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METRO 02 Seyre Doyulmuyor...

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

 Kentte yeşil dokuyu güçlendirmek üzere çağdaş bir peyzaj anlayışıyla 
çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay çalışmalarının ardından 
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Belediyenin 
yürüttüğü çevreci yatırımlar arasında öne çıkan tramvay projesiyle birlikte otobüsler 
ve egzoz dumanı azaldı. Tramvay hattı üzerinde oluşturulan yeşil kesitle kentin silueti 
değişti. 

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



METRO03Kemeraltı’nda Yeni Dönem

 İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi alışveriş merkezi Kemeraltı’nın 
yeniden canlandırılması için hazırlanan yayalaştırma projesini hayata geçiriyor. 15 
Temmuz’dan itibaren Kemeraltı Çarşısı’na sadece günün belirli saatlerinde taşıt 
girebiliyor. Gün içinde yayalar çarşıda daha özgür ve güvenli bir şekilde alışveriş yapa-
bilecek.

Otomatik bariyerler devreye giriyor
 Kemeraltı Çarşısı, 15 Temmuz Pazar gününden itibaren, gün içinde 10.30 ve 
17.30 saatleri arasında sadece yaya dolaşımına açık. Kemeraltı sınırlarında yayalaştır-
ma bölgesine taşıtların girişi bariyerlerle kontrol altına alınacak. Bariyerlerin yönetimi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Ulaşım Merkezi’nce (İZUM) 
gerçekleştirilecek. Plaka okuyan hareketli bariyer sistemi sayesinde, gün içinde soka-
klar yayalara ait olacak, motorlu taşıtlar sadece tanımlanan saat aralıklarında 
giriş-çıkış yapabilecek. İnterkom ve kamera sistemi sayesinde, itfaiye ve ambulans gibi 
acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça hizmet verebilecek.

Kemeraltı’nda Yeni Dönem



METRO 04 Mithatpaşa Trafiği’ne Neşter

 Dört aşamada gerçekleşecek yapım çalışmalarından sürücülerin en az şekil-
de etkilenmesi için oluşturulacak yeni trafik düzeni şöyle uygulanacak: 

Daha  rahat bir ulaşım için



METRO05Mithatpaşa Trafiği’ne Neşter

 Kent içi ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, bölgede AVM inşaatını sürdüren firma ile gerçekleştirdiği 
protokol çerçevesinde, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Deniz Feneri Sokak'ta ve Balço-
va Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasında iki alt geçidi daha hayata geçiriyor.
 



METRO 06

İzmir'in 115 metro vagonu için 2 katlı yeraltı parkı yapılıyor

 Genişleyen metro ağı için 95 yeni vagonu filosuna katan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu vagonları Halkapınar’da yapımını sürdürdüğü 2 katlı yer altı otoparkında 
konuşlandıracak. Yaklaşık 130 milyon liraya mal olacak tesiste, aynı anda 115 vagon 
park edebilecek. Büyükşehir, bu proje kapsamında Ozan Abay'daki su baskınlarını da 
bitirecek.

Tesiste neler yapıldı

 İzmir Metrosu’nun 4. aşaması olan Fahrettin Altay- Narlıdere hattının temelini 
atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzatılacak Narlıdere hattında kullanılmak ve yolcu 
konforunu artırırken mevcut sefer aralığını da 90 saniyeye kadar düşürebilmek 
amacıyla satın aldığı 95 adet metro aracı için yapılan “Halkapınar Yeraltı Depolama 
Tesisi”ne büyük önem veriyor. Boyları 21 metre ile 28 metre arasında değişen ve toplam 
yüzey alanı 50 bin metrekare olan 670 adet diyafram duvar imalatının tamamladığı bu 
dev "metro otoparkında" kazı ve betonarme işlerine başlandı. Trenlerin metro hattından 
Şehitler Caddesi altında bulunan yer altı deposuna ulaşımını sağlayacak olan tüneller-
in yapımı devam ediyor. 

İzmir Metro Trenleri 
Yeraltı Parklanma Alanı Yapılıyor



METRO07

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla Yassıcaada'daki Tesisleri, günübirlik 
tatilin hem renkli hem de en ekonomik adresi olmaya devam ediyor. Karşıyaka iskel-
esinden 08.30’da, Üçkuyular iskelesinden ise 09.00’da kalkan gemilerin adadan dönüş 
saati ise 17.45 olan seferler Pazartesi günleri dışında her gün gerçekleşiyor.

 Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin sadece 22 TL olduğu 
“Yassıcaada tatili"nin biletleri, sefer gününe kadar Karşıyaka ve Konak  iskelesindeki 
bilet satış ofislerinden temin edilebiliyor. Yassıcaada tatilinden 7 yaş altı çocuklar, 
ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla ve düzenlenecek ‘Serbest Seyahat Belgesi’yle 
ücretsiz yararlanabiliyor.

Kadınlar ve çocuklara ücretsiz tatil

 Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Urla açıklarındaki Yassıcaada Tesisleri'nde kadınlar ve çocukları da ağırlıyor. Her 
pazartesi günü adaya taşınan dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlar ve çocuklar, 
ücretsiz tatilin tadını çıkarıyor. Kınık’tan Kiraz’a tüm ilçeleri kapsayan programlardan bu 
yıl 6 bin çocuk ve kadının faydalanması hedefleniyor.

Bizim Ada



METRO 08 Büyükşehirden “milyarlık” Yatırım...

 İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem 
yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. İzmir Metrosu’nun 4. aşaması olan F. Altay- 
Narlıdere hattının temeli Balçova’da düzenlenen törenle atıldı.



METRO09

 İzmir'in 180 km'ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 4.aşaması olarak adlandırılan 
F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün yapımı için Gülermak Ağır Sanayi 
İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile sözleşme imzalandı.  7,2 kilometrelik hat TBM (tünel açma 
makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. Bir yandan kazı yapıp çıkan taşı ve 
kumu taşıma bandı ile ayrıştırarak çıkartan, diğer yandan da  tünelin beton plaklarını 
yerleştiren TBM sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal 
yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma inecek.

 İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. 7 
istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak Kaymakamlık durakları olacak.

      

Büyükşehirden “milyarlık” Yatırım...

Güle Güle Kullan İzmir...

7.2 kilometrelik hat



METRO 10

 Doğada kaybolan kişilere ulaşılması konusunda teknolojik gelişmelerden 
yoğun bir şekilde yararlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, 
karada ve suda ilerleyebilen yeni arazi aracıyla daha da güçlendi. İzmir İtfayesi bünye-
sine katılan 8 tekerlekli araç, düzenlenen tatbikat kapsamındaki görevini başarıyla 
yerine getirdi.  

 Karada en zorlu engelleri aşıyor, gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabiliyor. Derin 
suları ve gölleri ise yüzerek geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtar-
ma ve Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, sürekli geliştirdikleri 
araç filolarına şimdi de 8 tekerlekli amfibi aracı dahil etti. Özellikle doğada kaybolan-
ların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, karada ve suda 
gidebilen arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini daha da geliştirdi.

Hem Karada Hem Suda



METRO11

 Gıda fiyatlarındaki hızlı artışta, yüksek maliyetler nedeniyle zarar eden 
üreticilerin üretimden uzaklaşmasının önemli bir etken olduğunu söyleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Türkiye, kooperatiflere sağladığımız 
desteklerle tarımsal üretimini ülke ortalamasından 2.4 kat daha fazla artıran İzmir 
modelini örnek almalı" diye konuştu.
 Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu şöyle devam etti: "Örneğin kurduğu-
muz soğuk hava deposu ile satılmayan ürünler için uygun koşullarda depolanma 
olanağı sunarak fiyat istikrarını sağlıyoruz. Örneğin ortak makine parkı oluşturarak 
girdi maliyetlerini azaltıyoruz. Verdiğimiz desteklerle tarımsal kalkınma kooperatiflerine 
verimlilik ve karlılık kazandırıyoruz.
 Ova, bahçe yollarını asfaltlıyoruz. Fidandan küçükbaş hayvana, arı ve arı 
kovanından incir kerevetine kadar her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Üreticiden aldığımız 
sütü çocuklarımıza dağıtıyoruz. Akıllı tarım projeleri ile üreticinin iklim değişikliklerin-
den en az etkilenmesini sağlıyoruz.
 Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde tarım ve hayvancılık, kooperatif organi-
zasyonlarıyla gerçekleştirilirken, Türkiye'nin de kooperatifler yoluyla tarımı destekle-
mesi ve büyütmesi, tarımda yeni markalar yaratması gerekir. Biz İzmir'de bunu 
yapıyoruz."

Tarımda Yüksek Enflasyona 
“İzmir Freni”



METRO 12 Kültür Sanat

MOGAMBO YAZ KONSERLERİ
FUAR KÜLTÜRPARK ALANI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Mogambo Yaz Konserleri" Türkiye'nin en 
önemli caz müzisyenlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor.  Konserler ücretsiz 
olarak izlenebilecek. 
26 Temmuz 2018 - Flapper Swing
02 Ağustos 2018 - Uninvited Jazz Band

YENİDEN SİNEMATEK 
2018 / MEKANLAR VE YÜZLER
 60 yılı aşkın bir süredir sinemadan 
fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele 
yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Agnès 
Varda, İstanbul’da da “Şehrin Kırışıklıkları” 
projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç 
JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezdi. İkili 
bir yandan halkla sohbet etti, fotoğraflar 
çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi, bir 
yandan da dost olup birbirlerini daha iyi 
tanımaya çalıştı. 
 Mekânlar ve Yüzler, iki çok özel 
sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak 
ve gezmek hakkında ürettikleri bir film.



METRO13Kültür Sanat

YENİDEN SİNEMATEK 
2018 / STALİN`İN ÖLÜMÜ 
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR 
MERKEZİ
08 AĞUSTOS 2018  SAAT: 21:00

70'li yaşlarının ortasındaki SSCB lideri Joseph Stalin'in 
sağlığı gayet yerindedir. Paranoyak yapısı ile düşman-
larına kök söktürmeye, acımasızlığı ile en yakınlarının 
bile gözünü korkutmaya devam etmektedir. 20 milyon 
insanın ölümüne sebep olmuş bir diktatör olarak hala 
tüm gücü elinde bulundurmaktadır. Ta ki bir sabah 
çalışma odasında ölü bulunana dek... Diktatörün 
ölümünün ardından 30 yıl demir yumrukla yönetilen 
ülkenin içine düştüğü kaos kimileri için ise bir fırsat 
anlamına gelmektedir. Stalin'in çevresindeki yalakalar 
bir anda iktidar yarışına girişir...
Fabien Nury ve Thierry Robin'in Fransız çizgi romanın-
dan uyarlanan filmde, SSCB lideri Joseph Stalin'in son 
günleri ve ölümün ardından yaşananlar anlatılıyor.

APİKAM YAZ ETKİNLİKLERİ 2018



METRO 14

Ağrı Dağı / Ağrı

Cam Plaj - California

Pembe göl– Avusturalya

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı jeolojik 
konumu ve Büyük Tufandan sonra Nuh'un 
gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi 
özelliği olan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı 
geçen Ağrı Dağının farklı dillerde bir çok ismi vardır. 
Başlıcaları, Ararat, Kuh - i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül 
Haristir. Marco Polonun hiç bir zaman 
çıkılamayacak dediği Dağa ilk tırmanışı, kayıtlara 
göre 9 Ekim 1829 yılında Prof. Frederik Von Parat 
tarafından gerçekleştirildi.

20. yüzyılın başlarında Fort Bragg plajı insanların 
atıklarını, çöplerini attıkları bir bölgeydi.

Bu çöp bölgesinde yığınların azaltılması için çöpler 
yakılmaktaydı. 1967 yılında bölge kapatılarak 
koruma altına alındı. Çöplerin atımı yasaklandı. 
Geçen zaman zafında doğa kendisini temizlemeye 
başladı. Rüzgar, yağmur ve okyanusun etkisi ile 
camlar haricinde tüm çöpler yok oldu. Ancak 
geriye cam parçalarının oluşturduğu harika bir 
manzara kaldı.

Pembe göl,bir tuz gölü olduğundan,gölün tuz 
seviyesi deniz suyunun seviyesinden daha yüksek 
olduğunda,yeteri kadar ısıya ve ışığa sahip 
olduğunda yosun,kırmızı bir pigment olan beta 
karoten biriktirmeye başlar.Gölün tabanında ki tuz 
kabuğunda da pembe halobacteria yetişir ve gölün 
rengi D. salina ve H. cutirubrum arasındaki 
dengenin bir sonucu olarak göründüğü rengi 
alır.Suyun rengi her zaman pembe değildir ancak 
suyun tipik rengi yeşil olmasının nedeni olan 
Dunaiella Salina adındaki su 
yosunu,halobacterium,halobacteria,cutirubrum ve 
yüksek oranda karides yoğunluğunun sonucu 
olarak değişir (pembe rengin nedeni bu olarak 
düşünülüyor.)

Eğlenelim Öğrenelim



METRO15

Descartes

Akıllı olmak birşey değil, 
mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

 Helenistik ve Roma Döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık 
tutan simgeleri barındıran Efes’te farklı dönemlere ait en üstün mimari ve kent planla-
ma örnekleri bulunmaktadır. M. Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve Antik dönemin yedi 
harikasından biri olarak ünlenen kült merkezi Artemision, Hz. Meryem’in İsa’nın annesi 
olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik Konsülün gerçekleştiği yer olan 
Meryem Kilisesi, İsa’nın havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni Efes’te yazan St. 
John’ın mezarı üzerine inşa edilen Bazilika gibi Erken Hristiyanlık dönemine şahitlik 
eden benzersiz eserleri, günümüzde Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul 

edilen Meryem Ana Evi ve 
Beylikler döneminde inşa edilen 
İslam yapıları ile Efes aynı zaman-
da dini tarih açısından da bugün 
hala ayakta olan benzersiz bir 
birikim sunmaktadır.

Efes Harabeleri

Eglenelim Öğrenelim
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