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Konak ailesi yeni 
yıla birlikte girdi

Yeni yıl 
sergisi 8

50’nci yıla özel anma

Bizim Çocuklar projesinin
2018-2019 yılı birinci dö-
nem mezunları düzen-

lenen törenle sertifikalarını
aldı. 2014 yılında Kadın, Sosyal
Politikalar ve Projeler Müdür-
lüğü’nce başlatılan proje kap-

samında üçer aylık dönemler
halinde çocuklara ve annele-
rine verilen eğitim sürecini ba-
şarıyla tamamlayan çocuklar
ve anneleri Gültepe Semt Mer-
kezi’nde düzenlenen törende
bir araya geldi. ∂ 8’de

Bizim Çocuklar ilk
dönemi tamamladı

Pekdaş: İmar Barışı’na başvurup arsa almak isteyenlere piyasa rayiç değeri üzerinden ve faiz işletilerek satış
yapılıyor. Biz ise Emlak Beyan Değeri üzerinden faizsiz, dört yılda taksitle ödemek imkanıyla tapularını veriyoruz.

40 yıllık tapu
sorunu cözüldü

zmir’in kalbi Konak’ın Gültepe
Semti’nde yer alan ve halk ara-
sında ‘Çıtak Arazisi’ olarak anılan
bölgede oturan gecekondu sahip-
leri tapularına kavuşuyor. 40 yıllık

sorunu çözdüklerini dile getiren Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, gecekondu sahiplerine
emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört
yılda eşit taksitler halinde ödemek koşuluyla
tapularını vereceklerini söyledi. ∂ 5’teİ

Kitap kurtları 
ödüllerini aldı
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak

amacıyla 14 semt merkezimizde açtığımız
‘Çocuk Kitaplıkları’ kısa sürede ilgi
odağı haline geldi. Bir ay gibi kısa
bir sürede 400’ e yaklaşan üye sa-

yısıyla rekora koşan kitaplıkla-
rımızdan yararlanan çocuk-

larımıza özel etkinlik dü-
zenledik. ∂ 7’de

Konuksever
yazar evi 
Açıldığı günden bu yana birbirinden değerli

sanatçıları konuk eden Tarık
Dursun K. Yazar Evimizin,

yeni konuğu öykü ve roman ya-
zarı Menekşe Toprak oldu. Va-
lizdeki Mektup, Hangi Dildedir
Aşk adlı öykülerinin ardın-
dan Ağıtın Sonu, Temmuz
Çocukları ve son olarak
Arı Fısıltıları adlı romanı
okuruyla buluşan Toprak,
yazar evimizde 2018 yılının
son konuğu olacak. ∂ 4’te

KonaKlı Kadınlar 
kansere savaş açtı 

Günümüzün yaygın sağlık so-
runu olan kanserde erken tanı
ve tedavinin hayat kurtardığı

bilincini artırmak adına çalışmalarını
sürdürdüğümüz çalışmalar kapsa-
mında, Kanser Erken Tanı ve Eğitim
Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenli
olarak semt merkezlerindeki kadın
kursiyerlere meme ve rahim ağzı
kanser taraması yapıldı. ∂ 4’te

Sefarad Kültür Festivali ilk kez düzenlendi

Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz
‘İzmir Sefarad Kültür Fes-
tivali’ yoğun ilgi gördü. İzmir

Seferad Kültür Mirası Derneği ve
İzmir Musevi Cemaati Vakfı iş-
birliğinde gerçekleştirilen festival
kapsamında Yahudilerin kutsal
Hanuka Bayramı da kutlandı. İki
gün süren organizasyonda Sefa-
rad müziği dinletisi, konserler, Si-
nagogların ziyareti, Sefarad ge-
lenekleri ve mutfak atölyesi gibi
bir dizi etkinlik yer aldı. ∂ 3’te

KKadın, Sosyal Politikalar ve Projeler
Müdürlüğümüz bünyesinde kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluş-

larıyla işbirliği içinde çalışmalar yapacak
olan Eşitlik Birimi kuruldu. Türkan Saylan
Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz ‘Neden
Eşitlik Neden İnsan Hakları’ başlıklı söy-
leşide duyurduğumuz Eşitlik Birimimiz, ka-
mudaki tüm faaliyetlerde eşitliğinin ön
planda tutulması için çalışacak. Etkinlikte
konuşan Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, “Her bir hemşehrimizin ayrı ayrı
farklı olduğunu bilmesi, onun farklılığına
saygı duyması, bir arada yaşama kültürünü
oluşturması, özgürlüklerimizin sınırının
bir başkasınınkiyle sınırlandığını bilmesi,
bu konuda kamusal bilincin oluşturulması
gerekiyor” dedi. ∂ 5’te

Eşitlik Birimi 
hizmete girdi

∂ İzmir sevdalısı sanatçı Dario Moreno, ölü-
münün 50. yılında doğup büyüdüğü Konak’ın
Karataş Semti’nde, adının verildiği sokakta
düzenlediğimiz törenle anıldı. Geleneksel
hale gelen ve İzmir’i Sevenler Platformu iş-
birliğinde her yıl gerçekleştirdiğimiz anma
gecesine bu yıl da katılım yoğun oldu. ∂ 3’te

Konak Belediyesi ailesi olarak bu yıl
da geleneği bozmadık ve düzenledi-
ğimiz yeni yıl etkinliği ile 2019 yılına

da hep beraber girdik. Kültürpark’ta ger-
çekleşen yılbaşı kutlamasında tüm çalışma
arkadaşlarımızla bir aradaydık ve yeni yıl
dileklerimizi hep birlikte söyledik. ∂ 8’de
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Türkiye Futbol Adamları Derneği
(TÜRFAD) İzmir Şubesi’nin 21
yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘İn-

sanlar Yaşarken de Anılmalıdır’ adlı
anma ve ödül töreni Selahattin Ak-
çiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. TRT eski spor spikeri Murat
Ünlü’nün sunumunu üstlendiği ge-
ceye; İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, TÜRFAD İzmir
Şube Başkanı Bahri Vreskala, İzmir
Vali Yardımcısı Ali Barış, dernek üye-
leri, şube başkanları, İzmir sporuna
emek verenler ve aileleri katıldı. Ge-
cede Türk futboluna hizmet eden
değerli isimler plaket ve sertifika ile
onurlandırıldı. ‘İnsanlar Yaşarken de
Anılmalıdır’ töreninde bu yıl İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş ve İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız’a Onur Ödülü verildi.

Spora emek verenler
yaşarken ödüllendirildi

Yeni yıla iyi temennilerle birlikte girelim
Sivil Toplum Örgütleri ziyaretlerini sür-

düren Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, son olarak Türkiye Meclis

Üyeleri Birliği’ni ziyaret etti. Birlik Başkanı
Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üye-
leriyle bir araya gelen Pekdaş, belediye ça-
lışmaları, yapılan projeler ve gelecekte ya-
pılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. De-
mokratik ülkelerde kamuoyunun gücünün
önemine değinen Pekdaş, “Demokrasi için
kamuoyu oluşturulması önemlidir. Çaba-
larınız takdire değer. Bu kent için sorum-
luluğunuz devam ediyor. Yurttaş kimlik-
lerinizle, bu görevleri yapmış birikimli kim-
liklerinizle bu STK aracılığıyla kamuoyu
oluşturmak için çalışmak büyük onur” diye
konuştu. Herkesin yeni yılını da kutlayan
Pekdaş, “Yeni yıla iyi temennilerle birlikte
girelim. Yeni yıl ülkemize, kentimize mut-
luluk getirsin.” dedi.

Basmane Semt Merkezimizde devam eden
ücretsiz kurslara katılan kadınlar yeni yılı
düzenlenen yılbaşı eğlencesiyle kutladı.

Semt merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen
etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
da katıldı. Kursiyerlerin davetini geri çevirmeyerek,

yeni yıl eğlencelerine ortak olan Pekdaş, tüm
kursiyerlerin yeni yılını kutladı. Pekdaş, 2019
yılının hayallerin gerçekleştiği, umut dolu bir yıl
olmasını dileyerek, “Mutluluğumuzu çoğaltmak,
birbirimize ve kentimize iyi gelmek için bir arada
olduk. Çalışıp, çabaladık ve bitirdik bir yılı. Yeni

yılda yeni dileklerde bulunmak, umut içinde ol-
mak, hayaller kurmak bir gelenek. Bu gelenek
bozulmasın istiyoruz” dedi. Etkinlik sonunda,
ürettikleri el emeği ürünlerden Pekdaş’a hediye
eden kadınlar, semt merkezlerine verdiği önem
ve destekten ötürü de teşekkür etti.

Turizm Fuarı’nda 
Konak’a yoğun ilgi 
Türkiye’nin önde gelen tu-

rizm fuarlarından biri olan
Travel Turkey İzmir Tu-

rizm Fuarı’nda, şehrimizin zen-
gin tarihinden izler taşıyan
standımız, ziyaretçilerden yo-
ğun ilgi gördü. Bu yıl 12’ncisi
düzenlenen fuarda sektörün
tüm paydaşları bir araya gelir-
ken, dünyanın en eski şehirleri
arasında yer alan İzmir'in kalbi
Konak, kadim geçmişiyle ziya-
retçilerini ağırladı. Gaziemir
Fuarİzmir'de yer alan standı-
mızda, fuar ziyaretçilerini “Şim-

diki zamanın köprüsü” sözü ile
karşıladık ve Basmane’den
Agora’ya, Tarihi Kemeraltı Çar-
şısı’ndan Kadifekale’ye her
adımda tarihin izini taşıyan il-
çemizi, hazırladığımız zengin
görsel ve tasarımlarla anlattık.
Stant kapısından girenler Ko-
nak’ın zengin tarihinden gü-
nümüze yansıyan izlerle bulu-
şurken gelen konuklara, Konak
gazetesi ve KNK dergimizin
yanı sıra rozet ve Konak'ın tarihi
ve kültürel zenginliğini tanıtan
broşürler armağan edildi.

Mardinlilerden
Pekdaş’a destek
Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş, Ege Mar-
dinliler Derneği (Ege

Mar-Der) üyeleriyle kahvaltıda
bir araya geldi. Dernek bina-
sında Başkan Nevzat Yılmaz ve
dernek üyeleri tarafından kar-
şılanan Pekdaş, Konak’ın farklı
kültürleri içinde barındıran ka-
dim bir ilçe olduğunu, İzmir’deki
Mardinlilerin büyük çoğunlu-
ğunun da Konak’ta yaşadığını
söyledi. Yerel yönetimlerle
hemşehri derneklerinin uyum
içinde çalışmasının kente yarar

sağladığını dile getiren Pekdaş,
“Mardinli hemşehrilerimiz kur-
dukları dernekler aracılığıyla
hem kendi yöre kültürlerini ya-
şatıyor hem de şehrimizin zen-
ginliğine katkı koyuyorlar. Ege
Mardinliler Derneği de birlikte
çalıştığımız derneklerimiz ara-
sında yer alıyor. Konak, Mardinli
nüfusu açısından oldukça zen-
gin bir ilçe. Hepimizin ilçemiz
için sorumlulukları var. Birlikte
güzel işler yaptık ve bundan
sonra da devam edeceğiz” diye
konuştu.

Kursiyerlerden Pekdaş’a yeni yıl armağanı
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İzmir’de yaşayan Sefarad top-
lumunun kültürünü daha ya-
kından tanıtmaya yönelik ger-

çekleştirdiğimiz Sefarad Kültür
Festivali’ni, Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, İzmir Musevi
Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar,
İzmirli Yahudileri ve çok sayıda
kişi takip etti.

İlk kez düzenleniyor olmasına
rağmen yoğun ilgi gören festival
kapsamında Tarihi Kemeraltı Çar-
şısı’nda bulunan Abacıoğlu Han’da
Şair Asuman Susam yönlendiri-
ciliğinde ‘Türkiye’de Yahudi Olmak:
Bir Deneyim Sözlüğü’ kitabının
yazarlarından Raşel Meseri ile ke-

yifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Ar-
dından Sinyora Sinagogu’nda Ha-
nuka Bayramı (Işık Bayramı) töreni
düzenlendi. İzmir Sefarad gelene-
ğinde Hanuka Bayramı’nın nasıl
kutlandığı anlatıldı. Dualarla son
bulan tören sonrası Popüler Se-
farad müziği dinletisi ve ardından
Algazi Sinagogu’nda İshak Algazi

anısına onun bestelerinden oluşan
muhteşem bir konser verildi.

sefaraD kantikaları 
büyüleDi

Festival etkinliklerinin yanı sıra
Kemeraltı Çarşısı içinde yer alan
Sinagoglara da gezi düzenlendi.

Önceden rezervasyon yaptıran
300 kişi, gruplar halinde Havra
Sokağı çevresinde yer alan sina-
gogları ziyaret etti. Dünyada aynı
alan içinde bir birine en
yakın sinagog olma
özellikleriyle bi-
linen Algazi,
Sinyora, Şalom
Sinagogları ile
yine yürüme
mesafesinde
olan Bikur Holim
ve Portekiz Sinagog-
ları gezildi. Sinagog gezile-
rinin ardından profesyonel rehber
ve yazar Sara Pardo, Sinyora Si-
nagogu’nda düzenlenen söyleşide

Sefaradların geleneklerini, aile ya-
pılarını, dini alışkanlıklarını, kül-
türel özelliklerini anlattı. Keyifli
etkinliğin ardından Abacıoğlu

Han’da Sefarad Mutfa-
ğı’ndan örneklerin ve-

rildiği Mutfak Atöl-
yesi’nde birbirin-
den lezzetli ye-
mekler pişirildi ve
tadımları yapıldı.

Hanuka Bayra-
mı’nın da son günü-

ne denk gelen festivalin
finalinde Opera sanatçısı Linet

Şaul, Sinyora Sinagogu’nda Sefarad
Kantikaları konseri ile Sefarad
Müziği ziyafeti sunuldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)
işbirliğinde ikincisini düzenle-
diğimiz Eflatun Nuri Ulusal Ka-

rikatür Yarışması’na bu yıl 111
çizer, toplam 350 eserle başvuru
yaptı. ‘Kentler ve Umutlar’ tema-
sıyla düzenlenen yarışmada seçici
kurulun yaptığı değerlendirme
sonucunda toplam 10 eser ödül
aldı. Yarışmanın ödülleri ise 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde
düzenlenecek gecede verilecek.

eflatun nuri’De 
Jüri kararını verDi

Hayata 2008 yılında veda eden
usta çizer Eflatun Nuri anısına bu

yıl ikincisini düzenlediğimiz ‘Ef-
latun Nuri Ulusal Karikatür Ya-
rışması’ sonuçlandı. ‘Kentler ve
Umutlar’ temalı yarışmaya Tür-
kiye’nin farklı illerinden 111 çizer
katıldı. Çizim tekniğinin serbest
olduğu yarışmanın seçici kuru-
lunda Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Misket Diken,
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Say-
manı ve Karikatürist Sadık Pala
ile Karikatüristler Bülent Araba-
cıoğlu, Zafer Güven, Mustafa Yıldız,
Ömer Çam, Cemal İlkbahar ve
Mete Erden yer aldı. 

öDül töreni 10 ocak’ta
Türkan Saylan Kültür Merke-

zimizde toplanan seçici kurul, ya-
rışma şartnamesine uygun oldu-
ğu belirlenen eserleri tek tek de-
ğerlendirmeye aldı. Gün
boyu süren toplantıda
kurul üyeleri eserleri
değerlendirmekte zor-
landı. Farklı tekniklerde
olan karikatürler ara-
sından oylama sonun-
da en fazla oyu alan
eserler belirlendi. Ya-
rışmanın ödülleri 10
Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü’nde düzenlenecek ge-
cede verilecek. Ayrıca yarışmaya
katılan karikatürler arasından
seçilen eserler belirlenen sanat
galerilerinde sergilenecek ve bir
albümde toplanacak.

Dario Moreno’nun 50.
ölüm yıldönümü dola-
yısıyla düzenlediğimiz

anma gecesi her yıl olduğu gibi
bu yıl da sanatçının doğup bü-
yüdüğü evin bulunduğu sokağı
sevenleriyle doldurdu. Sanat-
çının adını taşıyan sokakta ger-
çekleşen etkinliğin sunumunu
İzmir’i Sevenler Platformu Baş-
kanı Sancar Maaruflu gerçek-
leştirdi. Asansör’e çıkan Dario
Moreno Sokağı’nı dolduran ka-
labalık, 70’li ve 80’li yılların
unutulmaz şarkıları eşliğinde
dans edip, usta sanatçıyı bir
kez daha özlemle andı.

müzik ve Dans
Anma gecesinde akordeon

sanatçısı Işıltan Uşaklıgil ve
Serkan Ünlü katılanlara müzik
ziyafeti yaşattı. Işıltan Uşaklıgil,
50 yıl önce hayata gözlerini yu-
man İzmir aşığı Dario Moreno
için bestelediği ‘Seni unutma-
dık, unutmayacağız’ şar-
kısını akerdeonu
eşliğinde ses-
lendirirken,
S e r k a n
Ünlü de
gitarıyla
Dario Mo-
reno’nun
eskimeyen
şarkılarını ses-
lendirdi. 

izmir’in özgür ruhu 
Gecede konuşan Konak Be-

lediye Başkanı Sema Pekdaş,
Dario Moreno için ‘İzmir’in ya-
rattığı iyi insanlardandı’ dedi.
Şehirlerin ruhu olduğuna inan-
dığını dile getiren Pekdaş, İz-

mir’in ruhunun da kardeşlik,
paylaşmak ve dünyaya güzel-
likler vermek üzerine olduğunu
ifade etti ve şunları söyledi:

“Moreno İzmir’in ruhunun
tüm dünyaya yayılmasını sağ-
layan seslerden, ruhlardan bi-
risiydi. Onu bu şehirde unut-

turmamak. Onu unut-
turmadığımız öl-

çüde İzmir’i
yaşatmaya

d e v a m
edeceğiz.
Biz sefa-
radları-

mızla, Le-
vantenleri-

mizle, Orto-
dokslarımızla,

Müslüman cemaatleri-
mizle öyle zenginiz ki; bu in-
sanların hiçbirisi birbirini ez-
meden, saygı duyarak yaşam
sürdürdüler. Amacımız; özgür-
lük ortamının yaşamasını sağ-
lamaktır. Türkiye’nin bugün
ihtiyacı olan budur.”

EMRE KONGAR 
Konak’a konuk oldu
Her ay farklı bir yazarı ko-

nuk ettiğimiz ‘Yazarlar
Yazarları Ağırlıyor’ adlı

söyleşilerinin bu ayki konuğu
Cumhuriyet Gazetesi köşe ya-
zarı, Türk Toplum Bilimci, Prof.
Dr. Emre Kongar oldu. Türkan
Saylan Kültür Merkezimizde
gerçekleşen buluşmada Kon-
gar, Gazeteci-Yazar Barış İn-
ce’nin sorularını yanıtladı. Et-
kinliği, Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş’ın da aralarında
yer aldığı çok sayıda kişi izledi.    

Demokrasi zor şey
İnce’nin ‘Demokrasiye nasıl

daha fazla sahip çıkacağız?’
sorusuna Kongar, “Demokrasi
sandık ile başlar. San-
dık, demokrasi-
sinin vazgeçil-
mezi, olmaz-
sa olmazı,
gerekli ama
yeterli olma-
yan koşuludur.
Sandık, mutlaka
olacak ama başka
şeyler de olacak. Sandığı

hangi toplumsal yapının önüne
koyarsan sandıktan o çıkar.
Aşiretin önüne koyarsan aşiret
ağası çıkar, mollaların önüne
koyarsan mollalar ve müritleri
çıkar, gelişmiş ülkelerin önüne
koyarsan belki demokrasi çı-
kar. Demokrasi zor bir şey. San-
dık gerekli ama yetersiz. De-
mokrasinin yeterlilik, gereklilik
şartı ise herkesin hak ve öz-
gürlüklerinin; özellikle muha-
lefette kalanların ifade ve eleş-
tiri özgürlükleri başta olmak
kaydıyla herkesin temel hak
ve özgürlüklerinin iktidara kar-
şı da korunduğu bir rejimdir.
Bu olmadığı takdirde istediğin

kadar sandık koy o sandık-
tan çıkan şey de-

mokrasi değil-
dir. O san-

dıktan tota-
litarizm de,
şeriat da,
faşizm de

çıkar” dedi.
Kongar, söyleşi

sonunda kitapla-
rını da imzaladı.

Festival ve 
bayram bir arada

Eflatun nuri’nin 
kazananları belli oldu

Dario Moreno ‘yu
UNUTMADIK
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Kanser Erken Tanı ve Eği-
tim Merkezi (KETEM)
işbirliğinde, semt

merkezlerimizde dü-
zenli olarak gerçek-
leştirdiğimiz meme
ve rahim ağzı kan-
ser taramasına bu
yıl da yüzlerce kadın
katıldı. Kurs dönemi-
nin başlamasıyla bir-
likte başlayan tetkiklere
ek olarak Semt merkezleri-
mizde uzman doktorların katıldığı
seminerler de düzenlendi. Yılsonuna ka-
dar gerçekleştirilen taramaya yaklaşık
400 kadın katıldı. 

3 kişiye erken tanı kondu
Yetkililer şu ana kadar yapılan tara-

malar sonucunda 3 kadına başlangıç ev-
resinde meme kanseri teşhisi konduğu
ve tedavilerine başlandığını dile getirdi.
Uzmanlar, cinsel yaşamı başlayan her
kadının mutlaka 6 ayda bir rahim ağzı
kanserine karşı smear testi yaptırması
gerektiğini vurgulayarak, erken teşhisin
hastalığın tedavisinde önemli bir yer tut-
tuğunu söyledi. Ayrıca rahim ağzı kanser
riskine karşı korunmak için 9 yaşından
itibaren kız çocuklarına da aşı yaptırıl-
masını önerdi.

meme muayenesini
ihmal etmeyin

Meme kanseri konusunda da uyarıda
bulunan uzmanlar, koltuk altında his-

sedilen şişlik ve sertliklerin, memede
olan değişimlerin fark edilmesi halinde
hemen bir hekime başvurulması gerek-
tiğini belirtirken, birinci derece akraba-

larda meme kanseri geçirmiş kadınların
risk altında olabileceğine dikkat çektiler.
20 yaşına gelmiş ve risk taşıyan her kadın
kendi kendine meme muayenesini bilmek

ve yapmak zorunda olduğuna vurgu ya-
pılırken, basit önlemlerin meme kanse-
rinde erken tanı konulmasını ve tamamen
iyileşme şansını arttırdığı dile getirildi.

Erken 
tanı hayat
kurtarıyor
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İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar
Güç Birliği üyeleri 5 Aralık Türk kadına
seçme ve seçilme hakkının tanınma-

sının 84. yıldönümünde anlamlı bir et-
kinliğe imza attı. İzmir’in seçilmiş iki kadın
belediye başkanı, Balçova Termal Otel’de
gerçekleştirilen ‘Seçilmiş Kadınlar’ başlıklı
panelde ağırlandı. İzmir eski Milletvekili
Türkan Miçooğulları’nın yönettiği etkinlikte
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuş-
macı olarak, İzmir’deki kadın derneklerinin
başkan ve yöneticileri de katılımcı olarak
yer aldı.  Etkinlikte ilk sözü Urla Belediye
Başkanı Sibel Uyar aldı. Uyar, kadınların
hayatın her alanında olduğu gibi siyasette
de örgütlenmesi gerektiğini belirterek,
“Bu bir takım oyunudur, bunu unutma-
mamız lazım. ‘Kadın kadının kurdudur’
lafını değil, ‘Kadın kadının dostudur’ sözünü

demek gerekiyor” dedi. 

Gücümüzden korkuyorlar
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş

ise Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar
seçilerek göreve gelmiş yaklaşık 31 bin
erkek belediye başkanı olmasına karşılık
sadece 119 kadın belediye başkanı oldu-
ğuna dikkat çekti. Kadınların siyasette
fark yarattığını da savunan Pekdaş,  “Bu-

gün kadınları yok saymak, ev içinde ta-
nımlamak için laik, bilimsel eğitimi çö-
kerterek Cumhuriyet’le hesaplaşmak is-
tiyorlar. Buna karşılık biz kadınlar hayatın
her alanında var olduğumuzu göstermek,
daha çok görünür olmak zorundayız. Eğer
kadınlar daha az görünür olursa kadına
şiddet uygulamak çok daha kolay olur.
Çünkü kadınların gücünden korkuyorlar”
diye konuştu. 

İlk gösterimini 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddetle Uluslararası Mücadele
Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz

Kelebeklerin Peşinde adlı tiyatro oyunu,
5 Aralık’ta yeniden perde açtı. Dünya
Kadın Hakları Günü olarak da kutlanan,
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı
verilmesinin 84’üncü yıldönümünde
sahnelenen oyun bir kez daha ayakta
alkışlandı. 

Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler
Müdürlüğümüz tarafından metni yazılan;
karakterlerin, aralarında amatör oyun-
cuların da olduğu tiyatro sanatçıları ta-
rafından canlandırıldığı oyunda kadın-
ların verdiği var olma mücadelesi ve ya-
şadıkları olaylar anlatıldı. Türkan Saylan
ve Malala Yusufzay’ın gözünden anlatılan
oyunda Sojourner Truth, Clara Zetkin,
Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Ha-
lide Edip Adıvar, Nezihe Muhiddin, Patria,
Minerva ve Maria Mirabal Kardeşler
sahneye çıkarak, mücadelelerini dile
getirdi. Oyunun sonunda sahneye çıkan
son isim ise Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım oldu.
Zübeyde Hanım kadınlara, “Önce ken-
dinizi iyi yetiştirin; sonra kız-erkek de-
meden adaleti, eşitliği bilen; güçlü, ce-
saretli, vicdanlı, fikri hür nesiller yetiş-
tirin” diye seslendi.

‘Kelebeklerin 
Peşinde’n gidenler 
salona sığmadı

Ö
ykücü ve roman yazarı Menekşe
Toprak, konuk olduğu Tarık Dur-
sun K. Yazar Evimizde, yeni bir

romana başladığının müjdesini verdi.
2018 yılının son konuğu olarak yazar
evimizde kalan Toprak, Konak Beledi-
yesi’nin İzmir’de kültür-sanata dair çok
iyi işler yaptığını, bunlardan en önem-
lisinin Tarık Dursun K. Yazar Evi oldu-
ğunu dile getirerek Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’a bu hizmetinden
dolayı teşekkür etti. Toprak, “İzmir’i çe-
kici kılan şeylerden birisi de kültürel
çalışmaların ve edebiyata verilen de-
ğerin çok oluşu. İnsanın yaşamak is-
tediği bir yer haline getiriyor. Arı Fısıltıları
romanımdan sonraki süreci kapatmak
ve yeni bir romana başlamak için geldim.
Çok güzel bir ortam. Tam bir yazar evi
duygusu veren bir atmosferi var” dedi.

Yazar evinde yeni
roman müjdesi
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Belediye Meclisimizde kabul edilen
Gültepe Planlama Bölgesi’nin
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planı Revizyonu’yla ilgili kararın ardından
merak edilen Çıtak Arazisi ile ilgili olarak
Gültepe Evlendirme Dairesi’nde bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirdik. Top-
lantıda konuşan Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş, yapılanın bir tapu
satışı olmadığını, 40 yıl-
dır bölgede yaşa-
yan gecekondu
sahiplerini ta-
pularına ka-
vuşturdukla-
rını dile getir-
di. Bölge hal-
kının yanı sıra,
mahalle muh-
tarları ve belediye
bürokratlarının da ka-
tıldığı toplantıda konuyla ilgili
merak edilenlere açıklık getiren Pekdaş,
tapusu belediyede olan araziyi üzerinde
oturan gecekondu sahiplerine verecek-
lerini belirterek, “Burasının harita iş-
lemlerini bitirdik. Artık sorun da kalmadı.
Belediye meclisinde de tapuların dağıtımı
için karar almıştık. 1984 yılında çıkarılan
imar affı kapsamında, 1987 yılına kadar
başvuru yapanlara tapularını vereceğiz”
dedi. 

satış değil, tapu 
sahibi yapıyoRuz

Çıtak Arazisi’nde gecekondusu olan
vatandaşlardan bu fırsatı kaçırmama-
larını isteyen Pekdaş, “İmar Barışı’na
başvurup arsa almak isteyenlere piyasa
rayiç değeri üzerinden ve faiz işletilerek
satış yapılıyor. Biz ise Emlak Beyan Değeri
üzerinden faizsiz, dört yılda taksitle öde-
mek imkanıyla tapularını veriyoruz. Bu
bir tapu satışı değil, tapuları sahiplerine
kavuşturuyoruz” diye konuştu. 

beklemeye bıRakmayın
Başvruların kaçırılmaması çağrısında

bulunan Pekdaş, “Artık iş sizin başvu-
runuza kaldı. Bir an önce başvuru yap-
manız gerekiyor. 1987 yılından öncesi
imar affına müracaatı olanlara tapularını
hemen veriyoruz. Emlak İstimlak Mü-
dürlüğümüzdeki arkadaşlarımız her
türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazır.
Bu fırsatı kaçırmayın. Süre uzadıkça
Emlak Beyan Değeri de artacaktır. Kim-
senin zararı olmasın. Tapularınıza biran
önce kavuşun. 40 yıldır bekleyen sorun
da böylece çözülsün. Yeniden bekle-
meye bırakmayın” dedi. Gecekondu sa-
hiplerinin sorularını da yanıtlayan Baş-
kan Pekdaş’a toplantı sonunda bölgenin
40 yıllık tapu sorununu çözdüğü için
bölge sakinleri tarafından teşekkür
plaketi verildi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü anısına

ilki dört yıl önce yapılan İzmir Okullar
Arası Satranç Turnuvası bu yıl da satranç
sevdalısı öğrencilerin kıyasıya rekabetine
sahne oldu. Türkiye Satranç Federasyonu
işbirliğinde düzenlenen turnuvanın ödül-
leri İsmet İnönü’nün 45. ölüm yıldönü-
münde düzenlenen törenle verildi. 70
okuldan 350 öğrencinin katıldığı tur-
nuvada bu yıl İsviçre sistemi baz alınarak
eşleştirme yöntemi uygulandı. İzmir Kül-
tür Park 1 Nolu Hol’deki turnuvada 6 tur
takım eşleştirildi. Öğrenciler kendi ka-
tegorilerinde rakiplerini elemek için mü-
cadele etti. Turnuva kategorilerinde ilk
üçe giren okul takımlarına ve takım
sporcularına, kupa ve madalyaların yanı
sıra 27 satranç saati ve 54 adet satranç
takımı ile plaket verildi. 

Ödül tÖReni ve anma biR aRada
Türkan Saylan Kültür Merkezimizde

gerçekleştirilen İsmet İnönü’yü anma
ve turnuva ödül törenine Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra Konak
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent

Karaağaç, Türkiye Satranç Federasyonu
Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gök-
han Narman, Turnuva Başhakemi Aydın
Kara, turnuvaya katılan öğrenciler ve
velileri katıldı.

CumhuRiyet sevdalısı kent
Törende konuşan Belediye Başkanımız

Sema Pekdaş , “Bugün Türkiye’de özgür
bireyler olarak yaşıyorsak bunu Büyük
Atatürk ve İsmet İnönü’ye borçluyuz”
diyerek söze başladı. Atatürk ve İnö-
nü’nün iyi bir dost olmalarının yanı sıra

ikisinin de birer İzmir aşığı olduğunu
belirten Pekdaş, “Lozan görüşmeleri tı-
kandığında, İzmir İktisat Kongresi top-
lanır. Ülkenin sanayicileri, tarımla uğ-
raşanları, işçileri hep birlikte yeni ülkenin
ekonomik modelinin bağımsızlık üzerine
inşa edilmesinin şart olduğunu vurgular.
İzmirİktisat Kongresi’nden alınan güçle
Lozan’da yeniden görüşmeler başlar ve
Temmuz ayında biter. İzmir bu yönüyle
hem Kurtuluş Savaşı hem de sonrasında
ekonomik bağımsız bir Cumhuriyetin
kurulması yolunda önemli bir şehir ol-

muştur. Bu şehrin Cumhuriyet sevgisi
de bu geçmişten, bu birikimden ileri gel-
mektedir” diye konuştu. 

Başkan Pekdaş, konuşmasında tur-
nuvaya katılan miniklere bol bol ders
çalışıp, spor yapmaları yönünde tavsi-
yelerde de bulunarak, “Öğrenmenin yaşı
yok, spor yapmak gerekli ve mutlaka
da sanatla uğraşmak lazım. Dünyada
bir bayramı olan çocuklar sadece Türk
çocukları ve Cumhuriyet de gençlere
emanet. Bu nedenle sizler sürekli ça-
lışmalı, öğrenmelisiniz. Kurucularımız
çok büyük çabalarla ve fedakarlıklarla
bize bağımsız bir ülke verdiler. Bunu
sürdürmek bizim görevimiz” dedi. 

Çıtak Arazisi’nde
MUTLU SON

Gültepe’de yeni imar planıyla birlikte yıllardan beri merak 
edilen Çıtak arazisi’nin ne olacağı konusu netliğe kavuştu

Hizmet kalitemizi artırmak adına
kendi öz kaynaklarımızla ger-
çekleştirdiğimiz yeni araç alım-

larıyla filomuzu bir kez daha güçlendirdik.
Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde
çalışacak yeni kepçelerimiz sayesinde
ilçede hizmet götürmediğimiz yer kal-
mayacak.  Yeni araçlardan biri dar alan-
larda çalışabilecek boyutta olurken, diğer
büyük kepçe ise zor işlerin altından
kalkmada büyük kolaylık sağlayacak.
İki kepçe de bina yıkımları, yol, kaldırım
yapımı, istinat duvarı yapım çalışmala-
rında ve moloz toplama tüm yıkma, kır-
ma işlerinde kullanılabilecekler.

REKOR YATIRIM
Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’ın

göreve gelmesinin ardından yapılan yeni
alımlara son olarak Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde şantiye işlerinde hizmet ve-
recek iki kepçeyi dahil ettik. 2014 yılından
bu yana 30 milyon liralık kamulaştır-
manın yanı sıra 12 milyonu aşan yatırımla
araç filomuzu daha güçlü hale getirerek
rekora imza attık.  

ÖZ KAYNAKLAR KULLANILDI
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,

Konaklı hemşehrilerimize hizmeti en
verimli şekilde sunabilmek amacıyla
araç filosunun yenilendiğini belirtti ve
şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne
30 milyonun üzerinde kamulaştırma
yaptığımız gibi 12 milyonun üzerinde de
araç aldık ve filomuzu yeniledik. Konak’ta
hem kamulaştırmalar, gayrimenkul hem
de araç filosunu yenilemeyle 50 milyonu
bulan bir yatırımın yapılmasını sağladık.
Biz belediyelerde kamusal yatırımların,
kamucu belediyeciliğe hep inandık. Bu
mallar hemşehrilerimizin malları. Ko-
nak’ımıza hayırlı olsun.”

Gücümüze 
güç kattık

Dünya İnsan Hakları Günü’nde dü-
zenlediğimiz etkinlikler ile Kadın,
Sosyal Politikalar ve Projeler Mü-

dürlüğümüz bünyesinde hizmete açtı-
ğımız Eşitlik Birimi, kamudaki tüm faa-
liyetlerde eşitliğinin ön planda tutulması
için çalışacak. 

Türkan Saylan Kültür Merkezimizde
düzenlediğimiz ‘Neden Eşitlik Neden İn-
san Hakları’ başlıklı söyleşide duyur-
duğumuz Eşitlik Birimimiz hizmete baş-
ladı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü’nde hizmete başlayarak anlamı
daha da perçinlenen birimimizin açılışına
özel söyleşiye ise Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan
Cihaner ile Gazeteci-Yazar Barış İnce
konuk oldu. Etkinlikte konuşan Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, göreve
başladıktan kısa bir süre sonra felsefenin
duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’yi
Konak’a davet ettiklerini anlatarak,
“İoanna Hoca; ‘İnsan hakları kamunun
yerine getirmek zorunda olduğu bir gö-
revdir ve kamu kurumları insan hak-
larının engellemesini önlemek zorun-
dadır’ der. O zaman en temel kamu birimi
olan yerel yönetimlerin görevi de hem-
şehrilik hukuku çerçevesinde, yurttaş
kimliğiyle donanmış bireyler yaratmak-
tır. Bunun ilk adımı da eşitliği hayata
geçirmektir. Biz de bu amaçla yola çıktık.
Bu işin paydaşları ne düşünür diyerek
çeşitli toplantılar yaptık. Açtığımız bu
birimin görevlerinden birincisi beledi-
yenin neler gerçekleştireceğini tespit
etmek, ikincisi de kamuda yapılması
gerekenleri belirlemek olacak. Beledi-
yelerin bütün birimleri hizmet üretirken
eşliliğe riayet, farklılıklara saygı duy-
malıdırlar. Her bir hemşehrimizin ayrı
ayrı farklı olduğunu bilmesi, onun fark-
lılığına saygı duyması, bir arada yaşama
kültürünü oluşturması, özgürlükleri-
mizin sınırının bir başkasınınkiyle sı-
nırlandığını bilmesi, bu konuda kamusal
bilinç oluşturulması gerekiyor” dedi.

Eşitlik birimimiz 
örnEk olacak

40 yıldır bölgede yaşayan gecekondu sahiplerini tapularına kavuşturuyoruz 

İnönü ödüllerİ 
sahiplerini buldu
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Vira Karantina!

Kent içi ulaşımda Körfez'den daha yoğun
yararlanmayı hedefleyen İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, heyecanla beklenen

Karantina gemi seferlerini başlattı. Sabah
07.40’da Karantina İskelesi'nden Pasaport’a ilk
seferini yapan geminin yolcuları arasında Baş-
kan Aziz Kocaoğlu da vardı.

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla
deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından ger-
çekleştirilen Karantina seferlerinin startını
verdi. İzmirlilerin sabırsızlıkla beklediği ilk

vapur seferi 07.40’da Pasaport’a hareket etti.
Bu ilk sefere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş ve Göztepe bölgesindeki muhtarlar da
katıldı.

Güzelbahçe’den sonra Karantina’da da vapur
seferi başlattıklarını dile getiren İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bugün
hemşerilerimizle birlikte ilk seferi gerçekleş-
tirdik. Umuyorum vatandaşlarımız deniz ula-
şımını daha yoğun kullanır. Herkese hayırlı
uğurlu olsun. Güle güle kullan İzmir” dedi.

İzmir’in duvarlarına
renk geldi
İ

zmir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıldönümü
etkinlikleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası

İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı, ortaya koyulan
eserlerle daha şimdiden kente ayrı bir hava
kattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen etkinlikte, Alsancak ve Konak’taki 8
duvar, birbirinden renkli motiflerle boyandı.
Sıra dışı çalışmalar İzmirliler tarafından çok
beğenildi. “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri
Çalıştayı” ile birlikte kentin duvarları renkle-
nirken, çalıştay kapsamında bir de festival dü-
zenlendi. Gündoğdu Meydanı'nda binlerce gencin
katıldığı etkinlikte müzik dinletileri ve çeşitli
gösterilerin yanı sıra boya festivali de yapıldı.

Geleceğe 47 bin 
fidan daha
İ

zmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı
yeşil seferberlik sürüyor. Başkan Aziz Ko-
caoğlu döneminde 64 milyondan fazla bitkiyi

toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi,
şimdi de Bornova Şeytan Deresi'nde 47 bin
ağaçlık kızılçam ormanı kuruyor. Üzerinde
tek bir bitki bulunmayan eski taş ocağını kent
ormanına dönüştürmek için kolları sıvayan
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hafriyat
atıklarıyla doldurarak üzerine bahçe toprağı
serdiği 280 bin metrekare alanda ağaçlandırma
çalışmaları başladı.

Eski ihtişamına 
kavuştu
İ

zmir mimarisinin önemli
köşe taşlarından Namaz-
gah Hamamı, Büyükşehir

Belediyesi'nin çalışmasıyla
restore edilerek kente ka-
zandırıldı. Agora bölgesinde
762 metrekarelik arazi içinde
yer alan tarihi hamam, yak-
laşık 1,2 milyon liralık büt-
çeyle eski görkemine ka-
vuşturuldu. 16. yüzyılda ya-
pıldığı bilinen hamam, devir
teslim işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından, uzun
yıllar sonra yeniden hizmete
açılacak.  

SaBırlı Bir çalışma
Tarihi hamamı orijinalini

koruyarak restore eden İz-
mir Büyükşehir Belediyesi,
gerekli sağlamlaştırma ve
düzenleme çalışmalarını
gerçekleştirdikten sonra,
kuzey ve batı cephesine bi-
tişik, orjinale ilave yapılar ile
iç mekanlarındaki ilave kap-
lamalar ve duvar eklerini
kaldırdı. Binanın doğusunda
bulunan hasarlı han duvarı,

ahşap askıya alma sistemi
ile desteklendi. Duvar sıva
raspası çalışmaları tamam-
landıktan sonra yapı enjek-
siyon yöntemi ile güçlendi-
rildi ve ahşap askı söküldü.
Hasarlı han duvarına çelik
konstrüksiyon sistemi ile
destek verildi. Hamam ku-
zey cephe ve batı cephesi
soyunmalık mekanına ka-
dar olan kısım ahşap askıya
alma sistemi ile desteklendi.
Kuzey cephede erkekler gi-
rişinde değişime uğrayan
tuğla örgü kapı çıkması kal-
dırılarak yerine, özgün haline
uygun kesme taş kapı ya-
pıldı. Kuzey cephede bulu-
nan kadınlar giriş kapısı
mevcut yerinde muhafaza
edilerek kesme taş kemer-
leri ile kapısı yapıldı. Arka
bölümde külhan bölümü de
sistem odası olarak yapıya
zarar vermeden düzenle-
nerek kapatıldı. Dış cephede
hamam ve han  duvarları
tas dokusunu yansıtmak
için derz yapıldı.

İzmir dayanışması
İ

zmir'de etkisini gösteren kara kış,
hissedilen sıcaklığın geceleri "ek-
sili değerlere" yaklaşmasıyla ya-

şamı zorlaştırırken, ba-
rınma olanağına sa-
hip olmayanlar
için geceyi so-
kakta geçir-
mek hayati
tehlikeler
yaratabili-
yor. İzmir
Büyükşehir
Belediyesi'nin
kapılarını 24 saat
boyunca açık tuttuğu
Müyesser Turfan Geçici Ko-
nukevi, işte onlar için sığınacak sıcak

bir yuva, bir tas sıcak çorba ve rahat
bir yatağın ötesinde, yaşama tutu-
nacakları fırsatlar sunuyor. Son 2

günde etkisini gösteren
soğuk havayla bir-

likte, Örnek-
köy'deki Ge-

çici Konuk-
evi'nde ko-
naklayan
evsizlerin

sayısı 72'ye
yükseldi. İz-

mir Büyükşe-
hir Belediyesi, ar-

tan talebi karşılamak
için ise personel ve yatak sa-

yısını artırarak gerekli önlemleri aldı.

Bu numaraları kaydedin
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mü-

yesser Turfan Geçici Konukevi'ne
ihbarı yapılan her evsiz erkeğe gi-
diliyor ancak kalmak için rızası ol-
mayanlara zorla işlem yapılmıyor.
Rızası alınan 19–59 yaş arası erkek
evsizler için 0232 361 71 51- 0232
361 00 82 telefonlara yapılan ihbar-
lara ivedilikle araç gönderildiği gibi
ihtiyaçlı vatandaşlar kendileri de
kuruma bireysel başvuru yapabili-
yor. 60 yaş üstü yaşlılar ve ağır en-
gelliler ile kadın ve çocuklar için bil-
dirimler ise Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü’ne; 183 hattı
ya da 155 üzerinden yapılıyor.

İ
zmir'in Menemen ilçesinde 88
yıl önce Cumhuriyet karşıtı ayak-
lanmada şehit edilen Asteğmen

Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi
Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe’de
düzenlenen törenle anıldı. Binlerce
İzmirlinin katıldığı “Demokrasi ve
Laiklik Yürüyüşü” öncesinde resmi
tören düzenlendi. Kubilay Anıtı’na
çelenklerin konulması, saygı duruşu,
İstiklal Marşı ve saygı atışıyla baş-
layan törene İzmir Vali Yardımcısı

Nihat Kaynar, Ege Ordusu Komutanı
Orgeneral Abdullah Recep, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Koca-
oğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz
Yücel, ev sahibi Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin, milletvekilleri,
ilçe belediye başkanları ve Şehit
Asteğmen Kubilay’ın ailesi katıldı.
Yıldıztepe Şehitliği'ndeki mezarlara
karanfil bırakılmasının ardından
resmi tören sona erdi.

İzmirli "devrim şehitlerini" unutmadı

Adım adım 
OtOgAr

Üçkuyular’a 
çok yakışacak

Kent içi trafiği rahatlatmak için yeni
projeler geliştiren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Buca ile Bornova arasında

açacağı "İzmir'in en uzun karayolu tüneli"
ile Otogar bağlantısını sağlayacak viya-
düklerin yapımına soluksuz devam ediyor.
Buca'daki Homeros Bulvarı'nı Bornova'daki
Otogar'la buluşturacak 183 milyon liralık
dev projede çalışmalar, 2 vardiya halinde
hız kesmeden yürütülüyor.

Sadece Buca girişinden sürdürülen kazma
işleminde tünellerin bir tüpünde 185 metre,
diğerinde 190 metre ilerleyerek toplam 375
metreyi geçen Büyükşehir Belediyesi, ge-
lecek ay sonundan itibaren Bornova yö-
nünden de kazıya başlayarak bu çalışmaları
çift taraflı olarak sürdürecek. Böylelikle
halen yüzeyin 28 metre altından devam
eden tünel çalışmaları büyük hız kazanacak.
Maksimum derinlik ise bazı bölgelerde 80
metreye kadar inecek.

Tünelde 25 iş makinesiyle birlikte 60 işçi,
8 mühendis günde 2 vardiya halinde çalı-
şıyor. Tünel, “Yeni Avusturya Tünel Açma
Yöntemi” (NATM) ile yapılıyor. Projede gün-
lük geoteknik ölçümlerle olası toprak ha-
reketlilikleri de yakından takip ediliyor.
Tünelde 375 metreyi geçen Büyükşehir,
toplam 402 fore kazık imalatı yapılan vi-
yadük işinin de yüzde 68’ini tamamladı.

Metro, tramvay, otobüs ve vapurun
kesişme noktasında yer alan Üç-
kuyular bölgesi, İzmir Büyükşehir

Belediyesi'nin yeni yatırımıyla hem Belediye
ve ilçe otobüsleri için aktarma merkezine
hem de 841 araçlık otoparka kavuşacak.
Bir yandan 1 milyar lira bütçeli F.Altay- Nar-
lıdere Metrosu hattının yapımı için kazı ça-
lışmalarına hız kesmeden devam eden Bü-
yükşehir Belediyesi, toplam 48 bin 906 met-
rekarelik inşaat alanına sahip olan Üçkuyular
Terminali ve Otoparkı projesiyle de bölgede
önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek. Yol
kotundan aşağıda bulunan terminal katı ile
yeraltında 3 kat otoparktan oluşan inşaat
alanında alt yapı ve zemin imalatlarının so-
nuna gelen İzmir'in yerel yönetimi, 2019 so-
nunda bu çalışmaları tamamlayarak ter-
minal ve otoparkı hizmete açacak. 

6.qxp_Layout 1  2.01.2019  17:54  Page 1



@konakbel konakonakbelediyesikonakbelediyesi kbelediyesi konakbeelediyesiwww.konak.bel.tr

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

7
OCAK 2019

Bir ay önce hizmete gi-
ren Çocuk Kitaplıkla-
rımıza üye çocuk sa-

yısı daha ilk ayında 363’e
ulaştı. Kitap kurdu çocuk-
ların bu ilgisini karşılıksız bı-
rakmayarak düzenlediğimiz
eğlenceli etkinlikte, en çok
kitap okuyanlara çeşitli ödül-
ler verdik. Düzenlenen ödül
töreninde, 14 semt merke-
zinde bir ay içinde en çok
kitap okuyan çocuklara kol
saati hediye edilirken, tüm
merkezler içinde en çok ki-
tap okuyan Mersinli Semt
Merkezi’nden Büşra Hüse-
yin’e ise bisiklet hediye edildi.
Kitaplıklara üye tüm çocuk-
lara ise içinde çeşitli arma-
ğanların yanı sıra kitap ve
oyuncak setlerinin bulun-
duğu çantalar verildi. Dü-
zenlenen eğlenceli kutlama-

da hediyelerini alan çocuklar
daha çok kitap okuma sözü
verdi.

363 çocuk üye oldu
Konak Belediyesi’nin 14 semt
merkezinde açtığı kitaplık-
lara 363 çocuk üye oldu. Üc-
retsiz hizmet veren kitap-
lıklarda bilimden sanata, fel-
sefeden okul öncesine kadar
pek çok türde yüzlerce seç-
kin kitap yer alıyor. Kitap-
lıklar sadece çocuklara değil,
okuma yazma kursuna ge-
len yetişkinlere de hizmet
veriyor. Ödünç alma siste-
miyle çalışan kitaplıklarda
bilimsel, laik ve çağdaş an-
latımlı kitaplar bulunuyor.
Kitaplıklardan faydalanan
çocuklar arasında okuma
oranında kız çocukların yük-
sek olduğu görüldü. 

Konak’ta 
tiyatro 
bayramı
Türkiye’nin önemli tiyatro toplu-

lukları izleyiciyle buluşturan Ti-
yatro Konak projesi İzmirli sanat-

severlerden yoğun ilgi görüyor. Kasım
ayında başlayan tiyatro gösterimleri
Aralık ayında da hız kesmedi, ülke ça-
pında ses getiren oyunlar İzmir’de sah-
nelendi. 

‘TiyaTro hız kesmiyor
Kasım ayında Gazeteci İrfan Değirmen-
ci’nin ‘Anne Ben Artist Oldum’ adlı oyu-
nuyla perdelerini açan Tiyatro Konak,
Aralık ayında da birçok beğenilen tiyatro
oyununu Konak Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde İzmirlilerle buluşturmaya de-
vam etti.  Aralık ayının ilk oyunu olan
Maskeliler’in ardından sırasıyla Cimri,
Ev Yapımı, Sermiyan Midnight, Anlatılan
Senin Hikayendir ve Kıpti Kumpanya
izleyicinin karşısına çıktı. Oyunların
sahnelendiği Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezimizin Avni Anıl Salonu her hafta
tıklım tıklım doldu. 

Kitap okuyan kazanıyor
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Ziya, Zişan, Saadet Aytulun Kardeşler
İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi-
mizin üyeleri muhteşem bir sergiye

imza attı. Yeni yıl öncesi düzenlenen
‘Yeni Yılı Ata’yla Karşılıyoruz’ adlı serginin
açılış kurdelesini Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, çocuklar ve merkezin en

yaşlı üyesiyle birlikte kesti. Pekdaş, tö-
rende yaptığı konuşmada İleri Yaş Mer-
kezi üyelerine verdikleri emeklerden
ötürü teşekkür etti. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün sanata verdiği değere
de değinen Pekdaş, “Atatürk adına yap-

tığınız eserleri seyretmek çok güzeldi.
Sizlerin hayatla olan bağlarınızın güçlü
olması da bizi umutlandırıyor. Önemli
olan hayatı sonuna kadar güzel yaşamak.
Böyle olunca kentte de güzellikler ço-
ğalıyor. Hayatla olan bağınızın güçlülüğü
ile sizler de bize destek veriyorsunuz.
Gençlere, çocuklara örnek oluyorsunuz.
Hepinizi kutluyorum” dedi.  

el emeklerİ 
görücüye çıktı

Sergide 55 yaş ve üzeri üyelerin mer-
kezdeki kurslarda edindiği bilgiler ışı-
ğında ürettiği kaatı, seramik, mozaik,
resim ve ebru el sanatlarıyla yapılan
eserler sergiye çıktı. Aldıkları kurslar
sonucu hazırladıkları el emeği ürünleri
görücüye çıkaran merkez üyelerinin
heyecanı ve mutluluğu gözlerine yan-
sıdı. Etkinlikte ikram edilen kurabiyeler
ve üzerinde Atatürk portresi olan pasta
da yine pastacılık kursiyerlerinin hü-
nerleriydi. 
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Yeni Yılda 
Yine birlikte 
Konaklı hemşehrilerimize daha iyi hizmet

verebilmek çabasıyla geçirdiğimiz bir
yılın ardından, yeni yılı karşılarken be-

lediyemizin her biriminde görev yapan çalışma
arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kültürpark’ta
düzenlenen yeni yıl kutlamasına başta Belediye
Başkanımız Sema Pekdaş olmak üzere Konak
Belediyesi emekçileri, belediye meclis üyeleri,
sendika temsilcileri ve ilçe muhtarları katıldı. 

yenİ yılı hedİyelerle karŞıladık
2019 yılına dair iyi dileklerin hep beraber

söylendiği kutlamada sahne alan Grup Odak
birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk kattı.
Belediye çalışanlarının yüzlerindeki gülüm-
semenin eksik olmadığı etkinlikte yapılan yıl-
başı çekilişi ise büyük heyecan yaşattı. Dave-
tiyelerinde yer alan numaralara hediye çıkan
personelin yeni yıl neşesi ikiye katlandı. 

2019’da da  omuz omuzayız
Belediyemiz emekçilerinin 2019’u Konak için

hizmet verirken olduğu gibi el ele, omuz omuza
ve dayanışma içerisinde karşılama fırsatı bul-
duğu kutlamada konuşan Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş, çalışma arkadaşlarına teşekkür
ederek söze başladı. 2018’i, bitirirken beş yıllık
bir çalışma dönemini de geride bıraktıklarını
dile getiren Pekdaş, “Beş yıldır birlikte, omuz
omuza, kol kola, gece gündüz demeden, mesai
saati fark etmeksizin; hemşehrilerimizin der-
dine derman olmak, Konak’ta daha yaşanabilir
bir hayatı mümkün kılmak için çalıştık. Da-
yanışmanın yükseldiği bir belediyeyi gerçek-
leştirdik. Birlikte olmanın ve birlikte çalışmanın
birlikte sorumluluk almanın çok güzel taraflarını
da gösterdik” dedi. 

Yeni yılda tüm iyi dileklerin gerçekleşmesi,
2019’un herkese sağlık ve mutluluk getirmesi
dileğinde bulunan Başkan Pekdaş sözlerini
şöyle sürdürdü: 

“Şimdi bir yıl bitti yeni bir yıl başlıyor. Yeni
yılla birlikte yeni bir dönem de başlıyor. Bu yılı
da birlikte uğurlayalım, yeni yılı birlikte kar-
şılayalım. Yeni yıl için birlikte güzel dileklerde
bulunalım. Hem kendimiz için, ailelerimiz için,
çocuklarımız için, şehrimiz için ve ülkemiz
için. Birlikte hayal kurmaya devam edelim,
birlikte çalışmaya devam edelim diye diledik.
Birlikte iyiysek şehrimiz iyi, birlikte iyiysek
Türkiye iyi.”

Yeni yılın iyi dileklerle karşılandığı kutlamanın
devamında Başkan Pekdaş, çalışma arkadaş-
larının yeni yılını tek tek kutlayarak hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

İ
zmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve
7 semt merkezimizde devam eden ‘Bi-
zim Çocuklar’ projesi 2018-2019 yılı

birinci dönem mezunları sertifikalarına
kavuştu. Projeye katılan 4-7 yaş arası
çocukların ve annelerinin katıldığı et-
kinlikte sahne alan Şubadap müzik grubu
şarkılarıyla miniklere eğlenceli ve keyifli
anlar yaşattı. Mezuniyet sevinciyle birlikte
yeni yıla girmenin de mutluluğunu ya-
şayan çocuklar, Geri Dönüşüm ve Yaratıcı
İşler Atölyesi kapsamında yaptıkları ça-
lışmalarını da sergilemenin gurunu ya-
şadılar. Eğitimlere katılan anneler, Bizim
Çocuklar Projesi’nin hem kendilerinin
hem de çocuklarının gelişimine çok katkı

sağladığını belitti.

İkİncİ dönem 
4 Şubat’ta baŞlıyor

Proje sorumlusu Alev Dumanoğlu dört
yıldır başarıyla süren proje sayesinde
binlerce çocuk ve anneye ulaşıldığını
söyledi. Grupların üçer aylık periyotlar
halinde yenilendiğini ve her dönemde
farklı anne ve çocuklara hizmet verildiğini
dile getiren Dumanoğlu, “Haftada bir gün
verilen seminerler sayesinde anneler
hem kendi haklarını öğreniyor hem de
çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda
bilinçleniyor” dedi. İkinci dönem ise 4 Şu-
bat 2019 tarihinde başlayacak. 

Yeni mezunların yeni yıl sevinci

İleri yaş üyelerinden 
anlamlı sergİ
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