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Gültepe için tarihi karar
Pekdaş: Gültepe’ye en iyi planı yaptık

Konak’ta 4 gün 
4 gece tiyatro

Bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz Mehmet
Ulusoy Uluslararası Sokakta Tiyatro Fes-

tivali bir kez daha tiyatroyu sokaklara taşıdı.
4 gün 4 gece boyunca birbirinden başarılı
tiyatro oyunlarının sahnelendiği festivalde
oyunculuk atölyeleri, konserler ve dans gös-
terileri de yoğun ilgi gördü. ∂ 3’te

Cumhuriyet hALKINDIr!

Milli Mücadele’nin önemli ismi, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yakın arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Tür-

kan Saylan Kültür Merkezimizde, geniş katılımlı bir sempoz-
yumla andık.   ∂ 7’de

Akademisyenler
İsmet İnönü’yü anlattı

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın yapılaşma sorunu en
fazla olan semtlerinden Gültepe için hazırlanan yeni
imar planları Ekim ayının başında düzenlenen toplantıda

belediye meclisimiz tarafından onaylandı. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen oturumun ana
gündemini Gültepe Semti’nin çehresini değiştirecek olan
yeni imar planlarına ilişkin komisyonlardan gelen rapor
oluşturdu.

Gültepe’ye en fazla yatırım yapan meclis
olarak tarihe Geçilecek 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, planların
hazırlanış sürecinde Gültepe’de bir spor salonu,
bir de sosyal tesisin temelini attıklarını söyleyerek,

bölgeye en fazla kamusal yatırım yapan meclis olarak
tarihe geçeceklerine inandığını dile getirdi. ∂ 5’te

B u yıl ilk defa düzenlediğimiz
‘Konak Mutfak: İzmir Lezzet-
leri Festivali’nde İzmir mut-

fağına ait yemekler usta şefler tara-
fından yapılırken, birbirinden lezzetli

tatlar hakkında merak edilenler ger-
çekleştirilen söyleşilerle festivale ge-
len konuklara anlatıldı. İzmir Mutfağını
korumak, yaşatmak, İzmir’in mutfak
tarihi ve kültürünün herkes tarafın-

dan bilinmesini sağlamak amacıyla
düzenlediğimiz festival, Dominik Cad-
desi’nin yanı sıra Abacıoğlu Han ve
Kemeraltı 1. Beyler’de konuklarını
ağırladı. ∂ 4’te

Konak’ta lezzet coşkusu

∂4 Ekim Hay-
vanları Koru-
ma Günü’nde
Veteriner İşleri
Müdürlüğü-
müz kapılarını,
sevimli dost-
larla bir araya
gelmek iste-
yen çocuklara
açtı. Çocukla-
rın anlamlı zi-
yareti hem can
dostları sevin-
dirdi, hem de
farkındalık ya-
rattı.   ∂ 2’de

∂Ömrünü çocukların iyi eği-
tim almasına harcadığı için
'İzmir'in Annesi' olarak tanınan

Türk Anneler Derneği İzmir
Şubesi’nin Kurucu Başkanı
Şenel Aksu’yu, vefatının

13'üncü yılında adına düzen-
lediğimiz 5. Şenel Aksu'yu
Anma Koşusu ile andık. ∂ 4’te

∂İlçemizdeki tarihi ve kültürel değerleri
görünür kılmak adına başlattığımız ‘Tarih
Turları’na İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri
misafir oldu. Belediye Başkanımız Sema
Pekdaş’ın rehberliğinde gerçekleşen tura
katılan sanayiciler, binlerce yıllık geçmişe
sahip kadim kent Konak’ın dini ve tarihi
yapılarını görme fırsatı buldu.    ∂ 2’de

Sevimli dostlara
anlamlı ziyaret

Konak’ın tarihi
hayran bıraktı

∂‘Halikarnas Balıkçısı’ adıyla bi-
linen Türk edebiyatının yapı taş-
larından, roman, öykü, deneme ya-
zarı, gazeteci, tarihçi ve rehber Ce-
vat Şakir Kabaağaçlı’yı ölümünün
45. yılında, 232 Sokak’taki evinin
önünde andık. ∂ 3’te

İnsanlık Ustası
Konak’ta anıldı

Çocuklar Şenel Aksu için koştu

∂ Bu yıl 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutla-
malarını bir günle sınırlı
tutmayarak Cumhuriyet
Bayramı coşkusunu, il-
çenin farklı noktaların-
daki düzenlediğimiz et-
kinliklerde günlerce ya-
şadık. ∂ 8’de
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İZSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin ka-
tıldığı ‘Konak Tarih Turları’ kapsa-
mında iş dünyasının tanınmış isimleri,

şehrimizin binlerce yıllık tarihini soludu.
Anafartalar Caddesi, Kapılar semtindeki
Agios Voukolos Kilisesi, İsmet İnönü Anı
Evi’ni ziyaret eden konuklar daha sonra
Kadifekale’ye çıkarak İzmir’i tepeden

kuşbakışı izleme olanağı buldu. Konak
Belediyesi Kent Tarihi Birimi’nde görevli
uzmanların bilgilendirmeleri eşliğinde
tarihi kaleyi gezen İZSİAD yönetimi daha
sonra Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde ka-
lan ve dünya üzerinde birbirine çok
yakın olan ve bu özellikleriyle bir benzeri
bulunmayan sinagog ve havraları ziyaret

etti. 

aGOra haYran BIraKtI
Keyifli geçen tur kapsamında Agora Kazı
Alanı’na da uğrayan konuklar, kazı eki-
binden yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Antik Roma Dönemi’nden kal-
ma çarşının da görüldüğü gezide o dö-

nemden kalma duvar yazılarının yer al-
dığı alan yoğun ilgi gördü. Tur sonunda
gördükleri tarihi yapıların kent kültürüne
kazandırılması için yapılacak çalışmalara
destek olma sözü veren İZSİAD yöneti-
cileri, bilgi aldıkları tarihi yapıların bol
bol fotoğrafını çekmeyi de ihmal etme-
diler.

Geçtiğimiz Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz aşure
dağıtımları her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmirlileri bereket
aşında buluşturdu. Kazan kazan aşurenin karıldığı Muharrem

ayının her günü ilçenin farklı semtlerinde aşure ikramı yapıldı.
Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’ın da katıldığı buluşmalarda
barış, kardeşlik ve hoşgörü vurgusu yapıldı. 

Barış ve kardeşlik
içinde yaşayalım

Sahipsiz olduğu için sokakta yaşamak
zorunda kalan, kent yaşamı içinde be-
sin bulmakta zorlanan hayvanların

sağlığı ve bakımı için yoğun çaba gösteren
Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sürdürdüğü
yardımlarla da can dostlarımızın karınlarını
doyuruyor. Görevli ekipler belirli periyotlarda
mahalle muhtarlarına sokakta yaşayan kedi
ve köpeklerin beslenmesinde kullanılmak
üzere mama dağıtımı yapıyor. Uygulama
kapsamında her mahalle muhtarına bölge-
deki hayvan sayısına göre paket mama ve-
riliyor. Ayrıca evcil ve sokak hayvanları ko-
nusunda bilinçlendirici bilgilerin yer aldığı
broşürler de başta muhtarlıklar olmak üzere
vatandaşlara dağıtılıyor. Muhtarlıklardan ve
vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda
hasta, bakımsız ve saldırgan özelliği bulunan
sokak hayvanları da toplanarak tedavi için
Hayvan Bakım Merkezi’ne götürülüyor.

Hayvanları Koruma Günü’nde Ve-
teriner İşleri Müdürlüğümüzü zi-
yaret eden Bayraklı Cemal Gürsel

İlkokulu öğrencileri, uzman veteriner he-
kimlerimizden can dostlarla ilgili bilgi
aldı. Hayvanların aşılanmasından bes-
lenmesine, sahiplenilmesinden bakımına
kadar merak ettikleri soruları hekimle-
rimize yönelten minik öğrenciler, sohbetin
ardından Hayvan sağlığı Merkezimizi
gezdi. Etkinlik sonunda katılan öğrencilere
hayvan sevgisi, sorumluluğu konusunda
önemli bilgiler veren hikaye kitapları,
magnet ve mini not defterleri hediye
edildi. Oldukça ilgili olan miniklere son
olarak sokaklarındaki kedi ve köpekleri
beslemeleri için mama verilirken sokak
hayvanlarını beslerken nelere dikkat
edilmesi gerektiği de anlatıldı. 

Can
dostlarımız
aç kalmıyor

Hayvanları koruyalım Manevi duyguların
doruğa çıktığı 29
Ekim Cumhuriyet

Bayramı öncesinde Konaklı
kadınlar için Çanakkale Şe-
hitliği’ne gezi düzenledik. Altı
otobüs ile Basmane’deki hiz-
met binamızın önünden ha-
reket ederek sabah saatle-
rinde Çanakkale’ye varan
Konaklı kadınlar, uzman reh-
berler eşliğinde Çanakkale
Şehitliği’ni ziyaret etti. Birinci
Dünya Savaşı’nda İtilaf Dev-
letleri ile Osmanlı Ordusu
arasında yaşanan ve dün-
yanın en büyük savaşların-
dan biri olan Çanakkale Sa-
vaşı’ndaki yüz binlerce şe-
hidin anısına yapılan anıtlar
ve şehitlikleri gezen kadınlar
hem tarihin muhteşem za-
ferlerinden birinin yaşandığı
toprakları gördü hem de sa-
vaşın acılarını hissetti. 

Binlerce Şehit için
Dua eDilDi

250 bin Türk, 250 bin yabancı
askerin şehit olduğu tarihi
Çanakkale Zaferi’nin kaza-
nıldığı şehitliğe ayak basan
kafile ilk olarak Kilitbahir
Kalesi’ni gezdi. Burada Seyit
Onbaşı Heykeli’nde anı fo-
toğrafı çektirilirken, 1969 şe-
hit mezarının yer aldığı Şa-
hindere Şehitliği’nde de şe-
hitler için dua okundu. Sed-
dülbahir’de bulunan Ertuğrul
Tabyası’nda yer alan maketi
inceleyen ve ardından 57’nci
Alay Mezarlığı ile Conkba-
yırı’nı da ziyaret eden Konaklı
kadınlar duygu dolu anlar
yaşadı. Gözyaşlarının eksik
olmadığı, kahramanlık izle-
rinin hissedildiği gezi yine
Konak Belediyesi’nin Bas-
mane’deki binasının önünde
son buldu. 

Çanakkale Şehitliği’nde duygusal anlar

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF)
Başkanlığına ikinci kez seçilen Ahmet

Tunç ve ekibini ziyaret ederek görevinde ba-
şarılar diledi. Sohbet havasında geçen görüş-
mede İzmir’de Mardinli nüfusun en yoğun ol-
duğu ilçenin Konak olduğunu belirten Başkan
Pekdaş, hep birlikte kentin birer rengi olarak
huzur içinde yaşamayı istediklerini dile getirdi.
Federasyona bağlı hemşehri derneklerinin bu
anlamda önemli bir görev üstlendiğini de be-
lirten Pekdaş, “Hepimizin farklı özelliği var.
Burada birlikte yaşıyoruz. Her birimiz ayrı bir
rengiz. Farklı düşüncelerimiz var. Bu farklı-
lıklardan iyilikler çıkıyor. Bu farklılıkları zen-
ginlik kabul etmek lazım” dedi.

Pekdaş Mardinlilere konuk oldu

Tarih turlarının
konuğu İZSİAD oldu
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Alsancak Kıb-
rıs Şehitleri
Caddesi’nde

gerçekleşen etkin-
liklerle başlayan 8.
Mehmet Ulusoy
Uluslararası Sokakta
Tiyatro Festivali, dört
gün ve dört gece bo-
yunca tiyatroyu so-
kağa taşıdı. 2005 yı-
lında hayatını kay-
beden Türk Sineması
ve Tiyatrosu’nun
unutulmaz isimle-
rinden Mehmet Ulu-
soy adına düzenle-
diğimiz festivalde ti-
yatro gösterimlerinin
yanı sıra oyunculuk atölye ça-
lışmaları, konser ve dans gös-
terileri de yer aldı. 

atölyeler İlgİ gördü
Festivalin, Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’ndeki Gazeteci İs-

mail Sivri Anıtı önünde ku-
rulan sahnede düzenlenen
gösterilerle başladı. Festival
kapsamında Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nin yanı sıra, Domi-
nik Caddesi ve Kemeraltı’nda
da çeşitli etkinlikler düzen-

lendi.  Öte yandan Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen Hamburg Mut
Theater ve Faysal Tekoğlu
oyunculuk atölyelerine de
tiyatroseverler büyük ilgi
gösterdi. 

İzmirli sanatseverler Ko-
nak Belediyesi çatısı al-
tında bu kez Nihan Ak-

demir’in ‘Nefes’ isimli ser-
gisinde buluştu. Alsancak
Türkan Saylan Kültür Mer-
kezimizin Sanat Galeri’sinde
açılan sergide Nihan Akde-
mir’in, çoğu tuval üzerine
sadece kumaş ve akrilik
boya kullanarak yaptığı so-
yut tablolar sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.  Sergi
öncesinde Nihan Akdemir
Nevvar Salih İşgören Eğitim
Kampusu 2 Mesleki Teknik

Anadolu Lisesi Grafik Bö-
lümü öğrencileriyle de atöl-
ye çalışması yaptı. Tuval
üzerine kumaş, akrilik boya
ve tutkal kullanarak özgün
çalışmalar yapan gençler
akademisyen bir sanatçı ile
çalışmanın ayrıcalığını ya-
şadı. Kısa sürede ortaya çok
ilginç tablolar çıkaran öğ-
renciler eğlenceli anlar da
yaşadı. Çalışma sonrasında
Nihan Akdemir, öğrenciler
ve okul öğretmenleri ile gü-
nün anısına fotoğraf çek-
tirmeyi ihmal etmedi. 

Tiyatro Festivali yaşında8

∂ Edebiyatımızın unutulmaz ismi Hali-
karnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı,
ölüm yıl dönümünde, Hatay Kültür Sanat
Platformu işbirliğinde düzenlediğimiz et-
kinlikte andık. Kabaağaçlı’nın Bod-
rum’dan sonra ömrünün 15 yılını geçirdiği
Konak’ın Hatay Semti’ndeki Merhaba
Apartmanı’nın bulunduğu 232 Sokak’ta
düzenlenen etkinlikte söyleşinin yanı
sıra, Kabaağaçlı’nın kendi çizdiği resim-
lerinden oluşan sergi ve mini konser yer
aldı. Söyleşinin açılışını yapan Hatay Kül-
tür Sanat Platformu Başkanı Cengiz Öz-
demir semte Halikarnas Balıkçısı Kültür
Evi kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Moderatörlüğünü İzmir’i Sevenler Plat-
formu Başkanı Sancar Maruflu’nun üst-
lendiği söyleşide İzmir Rehberler Odası
Başkanı Nebil Altınel, Arkeolog Prof. Dr.
Recep Meriç ve Vecdi Gönül Lisesi Ede-
biyat Öğretmeni Türkan Beycan Cevat
Şakir Kabaağaçlı’yı kendi açılarından de-
ğerlendirirken Balıkçı’nın kızı İsmet Ka-
baağaçlı Noonan da babası Cevat Şakir
Kabaağaçlı’yı anlattı. Noonan, “Babama
duyulan ilgi, merak, sevgi giderek artıyor.
Başta edebi kişiliği olmak üzere çok yönlü
Balıkçı daha uzun yıllar değerleriyle anı-
lacaktır. Bugün bu töreni düzenleyen ve
bizimle olan herkese teşekkür ederim”
dedi.

Balıkçı’yı evinin
önünde andık

Kumaş ve akrilik estetiği

Film sezonu ‘Yol Kenarı’ ile başladı
H ezarfen Film Galeri işbirliğiyle

düzenlenlediğimiz ‘Bağımsız Tür-
kiye Sineması İzmir Buluşmala-

rı’nın yeni sezonu başladı. Türkiye’de ba-
ğımsız sinema yapan yönetmen ve film-
leri İzmirli sinemaseverlerle buluşturan
etkinliğin ilk filmi Tayfun Pirselimoğlu’nun
yazıp-yönettiği ‘Yol Kenarı’ oldu. Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen film gösterimine çok sayıda
sinemasever katıldı. Yazar ve yönetmen 

İyİ fİlm rahatsız etmelİ
Film gösterimi sonrasında gerçekleşen
söyleşide Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu
izleyenlerin sorularını yanıtladı. Filmi çok
denklemli bir matematik problemi gibi
bulan ve filmden her yönüyle çok etki-
lendiklerini dile getiren izleyenlerin olumlu
eleştirilerden oldukça mutlu olan Tayfun
Pirselimoglu, “Ana akım sinemanın ya-
rattığı bir izleyici prototipi var ama benim
sinemam öyle değil. Yaptığım filmi izle-
yenlerin, salondan çıkarken kafasında
sorularla çıkması ve bir süre onunla bir-
likte yaşamasını amaçlıyorum. Sizler de
buradan kafanızda bir soruyla çıkacak-
sanız ve bu soru sizi bir süre meşgul
edecekse amacıma ulaşmışım demektir.
Bence iyi bir sinema filmi, soru sorduran,
rahatsız edici sinemadır” şeklinde ko-
nuştu.

∂ Çocuklara tiyatro sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla
başlattığımız ‘Okulda Oyun Var’ etkinliği kapsamında ilçe ge-
nelindeki okullarda oynanan ‘Arıcığın Maceraları’ adlı çocuk
oyunu yeni eğitim öğretim döneminde de kaldığı yerden mi-
niklerle buluşmaya devam ediyor. Her hafta çarşamba günü
farklı bir ilkokula konuk olan Konak Belediyesi Tiyatro Atölyesi
oyuncuları minik öğrenciler için eğlenceli bir oyun olan ‘Arıcığın
Maceraları’nı sahneliyor. Tiyatro sahnesi bulunan okullarda
gösteriler salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan okullarda da
sınıflar veya koridorlar tiyatro sahnesine dönüştürülüyor. 

Arıcık
okulları
gezmeye
devam
ediyor
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Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Konak Mutfak: İzmir
Lezzetleri Festivali’ sona erse de tadı damaklarda
kaldı. 18-20 Ekim tarihleri arasında İzmirlileri

eşsiz lezzetlerde buluşturan festival, katılımcılarına
İzmir Mutfağı’na dair lezzetleri tatma fırsatı sundu. Usta
aşçılar, yetenekleriyle göz dolduran şefler ve tadım ko-
nusunda uzman olan isimlerin katılımıyla daha da ren-
klenen festival ziyaretçi akınına uğradı. 

Yemek atölYeleri Göz doldurdu
Dominik Caddesi, Abacıoğlu Han
ve Mutfak Konak Atölye’de ha-
zırlanan ve ikram edilen birbi-
rinden lezzetli tatlar festivale ge-
lenlerden tam not aldı. Üç gün
boyunca Abacıoğlu Han’da İzmir
Aşçılar Derneği (İAD) üyesi aşçılar
hünerli ellerinden hazırladıkları
yemekleri konuklara ikram eder-
ken, Mutfak Konak Atölye’de ise
İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği
(İZPAD) üyesi şefler tarafından
atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak
düzenlenen atölye çalışmalarına
öğrencileriyle birlikte katıldı. Usta
şeflerin Dominik Caddesi'nde
yaptığı birbirinden lezzetli ve gör-
kemli yemekler ise festivalin ka-
panışını görsel şölene dönüştürdü.

Dominik Caddesi’nin yanı sıra Abacıoğlu Han ve Kemeraltı
1. Beyler’de konuklarını ağırladı. Bu noktalarda üç gün
boyunca Ot Kavurmasından, Çamlakaya, Dalgan Böre-
ği’nden Su Muhallebisi’ne, Ege’nin birbirinden lezzetli
tatları usta şefler tarafından sokaklara taşındı. Festival
süresince on binlerce kişiye boyoz ve gevrek ikram
edilirken İzmir’in Sokak lezzetleri de ziyaretçilerin be-
ğenisine sunuldu. ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Fes-
tivali’ ünlü şef ve isimleri de ağırladı.

‘İzmir’in Annesi’ için
5’inci kez koştular

İ lkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik
çok lezzetli ve sağlıklı bir projeyi hayata
geçirdik. ‘Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Ne-

siller’ adlı proje sayesinde bu yıl başlayan minik
öğrencilere Türk Mutfağının geleneksel lez-
zetleri tarhana ve erişte armağan ediliyor.
Kadın üretici kooperatifi tarafından hazırlanan
erişte ve tarhana paketlerinin yanına hikaye
kitapları da eklenerek veriliyor. Böylece ço-
cuklar hem sağlıklı besleniyor hem de kitap
okumanın keyfine varıyor. Proje kapsamında
ilk dağıtımlar Mehmet Lütfiye Dönmez, Kıbrıs
Şehitleri ve Nuri Öz ilkokullarında yapıldı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da katıldığı
ilkokul birinci sınıf öğrencilerini kapsayan da-
ğıtımlarda tarhana ve eriştelerin yanı sıra oku-
sunlar diye masal kitabı da armağan edildi. 

T oros Spor Merke-
zi’nde düzenlediğimiz
Şenel Aksu’yu Anma

Koşusu’nun final etabı so-
nunda Ömer Zeybek Mes-
leki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, Seyfi Gülmez Ortaokulu
ve Kazım Karabekir Orta-
okulu’nun öğrencileri isim-
lerini ilk üçe yazdırmayı ba-
şardı. 80 öğrencinin kıyasıya
mücadele ettiği koşu so-
nunda dereceye girenlere
ödülleri Şenel Aksu’nun adı-
nı taşıyan parkta yapılan tö-
renle verildi. Aynı zamanda
Şenel Aksu’nun da anıldığı
törene Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, Tülay
Aktaş Gönüllü Kuruluşlar

Güçbirliği Dönem Sözcüsü
Fatoş Dayıoğlu ile kadın der-
neklerin temsilcileri, muh-
tarlar ve koşuya katılan
okulların müdürleri, öğret-
menler, veliler ve vatandaş-
lar katıldı.

Gelecek Gençlerle
Güvencede

Koşuda dereceye giren öğ-
rencileri ve onlara emek ve-
ren öğretmenleri de kutla-
yan Başkan Pekdaş, “Büyük
Atatürk’ün dediği gibi; spor,
sanat ve eğitim bir arada ni-
telikli bir şekilde gençlerin
faaliyetleri içinde yer alırsa
o ülkenin geleceği güven-
cededir. Geleceğimiz sizsiniz,

size emanet edilen cumhu-
riyeti sonsuza dek yüksel-
terek yaşatmak zorunda
olan sizlersiniz. Atatürk, il-
keleri doğrultusunda, bu ül-
kenin bağımsızlığı, özgür-
lüğü, hukukun üstünlüğü
için mücadele etmenizi is-
terdi. Ben bu bilincin sizlerde
olduğunu biliyorum” diyerek
başarılar diledi.  5. Şenel Ak-
su'yu Anma Koşusu’na ka-
tılan ve kendi kategorilerin-
de ilk üçe giren öğrencilere
madalyaların yanı sıra sat-
ranç takımı ve eşofman ve-
rilirken birinci olan öğren-
cilere Aksu’nun ailesi tara-
fından bisiklet ve Atatürk’ün
Nutuk kitabı hediye edildi.

Geleneksel lezzetler
sağlıklı beyinler

Mutfak
Konak’ın

tadı
damaklarda

kaldı
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B elediyemizin Ekim ayı meclisinde,
‘Gültepe Planlama Bölgesi’nin
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planı Revizyonu’ Çınartepe, Atamer, Millet,
Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet
Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz
Selim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi ve Cengiz
Topel olmak üzere toplam 15 mahalleyi
kapsayan ‘Gültepe Planlama Bölgesi’nin
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Re-
vizyonu’yla ilgili İmar ve Kentsel Dönüşüm
komisyonlarından gelen raporlar AKP’li
üyelerin ret oyuna karşılık, CHP’li üyelerin
oy çokluğuyla kabul edildi.

GerÇekleşmesi mutlak
zorunluluktur

Meclisteki konuşmasında yeni planın son
derece titiz bir çalışma sonucu hazırlan-

dığını söyleyen Kona Belediye Başkanı
Pekdaş, süreç boyunca ilgili 18 kurumla
yazıştıklarını, bölge halkı ve sivil toplum
örgütlerinin görüşlerini aldıklarını belir-
terek, “Elimizde gecekondularla dolmuş
bir bölge vardı. Burayı yenilemek, içinde
park ve sosyal donatı alanları olan yeni
bir plan yapmak zorunlu hale gelmişti.
Boş bir alanı planlamadık. Yaşamın sür-
düğü, çoğu yerin ruhsatsız olduğu bir yeri
planladık. Belki gerçekleşmesi bir, iki dö-
nem içinde olmayabilir ama hayata ge-
çirilmesi mutlak zorunluluktur” dedi. 

Planlar ince hesaPlandı
Yeni imar planlarına göre inşa edilecek
konutlarda ortalama kaç kişinin yaşa-
yacağını, buna göre nüfus hesaplarının
da yapıldığını kaydeden Pekdaş, yönet-

melik hükümleri çer-
çevesinde yapılaşma için  minimum parsel
büyüklüğünün 700 metrekare olduğunu
ve ayrık nizam planlandığını dile getirdi.
Pekdaş, “Cephe genişliği 20 metreden az,
parsel derinliği de 25 metreden az ola-
mayacak. İnce uzun parsel yapılması
mümkün değil. Arazinin eğimli özelliği
nedeniyle kademelendirmeler olacak. 5
kat, 7 kat, 9 kata kadar olan insani bir
plan yapıldı. Son yıllarda yapılmış olan
en güzel plandır. Aidatıyla insanı boğ-
mayan, asansör çalışmadığında da ya-
şayabilecekleri, dört tarafı aydınlık binalar
planladık. Tüm hesaplar ince ince yapıldı”
dedi. Pekdaş ayrıca planla bölgedeki yeşil
alan miktarının iki katına çıkartıldığını,
okul alanlarının korunduğunu, kanal ve
derelerin ise yer altına alındığını belirtti.

yerlerinden edilmesinler
istedik

Yeni imar planlarında otopark sorununa
da bölge otoparkları planlayarak çözüm
getirdiklerini kaydeden Pekdaş, AKP gru-
bundan gelen ‘daha büyük parsellerde
daha yüksek katlar planlansaydı’ eleşti-
risine de açıklık getirdi. Pekdaş, “Bu plan
son yıllarda yapılmış, insana yakışan en
güzel plandır. İnsanların bir araya gel-
mesinin zor olduğunu gördük. Bu nedenle
mümkün olan en az parsel büyüklüğü
olsun diye öneriler geldi. Bunları dikkate
alarak en düşük taban alanını 700 met-
rekare olarak belirledik. Biz Gültepe’yi
gayrimenkul ortaklıklarıyla, gayrimenkul
değerlendirme şirketleriyle yepyeni bir
şehir haline getirmek istemiyoruz. Gül-

tepelilere süpürge sallanmasını, onların
kovulmasını istemiyoruz. Gültepelilerin
orada oturmasını istiyoruz. Onların orada
oturabileceği şekilde plan yapmayı he-
defliyoruz. O nedenle en az 700 metrekare
olsun dedik. İnsanlar kendi evlerini kom-
şularıyla bir araya gelip yapabilsinler is-
tedik” diye konuştu.

Pekdaş soruları
yerinde yanıtladı

Pekdaş, Anadolu Mahalle Muhtarı Mustafa
Sarıçaylak’ın muhtarlık ofisine gerçek-
leştirdiği,  bölgedeki diğer muhtarların da
bulunduğu ziyarette, Belediye Meclisi’nde
kabul edilen ‘Gültepe Planlama Bölgesi’nin
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Re-
vizyonu’yla ilgili merak edilen konulara
açıklık getirdi.

yerlerinden edilmeyecekler
Toplam 15 mahalleyi kapsayan yeni Gül-
tepe İmar Planları hakkında bölge muh-
tarlarından gelen soruları tek tek cevap-
layan Başkan Pekdaş, hazırlanan planların
Gültepe için en doğru ve uygulanabilir
planlar olduğunu söyledi. Gültepe’yi gay-
rimenkul ortaklıklarıyla büyük inşaat
şirketleriyle yepyeni bir şehir haline ge-
tirmek istemediklerini belirten Pekdaş,
“Hazırladığımız bu plan bana göre Türkiye
genelinde son yıllarda yapılmış, insana
yakışan en güzel plandır. Biz hemşerile-
rimizin doğup büyüdükleri semtlerini terk
etmelerini istemiyoruz. Onların orada
oturabileceği şekilde evlerini yenileye-
cekleri bir plan yaptık. Yollarıyla, park-
larıyla, sosyal donatı alanlarıyla, okul,
sağlık ocağı gibi kamu binalarıyla bölge
halkına yakışır bir çalışma oldu. O nedenle
inşaat alanları en az 700 metrekare olsun
dedik. İnsanlar kendi evlerini komşularıyla
bir araya gelip yapabilsinler istedik” dedi.

Gültepe’nin çehresi değişecek

Çıtak arazisi sorunu Çözülüyor
Yeni imar planıyla birlikte bölgede yıllardan beri merak edilen

Çıtak Arazisi’nin ne olacağı konusunda da bir netliğe vardıklarını
dile getiren Pekdaş, tapusu belediyede olan araziyi üzerinde
oturanlara vereceklerini söyledi. Burada yaşayanların tapularına
kavuşma imkanı bulacağını dile getiren Pekdaş, “Burada yaşayan
insanların tapularına kavuşma imkanı geldi. Belediyeye ait olan
bölümde yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermeye
yönelik çalışmalara başladık. Çok yakında kolay ödeme yön-
temleriyle tapularını alabilecekler” diye konuştu.

Yerinde kentsel dönüşümü sağlayacak olan ve
bölge halkını mahallelerinden koparmayacak bi-
çimde hazırlanan imar planları Konak Belediye
Meclisi’nce kabul edildi
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"Kalkınma" yazılır,
"İzmir" okunur

Birleşmiş Milletler Çevre Programı - Akdeniz
Eylem Planı kapsamında, Akdeniz'e kıyısı
olan şehirlerin çevre ve yaşam kalitesini
iyileştirme çabalarını tanımak ve sürdü-
rülebilir kalkınmalarını teşvik etmek ama-
cıyla ilk kez 2017 yılında verilen ödülü ka-
zanan İzmir, Barselona Sözleşmesi – MAP
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2018
yılı teknik toplantısına da ev sahipliği yaptı.
Tarihi Havagazı Kültür Merkezinde gerçek-
leştirilen toplantıya Fransa, İtalya, Yuna-
nistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Her-
sek, Arnavutluk, Kıbrıs,  İsrail, Lübnan, Malta,
Fas, Slovenya, Libya, Tunus ve Türkiye'nin
temsilcileri katıldı.Toplantıyı yöneten BM
Çevre Programı Koordinatör Vekili Tatjana
Hema, “Geçen yıl ödül verdiğimiz İzmir,
çevre koruma uygulamalarında en iyi uy-
gulamaları gerçekleştiriyor. İzmir harika
bir kent. Ayrıca bu tarihi binayı çok güzel
restore ettiğiniz için de Büyükşehir Beledi-
yesi'ni kutluyorum" dedi.

Akdeniz ülkeleri
İzmir'de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde
2009 yılında kurulan, kent ekonomisinde
etkin rol üstlenen kuruluş temsilcilerinin
üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kal-
kınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 80.
toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ger-
çekleşti. 26 akademisyen ve araştırmacının
bir araya gelerek yürüttüğü ve 1,5 yıllık ça-
lışma sonucunda bilimsel kriterlerle ortaya
konulan ‘İzmir Modeli’ Kurul üyelerine ta-
nıtıldı. Toplantının açılışında konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
“İzmir Modeli, İzmir Büyükşehir Belediye-
si'nin farkını ortaya koyan bir modeldir. Biz
bu çalışmayı kitaplaştırıp belediyelere, sivil
toplum kuruluşlarına, siyasetçilere gönde-
rerek İzmir’den Türkiye belediyeciliğine ve
ülkemizin yerelden kalkınma yol haritasına
bir katkı sağlamak istedik” dedi.

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, kente kazan-
dırdığı yeşil alan ve sosyal tesislere bir ye-
nisini daha ekledi. Bornova Atatürk Ma-

hallesi’nde kurulan, açık hava sporlarının ya-
pılabileceği mekanlar ve dağcılık, kaya tırmanışı,
zipline gibi aktivitelerin de bulunduğu Macera
Park İzmir törenle açıldı. 30 dönüm alan üzerine
yerleşen parkın açılış törenine Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, Kıbrıs
Dip Karpaz Belediye Başkanı Sup-
hi Coşkun, Türkiye Dağcılık Fe-
derasyonu Başkanı Prof. Dr. Er-
san Başar ve çok sayıda İzmirli
katıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu
törende yaptığı konuşmada,
açılışı yapılan tesisin kentin genç-
lerine faydalı olduğu ölçüde
kendilerini başarılı saya-
caklarını söyledi.

Dağcılık eğitimi De olacak
Açık hava sporlarının yapılabileceği me-
kanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zip-
line gibi aktiviteleri barındıran Macera

İzmİr'İn yenİ cazİbe merkezİ:

Park İzmir'de,  engelli, yaşlı ve çocuklara yö-
nelik düzenlemeler ile 4 bin metrekarelik pik-
nik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve

süs havuzları da bulunuyor. Alanın topografik
yapısının kayalık olması nedeniyle, parkta pro-

jelendirilen spor aktivitelerinin başında dağcılık
sporu yer alıyor. Bu konsept dahilinde zipline
(yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağ-

lanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi),

doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir
bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tır-
manma duvarı bulunuyor. Tırmanış üzerine lisanlı
eğitimciler tarafından eğitimlerin de verileceği
tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden
İZULAŞ A.Ş tarafından işletilecek. Öte yandan
“Macera İzmir” projesi, ATRAX’S 2017 yılı eğlence
fuarı “Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli” teması ile
"Yıldızlı Proje" ödülüne layık görülmüştü.

Macera Park 

O ağacın altında
Türkiye'nin insan eliyle yaratılmış

en büyük yeşil alan düzenle-
meleri arasında yer alan İnciraltı

Kent Ormanı, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi'nin diktiği 30 bini aşkın ağaçla
adeta cennetten bir köşe haline geldi.
13 yıl önce moloz yığınlarıyla kaplı
bir bozkırı andıran arazideki ilk fi-
danları incelerken görüntülenen Baş-
kan Aziz Kocaoğlu, yıllar sonra yine
aynı noktadaydı. Ancak bu kez man-
zara bir öncekinden çok farklıydı. İn-
ciraltı'ndaki Yenikale Burnu, geçmişte
moloz yığınlarıyla kaplı bir alanken,
günümüzde İzmir'in simge mekan-
larından biri haline geldi. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 2004
yılında rehabilite edilmeye başlanan
bölge, yemyeşil bir ormana dönüşerek
"İnciraltı Kent Ormanı" adını aldı. Üç-
kuyular İskelesi’nden Yenikale Bur-

nu’na kadar uzanan, Kültürpark’ın
3,5 katı büyüklüğündeki alanı temiz-
leyerek yaklaşık 30 bin ağaç diken
İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanda
gezinti, yürüyüş ve bisiklet yolları da
oluşturdu.

Bu ağaç 400 yıl yaşıyor
2004 yılında göreve gelen Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, o
günlerde sık sık çalışma bölgesine
giderek büyük önem verdiği projeyi
yakından takip etti. 13 yıl önce bu zi-
yaretlerinden birinde yeni dikilmiş
bir akçaağaç fidanının yanında gö-
rüntülenen Başkan Aziz Kocaoğlu'nun
o fotoğrafı, alandaki değişimin de en
net göstergesi oldu. Yıllar sonra aynı
nokta ve aynı açıdan çekilen fotoğraf
karesi ile ilk fotoğraf arasındaki fark
oldukça dikkat çekici oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle yü-
rüttüğü projeleri aralıksız sürdürürken, 2007 yılından bu
yana "ısrarla" sürdürülen kırsal kesim destekleri peş peşe

meyve vermeye başladı. İzmir'deki tarımsal faaliyetlerin son
14 yıl içinde Türkiye ortalamasından 2,5 kat daha fazla büyü-
tülmesinde çok önemli katkısı olan Büyükşehir Belediyesi,
elde edilen bu başarıyı, projenin en önemli aktörü olan üreticilerle
birlikte kutladı. İzmir Tarım Festivali adı altında bu yıl ikinci
kez düzenlenen dev etkinlik, köylü ile kentliyi buluşturdu.
İzmirli üreticilerin Konak Pier önünden kortej yürüyüşü ile
başlayan festival, kent merkezinde oturan İzmirlilerin de ilgi
odağı oldu. Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen köylü-kentli
İzmirlilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu
başta olmak üzere, belediye başkanları, üretici kooperatiflerinin
yönetici ve üyeleri, ziraat odaları, üniversiteler, “Süt Kuzusu”
projesinde yer alan çocuklar ve aileleri de katıldı.

Tarım Festivali 2 yaşında

Kent genelindeki yaşlı
ağaçların tedavisi için
bilimsel yöntemler uy-

gulayan İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Gazi Bulvarı'ndaki
asırlık çınarları da koruma al-
tına aldı. Gazi Bulvarı üzerinde
yer alan 20 adet çınar ağacını
korumak ve bakımını yapmak

için kolları sıvayan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, asırlık
ağaçları zararlı bakterilerden
arındırıyor ve çürüyen kısım-
ları özel ilaçlarla tedavi edip
böcek tahribatına maruz kalan
alanları özel macun ile kapa-
tıyor. Çalışmalar, tramvay ula-
şımının sona erdiği saatlerde

başlıyor. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ayrıca Bayındır, Foça,
Bornova, Gaziemir, Karabağlar,
Kemalpaşa, Konak, Menemen,
Ödemiş, Seferihisar, Selçuk,
Tire, Torbalı ve Urla’da toplam
50 çınar ağacının restorasyon
çalışmalarını yıl sonuna kadar
tamamlayacak.

Anıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısıAnıt ağaçlara gençlik aşısı

Kadifekale, Basmane, Konak
üçgeni arasında kalan 270
hektarlık bölgedeki tarihi,

dini ve turistik kent değerlerinin
asıllarına uygun şekilde canlan-
dırılmasına katkı sağlamak ama-
cıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İn-
şaat Yatırım Ticaret A.Ş.'nin (TAR-
KEM) kamudaki paydaşları, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'nun daveti üzerine bir
araya geldi. Toplantıya TARKEM
Yönetim Kurulu Başkanı Samim
Sivri ve Yönetim Kurulu Görevli
Üyesi Uğur Yüce'nin yanı sıra,
Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir
Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkar
Odaları Birliği Başkanı Zekeriya
Mutlu, İzmir Deniz Ticaret Odası

Başkanı Yusuf Öztürk,  Ege İh-
racatçı Birlikleri Koordinatör Baş-
kanı Jak Eskinazi ile İzmir Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ercan Korkmaz ka-
tıldı.
Önümüzdeki süreçte yaşanacak
gelişmeler ışığında TARKEM'in
geleceğinin ele alındığı toplantıda
olumlu mesajlar verildiği ve ku-
ruluşun kente katkı yapması için
sağlanan birlikteliğin sürdürül-
mesi yönünde görüş birliğine va-
rıldığı belirtildi. Öte yandan Ken-
timiz İzmir Derneği’nin başvuru
sahibi, Konak Belediyesi’nin ortak
olarak yer aldığı Yenilikçi Öğren-
me Merkezi projesi için imzalar
atıldı. TARKEM’in iştirakçi olduğu
proje kapsamında İzmir Kalkınma
Ajansı’nın desteğiyle Tarihi İstiklal
Okulu restore edilecek. 

Kemeraltı için el ele

İ zmirli fotoğraf sanatçısı Aykut Uslute-
kin’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ah-
med Adnan Saygun Sanat Merkezi

(AASSM)’nin kuruluşunun 10. yılına özel,
“10 Yılda Fotoğraflarla AASSM” başlığıyla
bir fotoğraf sergisi açıldı. Ahmed Adnan

Saygun Sanat Merkezi’ndeki gerçekleştirilen
etkinliklerde çekilen ve sergiye dönüştü-
rülen fotoğraflar, türlü sanat dallarından
sanatçı portrelerini kapsıyor. 95 fotoğrafın
yer aldığı sergi,  31 Aralık 2018’e kadar ge-
zilebilecek. 

10. yıla özel sergi
ÇÖZÜM HATTI: 0 (232) 444 35 66
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UlUsal Kahraman:İsmet İnönü 
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz “Ulusal Kahraman Devlet Adamı: İs-
met İnönü” başlıklı sempozyum her biri alanında uzman çok sayıda konuşmacının katılımıyla ger-
çekleşti. 

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği sem-
pozyumun açılışında ilk sözü etkinliğin
düzenleme başkanı Prof. Dr. Engin Ber-

ber aldı. Berber, İzmir’de İsmet İnönü’nün
doğduğu evin yaklaşık bir ay önce Konak
Belediyesi’nce restore edilerek, bir anı evi
ve kitaplığına dönüştürülerek hizmete
açıldığını söyledi. Kendisinin de küratör-
lüğünü yaptığı müze projenin hazırlık
aşamasında Atatürk’ten sonra cumhu-
riyetin kuruluşuna en büyük katkıyı koy-
muş olan ulusal kahraman, devlet adamı
ve diplomatik deha olan İsmet İnönü’ye
yakışır bir etkinlikle anma fikrinin doğ-
duğunu dile getiren Berber, sempozyu-
mun gerçekleşmesini sağlayan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür
etti.

Tarihi Bilmemek en Büyük
eksikliğimiz

Başkan Pekdaş da Mustafa Kemal Atatürk
ve İsmet İnönü’nün çok daha iyi öğrenil-

mesi ve yaptıklarının öneminin herkes
tarafından bilinmesi gereken bir dönem-
den geçildiğini söyledi. Konak Belediyesi
olarak İnönü’nün doğduğu eve ev sahipliği
yapmanın gururunu yaşadıklarını dile
getiren Pekdaş, “Maalesef tarihten o kadar
uzağız, tarihi şahsiyetlerimizin yaptıklarını
o kadar az biliyoruz ki... Bu bizim en büyük
eksikliğimiz. ‘Bunu bir duyarlılık haline
getirmemiz gerekiyor’ dedik ve İnönü
Vakfı’nın da yoğun ilgisiyle ev restore
edildi ve yeniden açıldı” dedi.

konuşmalar kiTaBa Dönüşecek
“Cumhuriyet çok zorlu yollardan geçerek
kuruldu” diyen Pekdaş, “Bugün Büyük
Atatürk’e saldıramayanlar İsmet İnönü’ye
saldırarak kendilerini tatmin ediyorlar.
İnönü’nün daha çok bilinmesi gerekiyor.
Büyük kahraman Atatürk ve İnönü hala
cesaret ve kararlılıklarıyla bize önderlik
edecek noktadadır. Bu sempozyumda
konuşulanlar, bir kitap olarak basılacak
ve bütün kütüphanelere gönderilecek.
Bu sempozyumda dile getirilenlerin kitap
olarak herkesin eline geçecek olması de-
ğerlidir. Çünkü Büyük Atatürk ve İnönü’yü,
onların stratejilerini herkesin bilmesi ge-
rekiyor. Bizim onlara borcumuz çok ve
bu borcu ödemek için yaptığımız ufacık
çalışmalar bunlar” diye konuştu.

Demokrasi sevDalısı
Prof. Dr. Engin Berber’in modera-

törlüğünü üstlendiği ilk oturumda
ilk sözü Prof. Dr. Ergün Aybars

aldı. İnönü ve Demokrasi baş-
lığı altında yaptığı konuş-

m a - sında Aybars,

İnönü’nün demokrasiye olan bağlılığını
gözler önüne serdi. Atatürk ve İnönü’nün
de büyüdüğü kuşağın ortak noktasının
fikir çatışmaları içinde büyümeleri oldu-
ğunu dile getiren Aybars, tek hedeflerinin
“Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl kurta-
rırım” olduğunu söyledi. Atatürk ve İnö-
nü’nün sadece iyi birer arkadaş olmadığını
aynı zamanda iyi bir ekip olduğunu da
belirten Aybars, iki ismin cumhuriyet
devrimlerini birlikte yaptıklarını, İnö-
nü’nün devrimlerin yapılışında etkin rolü
olduğunu söyledi. İnönü’nün Türkiye’yi
2. Dünya Savaşı’na sokmamasının büyük
bir başarı olduğunu vurgulayan Aybars,
demokrasinin güçlenmesi adına 1950 se-
çimleri sonrasında cumhurbaşkanlığı ve
meclisi devretmesinin de bunun en iyi
göstergesi olduğunu söyledi. Aybars, İnö-
nü’nün CHP Genel Başkanlığını Ecevit’e
bırakmasının da Türk siyasi tarihinde
önemli bir değişim olduğunu vurguladı.

üç kez suikasT girişim
Sempozyumda Prof. Dr. Barış Özdal İsmet
İnönü’nün Başbakanlık ve Cumhurbaş-
kanlığı döneminde imzalanan uluslararası
ahitlerin karşılaştırmalı analizini yaptı.
Etkinliğin en çok dikkat çeken anlatımı
ise İsmet İnönü’ye siyasi yaşamı boyunca
yapılan suikast girişimlerinin ele alındığı
Doç. Dr. Yücel Yiğit’in konuşması oldu.
1932, 1964 ve 1965 olmak üzere üç kez
suikast girişimi olduğunu dile getiren
Yiğit, 1964 yılında meclis çıkışında yapılan
silahlı saldırıdan İsmet İnönü’nün kıl payı
kurtulduğunu anlattı. Öğretim Üyesi Dr.
Ahmet Mehmetefendioğlu ve Çambel
Necip Gürel’in ortak hazırladığı sunumda
ise İsmet İnönü’nün 1922-1966 yılları ara-

sında gerçekleştirdiği İzmir zi-
yaretleri anlatıldı. İnönü için İz-
mir’in ayrı bir yeri olduğunu dile
getiren Mehmetefendioğlu, sık
sık İzmir’e gelen İnönü’nün kent
sakinleri tarafından her ziya-
rette sevgiyle karşılandığını
söyledi. Sempozyumun sa-
bahki oturumunda son sözü

Doç. Dr. Birten Çelik aldı. Çelik, İsmet İnö-
nü’ye hitaben yazılıp kitaplaşmış açık
mektupları anlattı. Ulusal Kahraman,
Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyu-
mu’nun öğleden
sonraki Prof. Dr. Er-
gün Aybars’ın mo-
deratörlük yaptığı
oturumda Prof. Dr.
Seçil Karal Akgün,
Prof. Dr. Yücel Boz-
dağlıoğlu, Doç. Dr
Olcay Pullukçuoğlu,
Doç. Dr. Ahmet Ta-
limciler ve Araş. Gör.
Tülay Gül konuşur-
ken; moderatörlü-
ğünü Prof. Dr. Seçil
Karal Akgün’ün
yaptığı son otu-
rumda ise Prof. Dr.
Soyalp Tamçelik,

Prof. Dr. Engin Berber, Doç. Dr. Altuğ
Günal, Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz,
Öğr. Üyesi Dr. Kader Özlem İnönü’nün dış
politikasını ele aldılar. 

7.qxp_Layout 1  31.10.2018  17:01  Page 1



@konakbel konakkonakbelediyesikonakbelediyesi kbelediyesi konakbelediyelediyesiwww.konak.bel.tr

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

KASIM 2018

8

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı il-
çemizin farklı mahallelerinde dü-
zenlediğimiz etkinliklerle kutladık.

“Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz”
diyerek başladığımız etkinlikler ile Cum-
huriyet Bayramı coşkusu Konak’ın dört
bir yanına yayılırken geride unutulmaz
kareler bıraktı. 

CoŞku tüm konAk’ı SArdı
Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl Kılıçreis
Mahallesi’nden Zeytinlik’e, Göztepe’den
Alsancak’a, mahallelerde düzenlediğimiz
‘Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz’ et-

kinlikleri ile kutladık. Türk Bayrağı ve
Atatürk posterleriyle süslenen mahalle-
lerimizde adeta bir şölen havasında geçen

etkinlikler, birbirinden keyifli konserlere
ve gösterilere sahne oldu. Coşkunun hiç
kesilmediği etkinliklerde başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in
kurucularına olan saygı, özlem şükranlar
da dile getirildi. 

Cumhuriyet BAyrAmı’nA özel
konSer

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında Türkiye’nin önde gelen müzik
gruplarından Moğollar sahne aldı. Cum-
huriyet’in 95. yılı dolayısıyla Göztepe De-
nizatı Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz kon-

sere katılanlar Cumhuriyet coşkusunu
dans edip, şarkılar söyleyerek çoğalttılar.
Müzik sanatında 50 yılı geride bırakan

Moğollar’ın her biri efsaneleşmiş ezgi
ve şarkılarına alanda toplanan bin-
lerce Konaklı hep bir ağızdan eşlik
etti. 
Gecede konuşan Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, bu yıl cumhuriyet
coşkusunu şarkılar söyleyip, dans
ederek kutlamak istediklerini dile
getirerek,  “Cumhuriyetin tam de-
mokrasi olması için bayrağı hep yük-

seklerde tutuyoruz. Bu şehrin ruhunda
direniş var, bu şehrin ruhunda emper-
yaliste geçit yok. Emperyalist işgale karşı
ilk kurşunu atanlar nasıl ki bu ülkenin
bağımsızlık mücadelesini yükseltmek için
ilk adımı attılarsa bugün de İzmir’in üze-
rinde böyle bir sorumluluk var. Çünkü bu
şehir özgürlükler şehri… Biz kadınlar ve
erkekler el ele kol kola şarkılar söylüyor,
kol kola geziyoruz. Sizler kadınları yönetici
seçiyorsunuz bu şehirde… Bu şehrin ruhu
başka. İşte Türkiye’nin ihtiyacı olan da
bu” dedi.

BinlerCe kAdın Cumhuriyeti
dAnS ederek kutlAdı

Bu yıl 95. yılını kutladığımız 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları Konak’ta
çok farklı bir etkinliğe de sahne oldu.
İzmirli kadınlar açık havada zumba, step,
plates ve aerobik yaparak Cumhuriyet
Bayramı’nı hem dans hem de spor yaparak
kutladı. Göztepe ve Alsancak olmak üzere
ilçenin iki farklı noktasında gerçekleştir-
diğimiz Cumhuriyet buluşmalarına bin-
lerce kadın katıldı. Üzerinde Atatürk posteri
bulunan kırmızı tişörtleriyle göz dolduran
kadınlar müzik eşliğinde dans etti. 
Spora ve sanata önem veren Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk’e İzmirli kadınlar
spor ve dan-
sın bileşimin-
de oluşan
gösterisiyle
minnet ve
şükranlarını
sundu. Mo-
dern ve çağ-
daş Türk ka-
dının isterse
her alanda ol-
duğu gibi spor
ve dansta da
başarılı olabi-
leceğini gös-
teren İzmirli
kadınlar üzer-

lerinde Atatürk posterli kırmızı ti-
şörtleri, ellerinde Türk Bayrağı’yla
alanları gelincik tarlasına dönüştürdü.
Göztepe Denizatı Parkı ve Alsancak
Vapur İskelesi önünde sahnelenen
etkinlikleri seyreden İzmirliler de
hareketli şarkılar karşısında yerinde
duramadı ve zaman zaman danslara

oldukları yerden eşlik etti.
Etkinliklere katılarak İzmirli kadın-
ların coşkusuna ortak olan Başkan
Pekdaş, şöyle konuştu: 
“Kurtuluş Savaşı’da cephe cephe kan
dökenler, Lozan Antlaşması’nda ka-
pitülasyonların kaldırılması için mü-
cadele vererek, bu ülkenin ekonomik
bağımsızlığını, adli bağımsızlığını sağ-
layanlar İnsanların sokaklarında spor
yaptığı, dans ettiği bir ülkenin hayalini
kurmuşlardır. Biz Cumhuriyeti sadece
resmi törenlerle kutlamayı az bulu-
yoruz. Cumhuriyet bu milletindir,
cumhuriyet kadınlarındır. Sadece
resmi törenlerle kutlanamaz. So-
kaklarda danslarımızla, coşkumuzla
Cumhuriyeti kutlarız.”

ALSANCAK

tArihi ÇArŞı’dA Cumhuriyet
kutlAmASı

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir
diğer durağı da Tarihi Kemeraltı Çarşısı
oldu. Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, Kızlar Ağası Hanı ve Çevresi Kat
Malikleri’nin Cumhuriyet’in ilanının 95.
yıldönümü dolayısıyla düzenlediği İlk-
okullar arası Atatürk ve Cumhuriyet ko-
nulu şiir yarışmasının ödül törenine ka-
tıldı. 

Bir Şehrin AtAtürk SevgiSi
Konak’ın dergisi KNK’nın yeni sayısı oku-
yucuyla buluşurken 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma
Günü dolayısıyla ‘Bir Şehrin Atatürk Sev-
gisi’ teması ile raflardaki yerini aldı. Der-
gimizin bu sayısında ‘İşgalden Kurtuluşa
Atatürk’ün İzmir Günleri’, ‘Atatürk’ün İz-
mir Günleri’, ‘İzmir’i Ayağa Kaldıran İhanet
(Atatürk’e suikast girişimi), ‘Atatürk Dö-
neminde İzmir’deki Cumhuriyet Kutla-
maları’ gibi Atatürk’e ve İzmir’e dair, de-
ğerli akademisyen ve yazarların yazılarını
bulabilirsiniz. Öte yandan 2.Cumhurbaş-
kanımız İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü
Vakfı Başkanı Özden Toker’in kaleme al-
dığı ‘İnönü Ailesinin Kaleminden’ başlıklı
yazı da oldukça ilginizi çekecek.  KNK
dergimizi belediyemiz hizmet binaların-
dan, kültür ve semt merkezlerimizden
ücretsiz edinebilir; resmi web sitemizden
çevrimiçi okuyabilirsiniz. 
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BİR ŞEHRİN ATATÜRK SEVGİSİ

KEMERALTI

KILIÇREİS

ZEYTİNLİK

Cumhuriyet coşkusu şölene dönüştü
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