıyla devam
ediyor. Bölgeye değer katacak
olan her iki tesisin de yılsonunda
hizmete açılması planlanıyor.
Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, yapımı devam eden
Gültepe Spor Salonu ile Toros
Sosyal Tesisi’nde incelemelerde
bulundu. İlk olarak eski Toros
Pazaryeri’ni yerine inşa edilen

Toros Sosyal Tesisi’ne giden Baş-
kan Pekdaş, 11 bin 500 metre-
kare alanda yükselen tesisin
devam eden yapım çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Aynı gün
Gültepe Spor Salonu inşaatını
da ziyaret eden Pekdaş, “Biz
hemşehrilerimize verdiğimiz
sözü tutuyoruz. Bizlerin birbi-
rimize iyi gelerek yaşamımızı
sürdürmemiz gerekiyor. Bunun
için bu merkezler o kadar işe
yarıyor ki bunları çoğaltmak
görevimiz” dedi. ∂ 4’te

Açık Hava
Sinema Keyfi 
Açık Hava
Sinema Keyfi 
Açık Hava
Sinema Keyfi 
Açık Hava
Sinema Keyfi 
Açık Hava
Sinema Keyfi 
Açık Hava
Sinema Keyfi 

Ücretsiz yaz okullarımızda bu
yıl mutluluk rüzgarları esiyor.
Yaşları 7 ila 14 yaş arasında de-
ğişen çocuklar tatilin keyfini
arkadaşlarıyla birlikte hem eğ-
lenerek hem öğrenerek çıkarı-
yor.  Çocuklar; eğlenceli mate-
matik, eğlenceli bilim, uzay ve
astronomi, nefes-beden-denge,
benim filmim, müzik, görsel sa-
natlar, felsefe, dans ve mahalli
oyunlar gibi birbirinden farklı
dersler görüyorlar. ∂ 8’de

yatırım yağmuru

Sema Pekdaş:

“Başladığım işi
tamamlayacağım”
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Temmuz ayı olağan meclis top-
lantılarımızın ilkinde 2 Temmuz
1993’te Sivas’taki Madımak Ote-
li’nin ateşe verilmesiyle katledilen
aydınlar anıldı.  Asım Bezirci, Ne-
simi Çimen, Hasret Gültekin, Metin
Altıok, Asaf Koçak ve Behçet Sefa
Aysan'ın da aralarında bulunduğu
37 kişinin öldürüldüğü katliamı
bir kez daha lanetleyen Başkan
Pekdaş, “Sivas’ta sadece fikirlerini
söyleyen insanlar yandılar, yakıl-
dı… Bu acı ve elim olayla maalesef
yargıda da hesaplaşma yaşan-
madı. Oysa bir ülkenin huzurunu,

yurttaşların güvenini sağlayacak
tek şey hukukun üstünlüğü ve
adaletin gerçekleşmesidir. Dev-
letleri ayakta tutan kavram ada-
lettir. Adaleti gerçekleştirmek
devletin asli görevidir. Maalesef
Türkiye’de 25 yıldır adaletin hala
işletilmiyor olması en acısı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
ve Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) grup sözcüleri de konuş-
malarında Madımak katliamında
yaşamını yitirenleri anarken yan-
gını çıkaranlar bir kez daha şid-
detle kınandı. 

K onak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, ilçe sakinlerinin sorunlarını
yakından takip ederek, çözüm

yollarını birlikte buluyor. Son olarak Al-
sancak’taki İrfan Boyuer Sokak esnafı ile
sokak girişindeki binayı yıkarak otele
dönüştürmek isteyen firma yetkililerini
aynı masa etrafında buluşturan Başkan
Pekdaş, gelecekte yaşanabilecek olası
sorunların komşuluk hukuku altında çö-
zümünü sağladı. Buluşma sayesinde her
iki taraf talep ve önerilerini iletme fırsatı
bulurken, masadan da memnun ayrıldılar. 

Sorunlar Yüz Yüze konuşuluYor
İzmirlilerin dönerciler sokağı olarak da

bildiği İrfan Boyuer Sokak’ta hizmet veren
restoranlardan birinde gerçekleşen bu-
luşmaya Başkan Sema Pekdaş’ın dışında

sokak esnafı ve inşaatı yapan firmanın
temsilcileri katıldı. Otele dönüştürülecek
binada yürütülecek inşaat çalışmaları sı-
rasında esnafın ve vatandaşların sorun
yaşamaması amacıyla düzenlenen top-
lantıda görüş ve öneriler alındı. Başkan
Pekdaş, yaya trafiğinin gün boyu yoğun
olduğu sokakta yapılacak çalışmaların
esnafı mağdur etmemesi konusunda otel
sahiplerine çağrıda bulundu. Pekdaş, bina
yıkım ve yapım işlerinin çevre esnafına
ve müşterilerine zarar vermeden, toz ve
gürültü kirliliği yapılmadan yürütülmesini
istedi. Görüşmede, inşaat firmasından du-
yarlı olunması konusunda söz alan Pekdaş,
inşaat ruhsatının verilmeden önce taraf-
ların karşılıklı konuşup anlaşmasının
komşuluk hukuku açısından önemli ol-
duğunu söyledi. 

11 Temmuz 1995’te yaşanan
Srebrenitsa Katliamı’nın 23. yıl-
dönümünde Konak Kent Konseyi
ile birlikte düzenlediğimiz etkin-
likte Bosna Savaşı kurbanlarını
bir kez daha andık. Türkan Saylan
Kültür Merkezimizin önünde dü-
zenlenen anmada Srebrenitsa’da
yaşananlar ve katliam bir kez daha
dile getirilerek lanetlendi, katli-
amda yaşamını yitiren 8 bin 372
kişi anıldı. Etkinliğe Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Bosna Her-

sek Fahri Başkonsolosu Kemal
Baysak, CHP Konak İlçe Başkanı
Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili
Kani Beko, Konak Kent Konseyi
Başkanı Hamit Mumcu, Gültepe
Makedonya Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Birol
Özkardeşler, İzmir Balkan Der-
nekleri Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vahap Savaş, Sivil
Toplum Kuruluşu temsilcileri, Ar-
navutluk ve Kosova’dan gelen ko-
nuklar ile vatandaşlar katıldı. 
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UnutmAdımAKlımda

Konak’ta Yaz Akşamları Bir Başka Güzel

Konak’ta yaz akşamlarını
renklendiren ‘Semtimiz-
de Şenlik Var’ etkin-
likleri başladı. 15
Ağustos’a kadar
her hafta Çar-
şamba günü
farklı bir semt
ev sahipliği ya-
pacağı şenlik-
lerde ilçemizin
her noktasında-
hemşehrilerimiz
bir araya geliyor. İl-
kini Çimentepe Başöğ-
retmen İlkokulu bahçesinde
düzenlediğimiz şenliklerde minikler yüz

boyama, animasyon ve illüzyon gösterileriyle
keyifli bir akşam geçirirken büyükler de

solist Bahar Almaç’ın seslendirdiği
birbirinden güzel türkülere eşlik

ediyor. 

Her Çarşamba
şenlik Var

15 Ağustos’a kadar her hafta
Çarşamba günü farklı bir semt

ev sahipliği yapacak. Konaklılara
sıcak yaz akşamlarında eğlence

dolu saatler yaşatacak şenlikler 1
Ağustos Çarşamba günü Yeşildere’de,

8 Ağustos Çarşamba günü Gürçeşme’de
ve 15 Ağustos Çarşamba günü de Gültepe
de düzenlenecek.

Anlamlı Ziyaret
Sosyal Politikalar ve Projeler Mü-

dürlüğümüze bağlı hizmet veren
Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kar-
deşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Mer-
kezimizdeki kurslardan faydalanan
üyeler kendilerine sağlanan im-
kanlardan dolayı Başkan Pekdaş’a
teşekkür etti. Basmane’deki baş-
kanlık binasında gerçekleşen zi-
yarete kurs eğitmenlerinin yanı
sıra Konak Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı Alper Demir de
katıldı.

Komşuluk Hukuku Ön planda Tutulmalı

Srebrenitsa’da Katliedilenler
Konak’ta Anıldı
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A ntik eserler tüm görke-
miyle göz kamaştırırken,
binlerce yıllık hoşgörü kül-

türü türbe, sinagog, kiliselere yan-
sıyor, yıkılmaya yüz tutmuş yapılar
sanat merkezine, meydanlar mo-
dern sosyal yaşam alanlarına dö-
nüşüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği atölyeler, kazı des-
tekleri ve restorasyon çalışmaları,
altyapı ve ulaşım planlamaları,

cephe ve meydan düzenlemeleri,
üst örtü ve aydınlatma tasarımları
ve unutulmaz kültür sanat akti-
viteleri ile İzmir’in kalbi yeniden

çarpmaya başlıyor.

İzmİr Tarİh Projesİ Nelerİ
hedeflİyor?

İzmir Tarih Projesi'nin öncelikli
hedefi İzmirlilerin kentin tarihi ile
olan ilişkilerini güçlendirmek. Bu
kapsamda projenin temel fayda-
lanıcıları öncelikle tarihi alanda

yaşayanlar, İzmirliler ve alan zi-
yaretçileri. Tarihi alanda koruma
ve canlandırma faaliyetlerinin bir
arada gerçekleştirilmesi planlanan
İzmir Tarih Projesi kapsamında
aynı zamanda alandaki mevcut
sosyal ve kültürel değerlerin ko-
runarak alan kullanıcılarının çe-

şitlendirilmesi, soylulaştırmadan
kaçınarak alanda koruma-kulla-
nım dengesinin sağlanması he-
defleniyor. 

ProjeNİN sTraTejİlerİ
Neler?

İzmir Tarih Projesi’nin temel
stratejisi tarihi alan kullanıcılarının

çeşitlendirilmesi. Bunun için eğitim
ve konaklama birimleri sağlanarak
gençliğin tarihi alana çekilmesi
için çalışmalar gerçekleştiriliyor. 

Projenin bir diğer stratejisi de
alandaki konut stoğunun sağlık-
laştırılması ve canlandırılması.
Bölge halkının bilgi ve becerilerinin
de alanda yeni deneyimler yara-
tarak sağlıklaştırma ve canlan-
dırma faaliyetlerine katkı koyacağı
düşünülüyor. 

Alanda yaratılması hedeflenen

yeni, nitelikli deneyimlerin yanı
sıra geleneksel alışveriş kültürü
gibi mevcut deneyimlerin de sağ-
lıklaştırılarak korunması da stra-
tejik yönelimler arasında.

Tüm bunları başarmak için İzmir
Tarih Projesi’nin temel aldığı yön-
tem katılımcılık. Projenin hedef-
lerinden, alanda gerçekleştirilecek
uygulamalara kadar tüm kararlar
öncelikle bölge halkı olmak üzere

tüm ilgili aktörlerin katıldığı ça-
lıştay ve katılım atölyelerinde alı-
nıyor. 

Şİmdİye Kadar Neler
yaPIldI?

İzmir Tarih Projesi Tasarım Stra-
tejisi Raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ön-
cülüğünde katılımcı bir süreç esas

alınarak, başta Konak Belediyesi
olmak üzere, akademisyenler, ta-
sarımcılar, kamu kurumları, sivil

toplum örgütleri, meslek odaları
ve bölge kullanıcılarının katılımı
ile gerçekleştirilen çalıştaylar doğ-
rultusunda İzmir Tarih Projesi Ta-
sarım Stratejisi Raporu oluşturul-
du. Tarihi alan, 19 alt bölgeye ayrıldı
ve her bölgeye özgü operasyon
planları yine katılımcı bir süreçle
hazırlandı.

KazIlar İçİN KamulaŞTIrma
çalIŞmalarI ve maddİ

KayNaK desTeğİ
Kadifekale ve Agora arasında

yer aldığı tespit edilen 16 bin kişilik
görkemli Roma dönemi antik ti-
yatrosunun ortaya çıkarılması için
11,6 milyon liralık kamulaştırma
bedeli ödendi. 

Agora-İkiçeşmelik arasında ka-
lan niteliksiz yapıların kamulaş-
tırma ve yıkım çalışmaları ta-
mamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
kazı desteği ile gerçekleştirilen
çalışmalar kapsamında Agora’da
“mozaikli yapı” adı ile anılan büyük
bir salon, “bouleuterion” adı verilen
kent meclisi yapısı, Antik Roma
Hamamı ve bölgedeki ilk kanali-
zasyon izleri ortaya çıkarıldı.

Agora’nın güvenliğini sağlamak
ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek
için koruma duvarı tasarımı ve
uygulaması gerçekleştirildi.

resTorasyoNlar
İkiçeşmelik’da bulunan 17. yüz-

yıla ait tescilli bina restorasyonu
tamamlanarak Agora Kazı Evi ola-
rak hizmete alındı.

400 yıllık Tarihi Namazgâh Ha-
mamı yeniden hamam olarak kul-
lanılmak üzere restore ediliyor.

Uzunluğu 6 kilometre yüksekliği
ise 30 metreyi bulan Kadifekale
Kule ve Duvarları sanat tarihçisi,

mimar, restoratör, kimyager gibi
çok sayıda uzmanın bulunduğu
ekiple ayağa kaldırıldı. 

Türk İslam Sanatı’nın İzmir’deki
değerli örneklerinden Emir Sultan
Türbesi restore edildi.

Konuttan sinagoga dönüştürü-
len ve bu özelliği ile günümüze
ulaşan tek yapı olma özelliği ta-

şıyan 17, yüzyıldan kalma Beith
Hillel Oratuarı restore edildi Hayim
Palaçi Müzesi olarak hayata ka-
zandırıldı.

19. yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilen Aziz Vukolos Kilisesi restore
edildi, İzmir’in en gözde sanat me-
kânlarından biri haline getirildi. 

848 Sokak’ta bulunan 19. Yüzyıl
tarihli Ahmet Ağa Konağı restore
edilerek İzmir Tarih Proje Merkezi
olarak hizmete alındı.

Agora Pazaryeri’nde bulunan
tarihi Fatma-Mustafa Hasdemir
Konutu restore edilerek İzmir Tarih
Projesi Tasarım Atölyesi olarak
hizmete alındı.

CePhe düzeNleme
Projelerİ

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı özgün
görünümüne kavuşturmak ve
bölgedeki ziyaretçi sayısını artı-
rabilmek amacı ile Anafartalar
Caddesi üzerinde toplam 454 iş
yerinin cephesi tarihi dokuya uy-
gun olarak düzenlendi. Aynı şe-
kilde, İkiçeşmelik Caddesi Sağlık-
laştırma Projesi uygulandı, bina
cepheleri yenilendi.

Denetimli Motorlu Taşıt Trafiği
ve Yayalaştırma Projesi

Tarihi bölgeyi motorlu taşıt tra-
fiğinden arındırmak, alışveriş ve
ziyaret konforunu artırmak, yaya
güvenliğini sağlamak amacı ile
Kemeraltı Çarşısı 10.30 – 17.30 sa-
atleri arasında taşıt trafiğine ka-
patıldı.

Neler yaPIlaCaK?
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı yo-

ğun sağanak sonrası oluşan sel
sularından korumak amacı ile
İkiçeşmelik Caddesi – Fevzipaşa
Bulvarı ve Atatürk Caddesi’ni kap-
sayan Kuşaklama Projesi başla-
tıldı. Proje kapsamında tarihi alan
çevresine son teknoloji modern
kanallar yerleştirilerek yağmur
suyu deşarj istasyonuna aktarı-
lacak.

Kemeraltı’nda ziyaret konfo-
runu artırmak amacı ile Üst Örtü

ve Kent Mobilyaları Projesi ile Ay-
dınlatma Projesi uygulamaya ge-
çirilecek.

80’li yılların Balık Hali ve Taşçılar
Otoparkı yerine ziyaretçileri mo-
dern restoranlar, lezzetli yemekler
ve keyifli bir sosyal donatı alanı
ile buluşturacak Balıkçılar Mey-
danı hizmete alınacak.
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BU İŞİN İÇİNDE BİR TARİH VAR

“İzmirli olmak, sadece yasam biçimiyle, hoşgörüyle,
aydınlık ve çağdaşlıkla, demokrasiye bağlılıkla anlatılabilecek
bir şey değil; aynı zamanda, geleceğiyle ilgilendiği kadar,
kültürünü ve geçmişini de bilmek ve ona sahip çıkmak de-
mektir. Bu yüzden, bize kalan tarihi mirası, bizden
sonrakilere de iletmenin önemini iyi bilir İzmirli. Sahip ol-
duğumuz toprakların tarihsel zenginliğini ortaya çıkarıp
kentin hizmetine sunmak ise bizim yerel yönetim anlayışımızın
en temel noktalarından biridir.”

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İzmir’in kalbi; Kemeraltı-Basma-
ne-Agora-Kadifekale bölgesi İz-
mir Tarih Projesi ile yeniden
kentin çekim merkezi olmaya
hazırlanıyor.

Emir Sultan Türbesi Öncesi

Emir Sultan Türbesi Sonrası

Aziz Vukolos Kilisesi Öncesi

Agora Kaz Evi Öncesi ve Sonrası

Agora Yeni Koruma Duvarları

Aziz Vukolos Kilisesi Sonrası

Deniz Dünyaoğulları Hünler
Çağlayan Deniz Kaplan

Hazırlayanlar

Ahmet Ağa Konağı Öncesi ve Sonrası

Ortaya Çıkan Antik Tiyatro Duvarları
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Yaklaşık 3 bin tes-
cilli yapının bu-
lunduğu Ko-

nak’ta başlattığımız res-
torasyon çalışmaları
kapsamında son olarak
Halil Rıfat Paşa Köşkü
onarımdan geçti. Şehit
Nihat Bey Caddesi’nin
üzerinde yer alan ve İz-
mir’in önemli tarihi ya-
pılarından biri olarak
gösterilen tarihi köşk,
Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü’nden kiralandı. Ka-
rantina Gençlik Merkezi

adıyla gençlerin hizme-
tine sunulacak olan ta-
rihi yapının mefruşat ih-
tiyaçları da hızla ta-
mamlanıyor. Eylül-Ekim
ayları gibi hizmete gir-
mesi öngörülen merke-
zin bahçe peyzaj çalış-
maları da kısa süre son-
ra bitirilecek. Kültür İşleri
Müdürlüğümüz bünye-
sinde hizmet verecek
merkezde gençlere yö-
nelik birçok alanda kül-
tür sanat kursları dü-
zenlenecek. 

T emelini bu yıl attığımız ve inşa-
atları yıl sonunda tamamlanacak
olan Gültepe Spor Salonu ile Toros

Sosyal Tesisi’nin yapım çalışmaları tüm
hızıyla devam ederken Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş da yatırımları ya-
kından takip ediyor. Bölgeye değer ka-
tacak olan tesislerin şantiyesine giderek
çalışmaları izleyen Pekdaş, incelemelerde
bulundu. 
Eski Toros Pazaryeri’ni yerine inşa edilen
Toros Sosyal Tesisi inşaatını ziyaret eden
Başkan Pekdaş, bölgeye değer katacak
tesisin yapımın hızla devam ettiğini be-
lirtti ve şunları söyledi: 

“Bu tesiste sadece pazaryeri olmayacak.
Hemşehrilerimiz için spor ve kurs sa-
lonları, çocuklar için bir merkez, evlen-
dirme memurluğu, nikah ve düğün sa-
lonlarının bulunduğu çok kapsamlı bir
tesis inşa ediyoruz. 900 metrekarelik
düğün salonu aynı zamanda toplantılar
için de kullanılabilecek. Bodrumda ise
iki katlı 100 araçlık bir otopark yer ala-
cak.”  
Öte yandan Başkan Pekdaş, yıl sonunda
hizmete girmesi planlanan sosyal tesisin
önünde yer alan Şenel Aksu Parkı’yla
da bütünleşerek modern bir sosyal ya-
şam alanına dönüşeceğini ifade etti.

Kente Değer KatacaK
Konak belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Toros Sosyal Tesisi’nin ardından Gültepe
Spor Salonu inşaatını da gezdi. Salon
sporlarının yanı sıra içerisinde halı saha,
bireysel spor ve kurs odaları ile 24 araçlık
otopark da bulunduran tesisin yapım
çalışmalarını yakından inceleyen Pekdaş,
Konak Belediyesi’nin ilk spor salonuna
çok yakında kavuşacağını söyledi. Pek-
daş, kente değer katan yatırımlardan
biri olan dev spor tesisinin hizmete gir-
mesiyle bölge sakinlerinin bir hayalini
gerçekleştirmiş olacaklarını vurguladı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleriyle yapılan tesisin Gültepe’nin to-
pografik yapısı dikkate alınarak inşa
edildiğini dile getiren Başkan Pekdaş,
“Gültepe’yi her yönüyle sosyal alanda
canlı bir bölge haline getirmek istiyoruz”
diye konuştu. 

ÇoK Yönlü tesis
Toros Mezarlığı’nın hemen karşısındaki
eski ekmek fabrikasının bulunduğu 5
bin 900 metrekare alana inşa edilecek
tesis modern ve çok yönlü mimarisiyle
bölgeye yeni bir soluk getirecek. A ve B
olmak üzere iki bloktan oluşan tesisin

A bloğunda basketbol, voleybol ve hent-
bol gibi salon sporlarının oynanmasına
olanak sağlayacak 32x20 metre boyut-
larında bir kapalı alan, soyunma odaları
ve 300 kişilik tribün yer alıyor. B blokta
ise 3 adet bireysel spor ve atölye amaçlı
kullanılacak salon, 24 araçlık otopark,
mini halı saha ile 150 kişilik açıkhava
tribünü ve kafeterya bulunuyor. Tesisin
bulunduğu alanda kot farkı nedeniyle
toprak kaymasını önlemek adına boydan
boya istinat duvarı örüldü. Beton ka-
zıklarla güçlendirilen alanda inşa edi-
lecek tesisin yıl sonunda bitirilmesi he-
defleniyor.

konak’a Gençlik
Merkezi Geliyor

K urtuluş Savaşı kahramanların-
dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnö-

nü’nün adını taşıyan sokakta yer alan
İnönü Evi Müzesi’nin yenileme çalış-
maları sürüyor. İsmet İnönü’nün 1884
yılında doğduğu ve günümüzde müze
olarak hizmet veren Konak’taki tarihi
binanın iç dekorasyonu baştan sona
değiştirildi. Tarihi doku korunarak, ser-
gileme alanları yenilenen İnönü Evi, çok
kısa zamanda yeni haliyle ziyaretçilerini

ağırlamaya başlayacak. Yenilenen mü-
zede, İnönü ailesine ait eşya ve fotoğ-
rafların yanı sıra İsmet İnönü ve eşi
Mevhibe İnönü arasında savaş yıllarında
yazılmış mektuplar da sergilenecek.
Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün mec-
lis kürsüsünden yaptığı konuşma da
radyo aracılığıyla ziyaretçilere dinleti-
lecek. Ayrıca Mevhibe İnönü’nün bizzat
not aldığı yemek ve tatlı tarifleri de
müze evinin mutfak bölümünde ser-
gilenecek. 

İnönü Evi’ne
Tarihi Dokunuş

Yatırımlar 

YükseliYor
Bir BirBir BirBir BirBir BirBir BirBir BirBir BirBir BirBir BirBir Bir
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İ zmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş
ilk kadın belediye başkanı Sema
Pekdaş, “Başladığım işlerin hep-

sini tamamlayacağım” diyerek bir
5 yıl daha Konaklılara hizmet et-
meye talip olduğunu açıkladı. Ken-
dini ‘kamucu’ bir başkan olarak ta-
nımlayan Pekdaş, “Bu güzel şehrin
geçmişten gelen tarihi zenginliğini
kentin kalkınması için kullanmaya, İz-
mirlilik ruhunu el ele yaşatmaya devam
edeceğiz” dedi.
30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerin
ardından İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın
tarihteki ilk kadın belediye başkanı seçilen
Sema Pekdaş, çarpıcı değerlendirmelerde
bulundu. Kendisini avukatlık mesleğinden
ötürü sadece hukukçu olarak tanımla-
mayan Başkan Pekdaş, geçmişte farklı
sivil toplum örgütlerinde görev aldığını,
bunun faydasını da belediye başkanlığı
sırasında gördüğünü söyledi. Pekdaş, bir
yerin kent, insanlarının da yurttaş ola-
bilmesi için sivil toplum örgütlerinin ener-
jisinin önemli olduğunu dile getirdi.

İNSAN HAKLARI GÖREVİMİZDİR
“İnsanın sırtında yumurta küfesi olunca
başka bir bakışla hareket ediyor” diyen
Pekdaş, kent yönetimlerinde en önemli
olgunun ‘adalet duygusu’ olduğunu söy-
ledi. Kendisini ‘Kamucu Belediye Başkanı’
olarak adlandıran Pekdaş, “Kamu hiz-
metlerinin gerçekleştirilmesinde adaletin
zorunlu bir kavram ve politika olması ge-
rektiğine her zaman inandım. İnsan hak-
ları alanında uzun yıllar çalışarak buraya
geldim. Başkanlığımın ilk zamanlarında
da Türkiye’nin en önemli insan hakları
felsefecisi İoanna Kucuradi’yi kentimize
davet ettim. Onun söylediği bir söz var;
‘İnsan hakları kamunun görevidir…’ diye.
İnsan hakları talep edilmeksizin kamunun
gerçekleştirmesi gereken zorunlu bir gö-
revdir. Göreve başlar başlamaz da ilgili
müdürlerimizi ve kent konseyi üyelerimizi
İoanna hocanın katıldığı bir toplantıda
buluşturdum. Görevlerini yaparken dikkat
etmemiz gereken hususların neler oldu-
ğunu, bizim gerçekleştirmek zorunda ol-
duğumuz şeyin insan hakları ve adalet
duygusu olduğunu bütün arkadaşları-
mızın kavraması ve çalışmalarında temel
almaları gerektiğine inandık” dedi.

HİZMETTE EŞİTLİK VE ADALET 
Yerel yönetimlerde eşitliği ve adaletin
sağlanmasının, aynı zamanda insan hak-
larını da gerçekleştirileceğini söyleyen
Pekdaş, bu doğrultuda öncelikli görev-
lerinin kentin dezavantajlı kesimlerinde
yaşayan vatandaşların kendilerini kente
ait hissetmelerini sağlamak olduğunu
dile getirdi. “İzmir binlerce yıl önceden
süzülüp gelmiş bir kimliği ve ruha sahip
kenttir” diyen Pekdaş, yerel yönetimler
olarak bu kimliğin süreklilik kazanması,
var olan kültürün yaşamaya devam et-
mesi ve kentte yaşayan herkesi sarıp
sarmalanması gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE BÜTÇESİ
HALKIN PARASIDIR

Başkan Pekdaş, belediyelerin yerel yö-
netim organı olarak bir kamu kurumu
olduğunu söyledi. Anayasa’da tanımlan-
mış devlet örgütlenmesinin merkezi yö-

netim ve yerel yönetimler olarak ikiye
ayrıldığını belirten Pekdaş, “Hemşehri-
lerimiz belediyeleri kendilerine ait bir ku-
rum olarak görüyorlar. Bu kurumu be-
lediye başkanıyla da özdeşleştiriyorlar.
Her yerde, her zaman belediye başkanını
görmek istiyorlar ki, bu duygu iyi bir
duygu. Ayrıca bizler geçmişten günümüze
gelen yüz yüze, söz söze kültüre sahip
insanlarız. Biz de yazılı kültürün yerine
genelde sözlü kültür var. Bu sözlü kültürün
etkisinin hala devam ettiğini görüyorum.
Hemşehrilerimiz her şeyi sözle çözmek
istiyorlar. Oysa kamu kurumu olduğunuz
için belgeye dayalı iş yapmak zorundasınız.
Kanunlara, mevzuatlara ve süreçlere da-
yanmanız lazım. Ama buna rağmen sözle
işin çözüldüğünü görmek istiyorlar. O
yüzden bizde hukuk devletinin ilerleye-
meyişinin bir eksikliğinin de sözlü kül-
türümüzün hala egemen olmasından
kaynaklandığını gördüm. Halka ait bir
egemenliğin halk tarafından doğru bi-
linmesi gerekiyor. Bütçenin ne olduğunu
ne yerel yöneticilerimiz ne de halkımız
tam olarak biliyor. Oysa demokrasi mü-
cadelesi bütçe ile başlar. Bütçe nedir?
Bütçe halkın parasıdır. Hiçbir iktidar kendi
parasını dağıtmaz, halkın parası, toplanan
vergiler dağıtılır. Halkın parası bütçelen-
dirilir ve hangi faaliyetlerde, nasıl kulla-
nacağı bu bütçelemeye göre yapılır. Büt-
çeyi de halk adına meclisler yapıyor. Bizim
bütün eksikliğimizin, demokrasinin ve
hukukun üstünlüğün tam yerleşeme-
mesinin bu bilinci oturtamamaktan kay-
naklandığını düşünüyorum. Konak, İz-
mir’in merkezi. Gece ve gündüz nüfusu 1
milyonun üzerinde... Bu yüzden yüz yüze
ve söz söze iletişim tam olarak mümkün
olmuyor. Burası bir kamu kurumudur ve
bizler  verilen kamusal görevleri yapmak
zorundayız. Biz adaleti ve hukuk devletini
böyle oluştururuz. Kanunla verilmiş gö-
revlerimiz var. Kurumların koordinasyon
içinde çalışması, süreçlere halkın katılması
için önemli… Bir yerel yöneticinin temsilcisi
olduğu kurumun hukuka uygun, demo-
kratik ilkeler çerçevesinde, adaletli bir
yönetimi sağlaması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu bilincin de oturtulması gere-
kiyor. İnsanlar kurumların görevlerini
bilmiyorlar. İnsanlar sadece bir arada ol-
mak istiyor. Daha yüz yüze olduğu ilçe
belediye başkanından, merkezi yönetimin
de görevlerini talep ediyor” diye konuş-
tu.

AMACIMIZ CUMHURİYET
YURTTAŞLARI YARATMAK 

Cumhuriyet’in bir yurttaş yaratma projesi
olduğunu dile getiren Pekdaş, “Bu projenin
mutlaka bir şekilde devam etmesi ge-
rektiğini, bugün o hattın değişmesinden
kaynaklı pek çok sorun yaşandığını gö-
rerek bir kez daha söylüyorum. İnsanların
yurttaş kimliğiyle bütünleşmesini sağ-
lamalıyız. Ben kendimi kamucu bir bele-

diye başkanı olarak tanım-
lıyorum. Çünkü hizmetlerde
eşitliği, insan haklarını ka-
muculuk anlayışıyla geliş-
tirebilirsiniz. Özellikle deza-
vantajlı bölgelerin kalkın-
ması, kentli kimliğinin çıta-
sının yükseltilmesini ancak
kamu kaynaklarıyla yapa-

bilirsiniz. Kamucu belediye başkanı burada
dengeleyici, eşitleyici bir fonksiyon içinde
olmalıdır. Belediyelerin rutin olarak yaptığı
asli işler dışında her bir bireyinin Cum-
huriyet yurttaşı olmasını ve bu kentte
yaşayan herkesin hemşehrilik hukuku-
nun bütün haklarından yararlanmasını
sağlamak zorundayız. Bunun için insan-
ların kendilerini bu kente ait bir hemşehri
gibi hissetmesini sağlamak zorundayız.
Bu anlamda çocuklara, kadınlara, gençlere
kısacası herkese yönelik bir dokunuş
gerçekleştiriyoruz. Eğer insanlar hemşehri
olursa kenti sevecek ve o kentin kendi-
lerine ait olduğunu düşüneceklerdir. Ken-
tin korunmasını, geliştirilmesini sağla-
yacak; haksızlıklardan hesap sormayı,
hukukun uygulanmasını, bütçenin halk
için kullanılması için elinden geleni ya-
pacaktır. İşte cumhuriyet yurttaşı da tam
olarak budur. Bizim amacımız da bunu
sağlamak. Bu nedenle biz semt merkez-
lerimizde, kültür merkezlerimizde ço-
cuklarımız için çeşitli etkinlikler düzen-
liyoruz” dedi. “Cumhuriyet yurttaşı aynı
zamanda sorumlu yurttaştır” diyen Pek-
daş şöyle konuştu:
“İnsanlardan sorumluluk bekliyorsak on-
ların haklarını da teslim etmemiz gerekir.
Sorumluluk beklediğimiz insan, hakkı
teslim edilmiş insandır. Hak ve sorumluluk
dengesi vardır. Maalesef günümüzde so-
rumluluk kısmını unutulmuş durumda.
Bunda da haklılar. O adaletli zemini ya-
ratmadığınız takdirde talep etme konu-
sunda çok haklılar. Sizin sorumluluklarınız
var dediğiniz de onlar da ‘hani benim
hakkım’ deme noktasındadır. Ben bu
eşitsizliğin de kalkması için çalışıyorum.”

BEN KAMUCU BİR
BELEDİYE BAŞKANIYIM 

Adaletli bir yönetim sergileyerek, herkese
eşit bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını
söyleyen Başkan Pekdaş, “Kamucu bir
belediye başkanıysanız insanların kentte
yaşıyor olmaktan kaynaklanan haklarını
kullanacağı mekanlar yaratmak zorun-
dasınız. Kentli insan spor yapar, bu yüzden
spor merkezleri açmak zorundasınız.
Kentli insan tiyatroya gider, bu yüzden
sizin kültür-sanat etkinlikleri düzenle-
meniz gerekir. Kentli insan sosyal ihti-
yaçları karşılanan insandır. Bunlar için
çeşitli faaliyetler organize etmek zorun-
dasınız. Kentimizi kalkındırmak istiyorsak,
insan odaklı bir çalışma yapmamız ge-
rekiyor. Bunun için de kamusal bir çalışma
yapmak zorundayız. Bu da hizmetleri ka-
mucu bir anlayışla, onların ayağına gö-
türerek yapılır. Kenti kentlilerin yaşadığı
yer haline getirmeliyiz. Bu bir süreç işidir
ve bu sürecin başlaması gerekiyor. Kentte
yaşayanların kendini kentin yabancısı
olarak hissetmemesi, aksine kendisini
kente ait hissetmesi lazım. Ben kamucu
bir belediye başkanı olarak bütün çalış-

malarımı bu felsefe ışığında yapıyorum.
Ancak verdiğiniz hizmet kadar bu hizmeti
nasıl yaptığımız da önemli. Bu hizmetten
neyi hedeflediğimizi iyi tespit etmeniz
gerekiyor. Ben hizmetlerde adaleti ger-
çekleştirmek için çalışıyorum. Kenti ken-
tliyle birlikte kalkındırmak, kendini yurt-
taşı olarak hissedeceği bilince ulaşmasını
sağlamak istiyorum. Başladığım işlerin
hepsini tamamlayacağım. Çünkü çok gü-
zel bir şehirde yaşıyoruz ve tarihten gelen
bu zenginliği kentin kalkınması için kul-
lanabiliriz. El ele İzmirlilik ruhunu yaşa-
tabiliriz” dedi. 

KAMUSAL MÜLKİYET ŞART!
Bu yıl temeli atılan tesisleri kısa zamanda
hizmete açmak
istediklerini de dile
getirdi. Pekdaş,
“Bu tür yatırımlar
aynı zamanda bir
prosedür işidir. Bi-
zim harcadığımız
para benim baba-
mın parası değil.
Bu para Konak’ta
yaşayanların pa-
rası. Onların ver-
gilerden toplanan
parayı biz harcı-
yoruz. O parayı
harcarken de ka-
nuna, vicdana ve
ahlaka uygun har-
camalıyız. Bu da
belli mevzuata, iş-
leyişe tabi kılıyor
insanı. O nedenle
karar alma süreç-
leri uzuyor. Biz göreve geldikten sonra
önemli kamulaştırmalar yaptık. Ben ka-
musal mülkiyetin de kamusal hizmet için
zorunlu olduğuna inanamıyorum. İnsan-
ların buluşma mekanlarının önemine ina-
nıyorum. Bu nedenle yeni semt merkezleri,
spor merkezleri ve kapalı pazar yerleri
yapıyoruz. Biz İzmir’in yüz ölçümü bakı-
mından en küçük ilçesiyiz ama nüfus
yoğunluğumuz kat ve kat fazla. Gündüz,
gece bir milyonun üzerinde insanı ba-
rındırıyoruz. Boş gayrimenkul az ve çok
değerli. Bulabildiğimiz tüm alanları çok
yönlü kullanmaya gayret gösteriyoruz.
Çünkü çok ihtiyaç var” diye konuştu.

YENİ HİZMET BİNASINDA
ENGEL KALMADI

Başkan Pekdaş, projesi ulusal yarışmayla
belirlenen yeni hizmet binasıyla ilgili de
bilgi verdi. Pekdaş, “Belediyemizin mevcut
binaları gerçekten hizmet verimliliği açı-
sından eski ve yıpranmış durumda. Hiz-
met kalitesinin artırılması, gelen vatan-
daşlarımızın işlerinin daha hızlı yürütül-
mesi için yeni bir binaya ihtiyacımız var.
İzmir’in gayrimenkulünün en pahalı ol-
duğu yeriz. Bu nedenle yeni hizmet bi-

namızı yaparken ilçemizin hiz-
met bekleyen, kalkınması ge-
reken yerlerin kavşağında bir
noktayı seçtik. Yenişehir’deki
pazaryerini yıkarak buraya
hizmet binası yapacağız. Sü-
reçte alandaki bir yapının tah-
liye edilmesi geriyordu. Bu tah-
liyeyi beklerken de yarışma

açtık ve projemiz seçildi. Projeyi ruhsata
da bağladık. Bu arada tahliye kararı yeni
çıktı. O bölgelerin kalkınmasına hizmet
edecek bir hizmet binası yapmayı plan-
lıyoruz” şeklinde konuştu. 

ARTIK İKİ GÖZ ODA
VATANDAŞA YETMİYOR

Gültepe semti sakinlerinin büyük bir me-
rakla beklediği imar planları hakkında
bilgi de veren Pekdaş, “Gültepe çok yoğun
göç alan bir bölge. İzmir’de ilk kent planı
yapılırken Gültepe bölgesi iskan dışı alan
olarak belirlenmiş. Bölgedeki kot farkları,
yer altı ve yer üstü suları nedeniyle iskan
dışı alan yapılmış. Ama sonrasında burası

çok göç almış. Çün-
kü kent merkezine
çok yakın bir bölge
ve İzmir’in erken
cumhuriyet döne-
minde kurulan fab-
rikalarda çalışanlar
barınma ihtiyaçla-
rını bu bölgede gi-
derdi. Bir ara bura-
nın nüfusu 80 bine
çıkmış. Bir Anadolu
şehri büyüklüğün-
de bir yer olmuş.
1984 yılında çıkan
imar affıyla da bu-
rası belgelenmiş. O
zamandan bu za-
mana maalesef
aynı kaldı. O binalar
ekonomik ömrünü
tamamladı. O dö-
nemde barınma
hakkı için iki göz

oda yapılmıştı şimdi sağlıklı bir konutta
barınma diye bir durum söz konusu. İn-
sanlar doğalgazı olan, kanalizasyon ve
yağmur suyu kanalları ayrı olan sağlıklı
konutlar istiyor. Sadece barınmak da yet-
miyor, sağlıklı bir çevre de istiyorlar. Park-
ları, yeşil alanları, kültür merkezleri olan
yerler isteniyor. Bu doğrultuda planlamalar
yaptık. Meclisimize sunduk. Burada gö-
rüşülüyor. Ayrıca Gürçeşme bölgesinin
planları yapılmıştı. Bu planlarının uygu-
laması hayata geçmemişti, bunun için
çalışmalar başlattık. Yine Beş Tepeler de-
diğimiz bölgede de plan uygulaması için
çalışmalar başladı. Bunlar da önümüzde.
Kentin tarihi ve tescilli bölgelerine yönelik
koruma imar planları da hazırlıyoruz. Bu
planlar Basmane ve Eşrafpaşa’yı da içine
açacak şekilde etap etap hazırlanıyor.
Bunun yanında 3 binin üzerinde korunan
yapı var. Bunlar özel çalışmayı gerektiriyor.
Bunlar kentte eskimişlik ve kirlilik havası
yaratıyor. Bunların da canlandırılması la-
zım. Ama bunun için özel bütçeye ihtiyaç
var. Merkezi hükümetin İzmir’e özel bütçe
ayırması gerekiyor. Böylece kentin tari-
hine uygun, kimliğini ortaya çıkaran can-
lanma da sağlanacaktır. 

Temelinde insan hakları olan
bir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir içinbir şehir için
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Mersinli semti 2816 So-
kak’ta araçların yolun
her iki tarafına park

etmesi sonucu yolun daralması
ve araç trafiğini zorlaması ne-
deniyle mahalle sakinlerinin
de talebi üzerine kaldırım ve
yol yenileme çalışması başla-
tıldı. 
Araç sahiplerinin yol kenarla-
rını karşılıklı şekilde otopark
olarak kullanması nedeniyle
araç geçişleri için yeterli mesafe
kalmadığından yakınan ma-
halle sakinlerinin isteği üzerine
Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı
ekipler Mersinli semtinde 2816
Sokak’ta 200 metrelik mesa-

fede yol ve kaldırım iyileştirme
çalışması yapıyor. Daha önce
4 metre kaldırım ve 5,5 metre
yol genişliği olan sokakta iyi-
leştirme sonucu kaldırım ge-
nişliği 2 metreye indirildi, böy-
lece kaldırımdan alınan 2 met-
relik genişlik yola ilave edilerek
yolun genişliği 7,5 metreye çı-
kartıldı. Bu iyileştirmeyle bir-
likte yapılandırma bittiğinde
trafik akışının rahatlayacağını
ve araçlar karşılıklı park etse
dahi araçların geçişi için yeterli
alanın olacak. 200 metre uzun-
luğunda, 2 metre genişliğindeki
kaldırım için ise 50 metre küp
beton döküldü. 

Yol Genişledi
Sorun Bitti

R aylı sistem ya-
tırımlarıyla öne
çıkan İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi,
sayıları giderek artan
metro vagonlarının
park ihtiyacını, Halka-
pınar’da yapımını sür-
dürdüğü 2 katlı yer altı
parkında karşılayacak.
Her geçen gün geniş-
leyen İzmir Metrosu fi-
losunun bakım ve de-
polanması için “Ata-
türk Stadı önü ile Şe-
hitler Caddesi’nden
başlayıp Osman Ünlü
Kavşağı ve Halkapınar
metro depo alanına
uzanan bölgede” oluş-
turulan yeni tesis, 115
vagon kapasiteli ola-
cak.  Toplam 15 bin

metrekarelik alanda iki
katlı olarak inşa edilen
yer altı bakım ve de-
polama tesislerinde,
ortamı havalandırmak
ve herhangi bir yangın
anında oluşan dumanı
tahliye etmek için jet
fan ve aksiyel fanlar-
dan oluşan havalan-
dırma sistemi kurula-
cak. Periyodik bakımın
yapılacağı yükseltilmiş
hatların bulunduğu bö-
lümde ise araç ve parça
bakımı yapmak üzere
basınçlı hava sistemi
oluşturulacak. Tesisin
dışında araçların ha-
reketli olarak yıkan-
masını sağlayacak oto-
matik tren yıkama sis-
temi de kurulacak.

Tramvay
GüzerGahına
yeni Peyzaj

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak
Tramvayı'nı tamamlayarak hizmete al-
masının ardından Mustafa Kemal Sahil
Bulvarı'ndaki peyzaj çalışmaları da ağırlık
kazandı. Özellikle Konak- Karataş arasın-
daki kesim dikilen çiçekler, renkli çalılar
ve ağaçlarla yepyeni bir çehreye bürün-
dü.

Büyükşehir Belediyesi Konak Tramvay
hattındaki imalat çalışmaları nedeniyle
başka alanlara taşınan 731 adet ağaç ve
ağaççık yerine, yine aynı güzergah üzerinde
1055 adet ağaç ve binlerce çalı dikti. Konak
hattında 21 santim derinlikte toplam 70
bin metrekare alana çim serildi. Mustafa
Kemal Sahil Bulvarı'nda manolya, palmiye,
tespih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin,
batı çınarı ve gümüşi akasya ağaçlarıyla
yeni ve rengarenk bir kentsel peyzaj ya-
ratıldı.

Halkapınar’a
Dev Tesis

D ünyanın en eski ve en büyük
açık hava çarşılarından biri
olarak İzmir’in sahip olduğu

değerlerin başında gelen Tarihi Ke-
meraltı Çarşısı’nda yeni döneme girildi.
Hem Kemeraltı’nın yeniden canlan-
dırmasında önemli bir etken olacağı
düşünülen hem de çevre ve insan sağ-

lığı açısından önem taşıyan yayalaş-
tırma projesi hayata geçti. Çarşıya taşıt
girişine kısıtlama getiren yeni uygu-
lama, alışverişe gelenler kadar esnafın
da tam desteğini aldı.

OtOmatiK bariYerler devrede
“Yayalaştırma Projesi” çerçevesinde

Kemeraltı, gün içinde 10.30 ve 17.30
saatleri arasında sadece yaya dolaşı-
mına açık tutuluyor. Tarihi çarşı sınır-
larında yayalaştırma bölgesine taşıt-
ların girişi, bariyerlerle kontrol altına
alındı. Yönetimi İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından kurulan İzmir Ula-
şım Merkezi’nce (İZUM) gerçekleşti-

rilen "hareketli ve plaka okuyabilen
bariyer sistemi" sayesinde, gün içinde
Kemeraltı sokakları tamamen alışve-
rişe çıkan yayalara bırakıldı. İnterkom
ve kamera sistemi sayesinde, itfaiye
ve ambulans gibi acil müdahale araç-
larının ihtiyaç anında rahatça giriş-
çıkış yapabileceği bildirildi.

Kemeraltı’nda YaYalara ÖzgürlüK
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Keyifli Seyirler

S inema sanatını salonlardan
açık havaya taşıyan Yazlık
Sinema Günleri etkinliğimiz

başladı. 16 Ağustos’a kadar süre-
cek etkinliğin ilkine Barboras Ma-
hallesi ev sahipliği yaptı. Türk Si-
neması ve Tiyatrosu’nun temel
taşı olan, canlandırdığı karakter-
lerle ailenin bir ferdi haline gelen
usta oyuncu Adile Naşit’in adını
taşıyan parkta gerçekleştirilen et-
kinlikte vizyona girdiğinde büyük
beğeni alan Aile Arasında filmi iz-
leyiciyle buluştu. Mahalle sakinleri
filme yoğun ilgi gösterirken, filmi
izlemeye gelenlere patlamış mısır
ve gazoz ikram edildi.

açılış adile naşiT’Te
Gösterim öncesi parkta toplanan
mahalle sakinlerine seslenen Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş, sinema keyfini yeniden açık
havada yaşatmak adına Yazlık Si-
nema Günleri’ni başlattıklarını dile
getirdi. Yazlık sinema geleneğini
Konak’ın mahallelerine götürdük-
lerini dile getiren Başkan Pekdaş
şöyle konuştu:
“Güzel bir İzmir akşamında De-
ğirmen Dağı eteklerine doğru, ka-
dim kent İzmir’in tarihi bölgesin-
deyiz. Bu bölge geçmişinden bu
yana zengin kimliğini içinde ba-
rındırmış, İzmir ruhuna katkılarda
bulunmuştur. İzmir’in geçmişin-
deki bu ruhta yazlık sinemalar da
vardır. Akşamlarımızı şenlendiren,
sanatla, estetikle, dostlukla pay-
laştığımız zamanlardı. Biz yeniden
bu mutluluğumuzu yaşatıp, ço-
ğaltmak istiyoruz. İzmirlilik ve
mahalle olma ruhu bu gecelerde
yaşayacak.”

2 Ağustos 2018 Perşembe - Barbaros Hayrettin İlkokulu
(Boğaziçi Mah.)
7 Ağustos 2018 Salı - Gültepe Meydanı
9 Ağustos 2018 Perşembe - Denizatı Parkı
(Güzelyalı Sahili / Göztepe)
14 Ağustos 2018 Salı - Necati Bey İlkokulu
(Murat Reis Mah.)
16 Ağustos 2018 Perşembe - Alsancak Vapur İskelesi

Yazlık Sinema Günleri etkinliği 16 Ağustos’a kadar her
hafta Salı ve Perşembe akşamları saat 21.00’de izleyiciyle
buluşacak. Ücretsiz gösterimlerin yapılacağı yerler ve ta-
rihleri ise şöyle:

Y az tatiline çıkan ço-
cuklar için ilçenin farklı
noktalarında açtığımız

yaz okulları büyük memnu-
niyet yarattı. 7-14 yaş aralı-
ğındaki çocukların boş za-
manlarında hem eğlenip hem
de öğrenmelerini sağlayan eği-
timler deneysel çalışmalarla
çocuklara bilgiyi pratik yollarla
öğrenme fırsatı da sunuyor.
Haftanın dört günü, sabah ve
öğlen olmak üzere iki grup
halinde eğitimin verildiği yaz
okullarından sadece minikler
değil anne ve babaları da çok
memnun.

Başkan Pekdaş’a
Teşekkür
Bu memnuniyet Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş’ın

Basmane Semti’nde yaşayan
Burcu Arat’ın evine yaptığı zi-
yarette bir kez daha görüldü.
Yaz okuluna devam eden mi-
nikler ve annelerini mahalle-
rinde ziyaret eden ve düşün-
celerini bizzat kendilerinden
dinleyen Pekdaş, çocuklara
verilen eğitimden memnun
olup olmadıklarını sordu. Aldığı
olumlu geri dönüşlerle mutlu
olan Pekdaş’a, minik kursi-
yerler ve anneleri açılan yaz
okulundan ötürü teşekkür etti.
Basmane’de yaşayan çocuklar
ücretsiz servis hizmeti saye-
sinde Konak Belediyesi’nin Eş-
refpaşa Semt Merkezi’nde açı-
lan Yaz Okulu’na gittiklerini,
verilen derslerin çok yararlı
olduğunu, derslere büyük bir
istekle gidildiğini söyledi.

Çocuklar Memnun
Veliler Mutlu
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S por İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 spor merke-
zinden biri olan Güzelyalı’daki Mehmet Ali Ak-
man Semt Merkezi kursiyerleri spor derslerini

bir süredir merkezin önünde yer alan Ali Rıza Akıncı
Parkı’nda yapıyor.Merkezde verilen spor kursuna
katılan semt sakini kadınlar güne sporla başlıyor.
Eğitimler sabah saat 08.00’de başlıyor. Peş peşe birer
saat olmak üzere günde 3 gruba verilen derslere
toplamda 600 kadın katılıyor. Sabah serinliğinde ağaç
gölgesinde Spor Eğitmeni Nur Üzümcü eşliğinde bir
saat sıkı bir şekilde aerobik, step ve pilates eğitimi

alan kadınlar hem sosyalleşme olanağı yakalıyor
hem de spor yaparak zinde kalıyor.

PArktA sPOr keyfi
Kadınların pek çoğu Mehmet Ali Akman Semt Mer-
kezi’nde verilen spor kursu sayesinde sporla tanış-
tıklarını ifade ederek, vücutlarının esneklik kazan-
dığını, hantallıktan kurtulduklarını ve sporun ha-
yatlarına girmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.
Kursiyerlerden Bircan Özden ve Filiz Bingör özellikle
güne sporla başlamanın büyük keyif olduğunu be-

lirterek, kaslarının esnediğini böylece eskiden yap-
makta zorlandıkları pek çok hareketi artık kolaylıkla
yaptıklarını söyledi. Mehmet Ali Akman Mahallesi’ne
kazandırılan merkez için kursiyerler Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür etti. Keyifli geçen
aktivite sayesinde güne zinde başlayan kadınlar aynı
zamanda kilo vermenin mutluluğunu da yaşıyor.
Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde be-
lediyemizin spor merkezlerinde ücretsiz aerobik,
step ve pilates eğitimi alan kadınlar verilen hizmetten
de ayrıca çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bu yıl 12 merkezde birden
açılan yaz okullarımızda
çocuklar, birbirinden öğ-

retici ve eğlenceli aktivitelere
katılıyor. Ballıkuyu, Eşrefpaşa,
Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye
ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile
Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve
Türkan Saylan Kültür Merkez-
leri, Ziya Zişan Saadet Aytulun
İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi
ve Dario Moreno Sanat Merke-
zi’ndeki yaz okullarımızda ilk
dönemi bitiren çocuklar mezu-
niyet sevinci yaşanırken yeni
kayıt olan öğrencilerde de he-
yecan dorukta. Eğlenceli mate-
matik, eğlenceli bilim, uzay ve
astronomi, nefes-beden-denge,
benim filmim, müzik, görsel sa-
natlar, felsefe, dans ve mahalli
oyunlar gibi birbirinden eğlenceli
ders seçenekleri arasında en ilgi
çekici olanı ise Astronomi Atöl-
yesi.

Miniklerden Gökyüzüne
yOlculuk
Yaz okullarındaki atölye ça-
lışmalarında en fazla ilgiyi mi-
niklerin teleskopla gökyüzünü
inceledikleri astronomi atöl-
yesi görüyor. Atölyede çocuk-
lar teleskopla gökyüzü, güneş,
ay ve yıldızlar hakkında göz-
lem yapma şansı buluyor.
Atölye sayesinde astronomiyle
erken yaşta tanışan genç be-
yinler uzman eğitmenler eş-
liğinde yaptıkları gözlemlerle
uzayın büyüleyici derinlikle-
rine keyifli bir yolculuğa çıkı-
yor. Çocukların uzay merakını
gidermek adına düzenlenen
atölyelerde gökyüzü, geze-
genler ve uzay hakkında bil-
giler de veriliyor.

Ü cretsiz spor okullarımız
yazın da eğitim vermeyi
sürdürüyor. Futboldan

basketbola, voleyboldan atletizme
birçok branşta kursun verildiği
spor okulları, çocukların fiziksel
gelişimlerini arttırmanın yanı sıra
sosyalleşmelerini de sağlıyor.
Kurslarda büyük başarı sağlayan
miniklerden birçoğu sporu bir ya-
şam biçimi haline getirmiş du-
rumda. Minik sporcuların en yo-
ğun katılım gösterdiği kursların
başında ise tekvando geliyor. Yak-
laşık 4 bin çocuğun üye olduğu
spor okullarımızda 400 çocuk tek-
vando kursuna devam ediyor. Eği-
timlerin İsmetpaşa (Mehtap) Semt
Merkezi’nde verildiği kurslar pa-
zartesi, çarşamba ve cuma günleri
birer saat olmak üzere üç ayrı
grupta düzenleniyor. 

OkullArındA dA
BAşArılılAr

Spor İşleri Müdürlüğümüzün
2015 yılında başlattığı tekvando
kursuna ilk günden itibaren de-

vam eden 50 öğrenci federasyona
bağlı sporcu da oldu. Müsabaka-
lara katılan çocuklardan 9 ya-
şındaki Tuanna Bahtiyaroğlu ve
Umut Yükseldağ rakiplerini ye-
nerek madalya kazandı. Eğitmen
Mine Şahinkaya ile çalışan öğ-
renciler disiplinli bir şekilde kurs-
lara devam ediyor. Her biri gele-
ceğin madalyalı birer şampiyonu
olma hedefiyle çalışan minik
sporcular yetenekleriyle göz dol-
duruyor. Eğitmen Mine Şahinkaya
çocukların sporun disiplinini okul
hayatlarına da yansıttığını belir-
terek, “Hepsi okullarında da çok
başarılı. Çoğu takdir ve teşekkürle
sınıflarını geçti. Hem sporda hem
okullarında azimli olmaları beni
de ailelerini de mutlu ediyor”
dedi. İsmetpaşa Semt Merke-
zi’nde verilen tekvando kursuna
hala kayıtların devam ettiğini be-
lirten yetkililer kadınlar içinde
yaz-kış pilates ve aerobik kursu
verildiğini ve her iki kursa semt
sakini kadınların büyük ilgi gös-
terdiğini söyledi.

bu Çocuklar Harika

Ücretsiz yüzme kurslarımız bu yıl Gültepe
26 Ağustos Mahallesi'nde Levent Spor Te-
sisi’nin yanı sıra Güneşli Mahallesi'nde Gü-
neşli Spor Tesisi ve Eşrefpaşa'da Zafertepe
Spor Tesisi’nde kurulan prefabrik havuz-
larda çocuklara serin bir yaz yaşatıyor.
Yüzme kurslarımızdan yararlanan özel
çocuklarımız ise gözbebeğimiz. 
Yüzme antrenörleriyle teke tek çalışan
çocuklar için yüzme eğitimi adeta bir terapi
niteliğinde oluyor.  Anneleri tarafından bü-
yük bir özveriyle pazartesi, çarşamba ve
cuma günleri havuza getirilen minikler
bir saat boyunca suda hafif düzeyde yüzme
çalışması yapıyor. 

Anneler de Mutlu
Kızının hastalığının doğuştan olduğunu
söyleyen Gönül Tanrıkulu, “3 yaşından bu
yana durumu iyiye gidiyor. Yüzmeye iste-
yerek geliyor. Fizik tedavi doktorumuz da
onayladı. Üç ayda bir botoks tedavisi yap-
tırıyoruz. Doktorumuz, ‘Yüzme sayesinde
bir süre sonra bu tedaviye gerek kalmadan
yürütebiliriz’ dedi. Çok mutlu olduk. Ço-
cuğum da çok mutlu” diyerek Başkan
Sema Pekdaş’a sunduğu hizmet için te-
şekkür etti.

Yüzmeye Engel Yok

Her yaştan ve her kesimden vatandaşın buluşma merkezi olan parklar Ko-
nak’ta sporun da merkezi haline geldi. Özellikle havaların ısınmasıyla üc-
retsiz spor kursları salonlardan parklara taşındı. 
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