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YAŞINDA
Türkiye’de ilk 
kez bu format-
ta ve HD alt-
yapılı, İnternet 
tabanlı tele-
vizyon “Hem 
internet, hem 
televizyon” 
sloganıyla 
yayınına baş-
layan Ben TV 
9 yaşında!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlık yara alıyor, çevresel yük hafifliyor

DOGA KENDINI
YENILIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm insanlığın mücadelesi sürerken, bir yandan da 
azalan insan ve araç yoğunluğu sebebiyle doğa da kendi yaralarını sarmaya başladı

O büyük insan; Mustafa  
Kemal Atatürk, Cumhuriyeti 
gençliğe emanet ederken, 

TBMM’nin başka kimseye emanet 
etmemiş olabilir mi?

“Armağan” dediğimiz şey; sahip 
çıkılması, kaybedilmemesi, korun-
ması, başkasına verilmemesi gereken 

hediye demek olduğuna göre; Meclis’in 
açılışı, çocuklara armağan edilmişse, 
bunun asıl anlamı emanet edilmiş olması 

değil midir?
Burada sözü edilen “armağan”; aynı 

zamanda “emanet” demektir.
Ancak gelin görün ki biz bu tarihi 

günü sadece bir şenlik, bir bayram, bir
kutlama vesilesi olarak biliyor, 

algılıyoruz.
Ruhundan, taşıdığı derin anlamdan 

maalesef fazla haberimiz yok.
H H H

Neden böyle?
Zira o büyük  insana göre “çocuk”ları-

mızın değerinin, ne anlama geldiğinin, on-
daki çocuk imgesinin, algısının, yeterince 
farkında değiliz. 

“Atatürk çocukları çok severmiş de 
ondan armağan etmiş” demekten başka bir 
şey bilmiyoruz. O nedenle, tıpkı çocukları-
mızın zekâ, yetenek, hayal ve kişiliklerinin 
ne denli güçlü olduğunun yeterince farkın-
da olamadığımız gibi, 23 Nisan’ın taşıdığı 
anlamın da yeterince farkında değiliz.

Oysa 23 Nisan ne sadece bir bayram-
dır, ne de bir şenlik.

H H H

23 Nisan, çocuğa duyulan sevgiden 
çok; ona verilmesi gereken değeri işaret 
eder. Zira o büyük insan; Mustafa Kemal 
Atatürk için çocuk; bir cumhurbaşkanıyla 
bir kralın bulunduğu masaya alınıp kulak 
verilecek kadar yüksek bir değerdir.

Bizce biraz da bunu anlamamız için 
emanet edilmiştir 23 Nisan çocuklara…

Burada çocuğa verilen olağanüstü 
değerin yanı sıra milli ve siyasi bir amaç 
da aramak gerekir.

Nitekim aynı zamanda Milli Egemen-
lik Bayramı da oluşu bunun kanıtıdır.

Bunu çocuklarımıza anlatmanın,  
onları ne denli gururlandırabileceğini, 
kendilerine olan güveni ne denli artırabile-
ceğini bir düşünsenize…

H H H

Toplum olarak görevimiz; 23 Nisan’ın 
sadece bir bayram, eğlence, tatil günü 
olmadığını, bu önemli günün Türk Ulu-
sunun ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimiz 
olan çocuklara, dünya var olduğu sürece 
yaşatmaları korumaları, kollamaları için 
teslim edilen kutsal bir emanet olduğunu 
anlatalım. 100’üncü yılını kutladığımız 23 
Nisan Milli Egemenlik Bayramınız kutlu 
olsun..

23 Nisan, kutsal
bir “Emanettir..”

Hamdi Türkmen

HAVA KALİTESİ İYİLEŞTİ!
KORONAVIRÜS salgınına karşı Türki-
ye’de de ciddi tedbirler alınmaya devam 
ediyor.  İnsanlık için zorlu geçen bu salgın 
mücadelesi doğa için iyileştirici bir zemin 
yaratıyor. Salgın nedeniyle insanların 
dışarı çıkamaması ve trafik yoğunluğunu 
azaltması tüm Türkiye’de olduğu gibi 
İzmir’de de hava kalitesini iyileştirdi.

“RİSKLER DEVAM EDECEK“

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi YKB E. Helil Kınay da yaptığı 
açıklamayla, bu iyileşmeyi; yaşanan 
iyileşmenin sürekli olmadığını vurgulaya-
rak; ‘Süreç sona erdiğinde gerekli önlem 
ve tedbirler alınmazsa; kapasite artışının 
yaratacağı etkiler ve riskler de artarak 
devam edecektir’ dedi. 

‘İZMİR ÇOK ŞANSLI’
BANA göre İzmir bu dönem-
de çok şanslı, iyi yöneticilere 

sahip. İnsanları dinleyen ve iş 
yapmak için makamında bulu-
nan bir Vali ve başkana sahip. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

l KORONAVIRÜSÜN’DEN önce bir 
turizm merkezi olan Tayland sahilleri 
boş kalınca 20 yıl sonra nesli tükenme 
riskiyle karşı karşıya olan deri sırtlı 
deniz kaplumbağaları yumurtalarını 
buraya bıraktı.
l TRAFIK yoğunluğunun en az sevi-
yeye inmesi ve fabrika üretimlerinin 
düşmesi nedeniyle hava kirliliği de 
azaldı. Görüş mesafesinin 
açılmasıyla, insanlar İstan-
bul’un çeşitli noktalarından 
Uludağ manzarasını izledi. 
Avcılar’dan da kilomet-
relerce uzaklıkta bulunan 
Bursa’daki Uludağ karlı 
zirvesiyle görüldü.

Türkiye’den güzel örnekler:

BUCA Belediyesi, koronavirüse karşı 
mücadele veren sağlık çalışanlarına 
ekipman desteği sağladı. Toplamda 
500 çalışan için hazırlanan maske, si-
perlik ve tulumdan oluşan ekipmanlar, 
Başkan Kılıç tarafından teslim edildi.

KARABAĞLAR Belediyesi, Boz-
yaka Devlet Hastanesi’nin kadın 
sağlık çalışanlarına Atatürk 
Yükseköğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu’nda 17 odayı tahsis etti.

TÜM imkanlarını koronavirüs salgı-
nın yayılımını önlemek için sefeber 
eden Bornova Belediyesi, bütün 
binek araçları yoğun ihtiyaç olan 
alanlara kaydırdı.

BUCA’DAN
‘SAĞLIK’ DESTEĞİ

KONAKLAMA
DESTEĞİ 

BAŞKAN İDUĞ’DAN
ARAÇ DESTEĞİ

YARINLAR
BİZİM
OLACAK

KORONAVIRÜS salgı-
nının başından bu 
yana ciddi bir mü-
cadele içinde olan 
İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tunç 
Soyer, en beğenilen 
başkanlar listesinde 
7. sırada yer aldı.

EVLERDE
KARANTİNA

MODASI

KORONA virüs salgını sonrası ‘evde 
kal’mak hayati önem taşırken; günlerini 
evde geçirenler de yeni akımlarla moda-
ya yön veriyor. Işte ünlü sanatçıların ka-
rantina günlerinde “Ev Modası”.... 2’DE

BATUR İLE DOLU DOLU 1 YIL!

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül
Batur, bir yıllık hizmet döneminde gerçekleştirdiği
icraatlarını anlattı. Narlıdere’de 20 yıl sürdürdüğü
belediye başkanlığının ardından, rekor bir oyla Konak
Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, “Her köşesi köklü
tarihinin ve çok kültürlü yapısının izleriyle dolu, güzel
ilçem Konak’ta belediye başkanı olmaktan, İzmir’in
kalbinde siz Konaklı hemşehrilerimle yaşamı
paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi. 
YENİ DÖNEMİN HEYECANI

Sözlerine Konak’ta bir yılını doldurduğu yeni
hizmet döneminin kendisini heyecanlandırdığını ve daha
çok çalışmaya sevk ettiğini belirterek devam eden Batur,
“20 yıllık belediye başkanlığı dönemimde hizmet
sunduğum tüm hemşehrilerimle büyük bir aile kurdum.
Şimdi yeni bir kenti yarınlara taşıyor ve ailemi de 
Konaklı hemşehrilerimle daha da genişletiyorum. 
Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizlere duyduğunuz
güven için sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Bu
güvene layık olacağımızı bilmenizi isterim” dedi.
ADİL VE DENGELİ YÖNETİM

Belediye bütçesinin adil ve dengeli yönetildiğini, her
adımın şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön planda
tutularak atıldığını söyleyen Başkan Batur, seçim
döneminde “Birlikte Konak” sloganıyla yola çıktığını
anımsatarak, şöyle konuştu: “Göreve gelir gelmez tespit
ettiğimiz en büyük eksiklik şu oldu: Belediyenin kentte
yaşayanlarla, sivil inisiyatifle bağları zayıftı.
Hemşehrilerimizle bağımızı hızla güçlendirdik ve esnaf
masası, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri
dernekleri birimlerini hizmete soktuk.
Hemşehrilerimizin bize daha rahat ulamasını sağlayacak

özel iletişim hatlarımızı kurduk. İlçemizi tüm kesimlerle
birlikte, uyum içinde, ortak akılla yönetmeye kararlıyız.
Bunun için ‘Birlikte Konak’ demeye devam edeceğiz.” 
ROMAN DOSTU BELEDİYE BAŞKANI

“Konak’ta yaklaşık 70 bin roman hemşehrimiz 
yaşıyor. Onların sosyal ve ekonomik sorunlarını 
biliyor, kısa vadede çözmek için çalışıyoruz. Bu
bağlamda Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil
Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık
Derneği tarafından verilen “En Roman Dostu Belediye
Başkanı” ödülünü almaktan büyük bir gurur duyduk.
Ödülümüzü Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda
düzenlenen törenle aldık.”  

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın
(TCDD) tarihi Kemer İstasyonu’nu 5 yıllığına Konak
Belediyesi’ne devretmesini sağladık. İstasyonu madde
bağımlılığıyla mücadele eğitim merkezine
dönüştürüyoruz. Konak Belediyesi, Türkiye’nin en
eski istasyonunu, gençleri bu tuzaktan kurtaracak bir
merkez olarak yeniden hizmete sokacak.”
NEREDE İHTİYAÇ ORADA KREŞ

“Engelsiz Yaşam Köyü’müzde bölgede yaşayan
hemşehrilerimizin yararlanabileceği bir de kreşimiz var.
Sadece burada değil, bölgemizde ihtiyaç duyulduğunu
tespit ettiğimiz her yerde, ‘Minikler Konağı’
adını verdiğimiz okul öncesi eğitim yuvalarımızı
açacağız. Böylece çocuklarımıza kaliteli eğitim 
olanağı sunacak, annelerimize de iş hayatına
atılabilecekleri zamanı kazandırmış olacağız.”
KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

“Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize
pozitif ayrımcılık sağlamaktan büyük bir gurur

duyuyoruz. Kadınlarımızı üretime çekmek için
Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi’ni kurduk. 13 hafta süren kooperatif
eğitimlerine katılan kadınlarımız, Konak’ın ihtiyaç
duyduğu alanlarda üretime başlayacak.”
YILDA 8 BİN KİŞİYE KURS

“Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarını
düzeltmek, kadına yönelik şiddeti engellemek için
çalışıyoruz. 13 semt merkezimiz ve ileri yaş sağlıklı
yaşam merkezimizde kadınların gelişimlerine destek
olacak çalışmalar yapılıyor. Bu merkezlerde verilen
meslek edindirme ve hobi kurslarımıza yılda yaklaşık 8
bin hemşehrimiz katılıyor. Bu kurslarımızda üretilen el
emeği ürünler de kooperatif aracılığıyla ve izinli satış
noktalarında değerlendirilerek, aile bütçesine katkı
sağlanıyor. Basmane Semt Merkezi’nde bulunan Kadın
Danışma Merkezi’mizde yılda 1500 kadına avukatlar ve
psikologlar eşliğinde hukuksal ve psikolojik danışma
hizmeti veriliyor. Yılda 3 bin 500 kadına şiddete
uğradıklarında yasal haklarının ne olduğu anlatılıyor.”
DAYANIŞMA EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ

“Birbirimize destek olmak, neyimiz varsa
paylaşmak, dayanışma bizi biz yapan en önemli
değerlerimiz. Bu anlamda sosyal yardım işlerimize
büyük bir önem veriyoruz. Yardım köprüsü olarak
değerlendirdiğimiz ‘Bizim Ev, Bizim Mağaza’
projelerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı eşya
ve giysi bağışlarını ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize
ulaştırıyoruz. Evinde yemek pişiremeyen ileri yaşlı ve
engelli hemşehrilerimize her gün sıcak yemek dağıtıyor,
yeni doğum yapmış annelerimize, bebeklerinin ilk
günlerde ihtiyaç duyacağı malzemeleri ulaştırıyoruz.”   

AMATÖR SPORA DESTEK
“Amatör spor kulüplerimize desteğimizi 

artırdık. Bir yıllık hizmet dönemimizde kulüplerimize
hem nakdî yardım yaptık hem de ihtiyaç duydukları 
her türlü spor malzemesini teslim ettik.”
TOROS'A ÇOK YÖNLÜ HİZMET BİNASI

“Toros’ta inşa ettiğimiz çok yönlü hizmet binamızın
açılışı için gün sayıyoruz. Tesiste yer alan pazaryerimizi
ise hizmete soktuk. Bölgeyi modern bir pazaryerine
kavuşturduk. Yaklaşık 11 bin 500 metrekare alana
kurulan çok amaçlı sosyal tesisimizde pazaryerinin 
yanı sıra semt merkezi, düğün ve nikâh salonu ile
otopark, gençlik merkezi ve dershane de bulunuyor.
Kreşlerimizden biri de bu binamızda hizmete girecek.
Tesisimizi yakında açacağız.” 
ŞEHRİN BALKONU İZMİR'İN 

“Gültepe’nin akciğeri saydığımız, İzmir’in en 
yeşil, en kıymetli alanlarından birini de şehrimize
kazandırdık: İzmir’i kuşbakışı gören konumu nedeniyle
‘şehrin balkonu’ olarak değerlendirilen Çınartepe Aydın
Erten Rekreasyon Alanı, Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından 29 yıllığına Konak Belediyesi’ne devredildi.
Yeniden düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının
ardından alanı İzmirlilerin hizmetine sunacağız.”
YEŞİL ALANA ÖZEL BAKIM

“Konak’ta yeni yeşil alanlarımız, çocuklarımızın
parkları bizim için çok kıymetli. Tüm parklarımızı elden
geçiriyor, yenileyerek çocuklarımızın aileleriyle birlikte
daha güzel vakit geçireceği alanlar haline getiriyoruz.” 
ATIK BANK'LAR HİZMETTE

“Konak’ta Atık Bank dönemini başlattık: 
Pilot bölge olarak seçtiğimiz 5 mahallede ambalaj
atıkların getirilebileceği atık toplama ünitelerimizi ve
İzmir Doğa Kart’ı hizmete sunduk. Atık Bank’lara
getirilen atıklar para puanlara dönüyor ve İzmir 
Doğa Kart’a yükleniyor. Alışverişte, ulaşımda
kullanılabilen puanlarla bağış da yapılabiliyor.”
TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE

“Konak’ta evlerde biriken ilaçları da çöpe atılmadan
toplayarak imha etmeye başladık. Konak’taki
eczanelerimize vatandaşlarımızın ilaçlarını
bırakabilecekleri kutular yerleştirdik. Bu projemiz
Türkiye’de süresiz olarak başlatılan ilk projedir
ve büyük bir başarıyla sürdürülmektedir.”

“Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için
de Ege Orman Vakfı’yla örnek bir işbirliğine imza attık.
Böylece Konak’taki elektronik atıklar ormana
dönüşüyor.”
NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

“Halk sağlığını koruyan nitelikli hizmetlerimizi
hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Hastaneye gidemeyecek
durumda olan vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti
sunuyor, basit tıbbi müdahaleleri anında yapıyoruz. Ağır
hastalarımız için ücretsiz ambulans hizmeti sunuyoruz.” 
KÜLTÜR SANAT

“Konak’ta tiyatrodan sinemaya, konsere, sergi ve
festivale kültür-sanatın her dalını kapsayan birçok 
etkinlik düzenledik. Ücretsiz gösterilerimizin yanı sıra
sahnelenen bazı tiyatro oyunlarından elde edilen 
gelirle de kimi zaman eğitime, kimi zaman doğaya, kimi
zaman da doğal afetlerden zarar görmüş
hemşehrilerimize destek sağladık. Belediyemizin
Basmane’de bulunan yedi katlı hizmet binasını da
tablolar ve heykellerle sanat galerisine çevirdik.” 
SEFARAD KÜLTÜR FESTİVALİ

“İzmir Musevi Cemaati Vakfı’yla birlikte 
Sefarad Kültür Festivali’mizi düzenledik. Bir arada
yaşama kültürümüzü yansıttığına inandığımız
festivalimize büyük önem veriyor, etkinliğimize
uluslararası bir nitelik kazandırmak istiyoruz.”
CAN DOSTLAR EMİN ELLERDE

“40’a yakın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle
Türkiye’nin sokak hayvanları özelinde ilk kez
gerçekleştirilen, en kapsamlı festivalini de düzenledik.
Sokakta yaşayan can dostlarımıza daha sıkı
sarılarak, veterinerlik hizmetlerimizi iyileştirdik. ”
DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

“Şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. 
Türkiye’nin önemli çizerlerinden Eflatun Nuri’nin adını
yaşatan Ulusal Karikatür Yarışması’nın üçüncüsünü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’yle (İGC) birlikte 
düzenledik. Konusunu şiddet olarak belirlediğimiz
yarışmamızla bu büyük yaraya dikkat çektik. Gazeteci,
Yazar, Rehber ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Şadan
Gökovalı’nın adını Alsancak’ta yaşadığı sokağa verdik.”
YENİ KÜTÜPHANE

“Dario Moreno Sanat Merkezi’mizi İzmir 
Milli Kütüphane Vakfı desteğiyle kentimize yakışır
nitelikte bir kütüphaneye dönüştürdük.”
BİR KİTAP BİR DÜNYA

“Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’yla 
(TÜRGÖK) birlikte başlattığımız ‘Bir Kitap Bir 
Dünya’ projesiyle görme engelli hemşehrilerimizin
eğitim ve kültür hayatına katkı sağlıyoruz.” 

Belediye Başkanı olarak seçilen Abdül Batur, bir yıllık hizmet dönemini değerlendirdi. Başkan Batur, “İzmir’in kalbinde
Konaklı hemşehrilerimle yaşamı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutuyoruz” dedi

Konak’ta bir yılda dev adımlarKonak’ta bir yılda dev adımlarKonak’ta bir yılda dev adımlarKonak’ta bir yılda dev adımlarKonak’ta bir yılda dev adımlar

Engelsiz hayata büyük adım

BELEDİYE BAŞKANI MİMAR ABDÜL BATUR, BİR YIL İÇİNDE KENTE NELER KAZANDIRDIKLARINI ANLATTI

Önceliğimiz kentsel dönüşüm
Konak’a iki büyük hedefle geldiğine dikkat çekerek, ilçede kentsel
dönüşümü gerçekleştirmeyi ve kentin adını dünya turizminde öne

çıkarmayı öncelik saydığını kaydeden Başkan Batur, bir yıllık süreçte
yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: “Göreve gelir gelmez revize çalışmalarını
başlattığımız Gültepe planlarını, 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlayarak,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdik. Revize çalışmaları sırasında yeşil
alanları da kapsayan sosyal kullanım alanları 6 kat artırılarak, dünya

standardının da üzerine çıkarıldı. Konak’ta sadece binalar değil, yaşam da
dönüşüme uğrayacak ve bu dönüşüm Gültepe’den başlayarak aşama
aşama diğer bölgelerimize yayılacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarını

Gültepe, Beştepeler, Gürçeşme ve  Yenişehir’de biz, Ege Mahallesi ve
Ballıkuyu’da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek.”
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“Eşrefpaşa Hastanesi’nin arka tarafında, Alman Kulesi Evleri denilen bölgede,
Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) işbirliğiyle Engelsiz Yaşam

Köyü’müzü kurduk. Zihinsel engelli çocuklarımızın rehabilite edileceği
Engelsiz  Yaşam Köyü’müzde, Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi de
bulunuyor. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle inşa edilen ahşap

evlerimizde ise engelli gençlerimiz için meslek atölyeleri düzenleniyor.”

31 Mart yerel 
seçimleriyle 

birlikte Konak’ta 
başkanlık kol-
tuğuna oturan 

Abdül Batur, 
bir yıllık hizmet 

dönemini değer-
lendirdi. 

Başkan Batur; 
‘Ne söz ver-

diysek hepsini 
tutuyoruz’ dedi. 

4’TE

ÇIĞLI Belediye 
Başkanı Utku 
Gümrükçü ile 
hem korona-
virüs salgınını, 
hem de başkan-
lığındaki 1 yılını 
konuştuk. 9’DA

COVID-19

RAPORU

23 Nisan Çocuk Bayramı’nın varlık sebebi şehit çocuklarıdır 5’TE

Koronavirüsle mücadelede; en beğenilen belediye başkanları liste-
si açıklandı. Başkan Soyer; ilk 10’a girerek 7’nci sırada yer aldı.

‘VİRÜS’TE TUNÇ SOYER BAŞARISI


