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02 İzmir Narlıdere Metrosu’nda iki istasyon birleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere 
arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 
4 kilometreden fazla tünel açıldı. Klasik yöntem olan “Yeni Avusturya Metodu” (NATM) 
kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açıldı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre 
tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci 
TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 
115 metreye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansmanını devletten maddi destek almadan kendi 
olanaklarıyla karşıladığı projede çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3’ten 
metroya binen bir yolcu Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir’de raylı sistemin 
uzunluğu 179 kilometreden 186,5 kilometreye ulaşacak. 

İzmir Tramvayı’nda Ücretsiz İnternet

İzmir Tramvayı’nda Ücretsiz İnternet Dönemi 
Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların yaşam 
kalitesini artırma yönündeki uygulamalarına bir 
yenisini ekledi. Bu kapsamda Wizmirnet ücretsiz 
internet hizmeti de yaygınlaştırılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi, kent içinde yüz binlerce 
kişiye hizmet veren tramvaylarda yolcuların ücretsiz 
internete erişimini kolaylaştırdı. Buna göre 
Halkapınar-Fahrettin Altay, Ataşehir-Alaybey ve 
Alsancak liman viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı 
güzergahlarında hizmet veren tüm tramvaylarda, 
internet 30 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak 
kullanıma açıldı.



03İzmir Atatürk’e Saygı Yürüyüşü’nde buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde, “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” düzenledi. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı kortejde, binlerce kişi 350 
metrelik Atatürk posterini Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. 
Bayrak kortejinin arkasında, marşlar çalarak yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye 
bandosuna vatandaşların ilgisi büyük oldu. En küçüğünden en büyüğüne yürüyüşe 
katılan İzmir Metro A.Ş. ailesi de  350 metrelik bayrağı taşıyanlar arasında yer aldı.

Nasıl bağlanılacak?
Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan WizmirNET 
kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından “Kayıt Ol” butona tıklanması gerekiyor. İstenilen 
bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde 
WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde "Şifre Değiştir" butonuyla yeni şifre 
oluşturulabiliyor. 
Ücretsiz internetin kullanıldığı adreslere http://www.wizmir.net linkinden ulaşılabilir.

İzmir Tramvayı’nda Ücretsiz İnternet



04 İzmir’de Çocuk Hakları Günü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. 
yıldönümünü yüzlerce çocuğun katıldığı yürüyüş etkinliğiyle kutladı. Çocuklar, kendi 
haklarının yürüyüşü için Dominik Caddesi’nde buluşarak yürüyüş için pankartlarını 
hazırladı. Ardından jonglörler ve bando eşliğinde Celal Atik Spor Salonu’na kadar 
yürüyerek oradaki Şubadap Çocuk Konseri’ne katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
yüzde 76’lık kısmı tamamlanan Fahrettin 
Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde 
bulunmak üzere yeraltına indi. Tünelin bir 
ucundan diğerine koşarak ulaşan Başkan 
Soyer, “Son gelişimizde tünelin ucundaki ışığı 
gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez gerçekten o 
ışığı aşağıdan görmek istedim” dedi.
 
Sürdürülebilir ulaşımda raylı sistemin önemini 
her fırsatta vurgulayan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fahrettin 
Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde 

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı

bulundu. Sabah koşusunu hattın tamamlanmış 
kısmında yapan Başkan Soyer, hattaki 
çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını 
duyurmak için böyle bir etkinlik yaptığını dile 
getirerek, “Son gelişimizde tünelin ucundaki 
ışığı gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez 
gerçekten o ışığı aşağıdan görmek istedim” 
dedi.
 
Başkan Soyer pandemiye ve şehrin son iki 
yılda yaşadığı doğal afetlere rağmen 
çalışmaları aralıksız süren hatta sabah 
07.00’de indi. Balçova'da iki tünelin birleştiği 
kısımda koşan ve hattaki çalışmalarla ilgili bilgi 
alan Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Buraya 
emek veren herkesle gurur duyuyorum. 24 
saat kesintisiz olarak çalıştılar. Ne pandemi 
koşulları ne de yaşanan doğal afetler onları 
durdurdu. Ara vermeden çalışmaya devam 
ettiler. Bundan sonra istasyonların yapım 
süreci var. En geç bir buçuk yıl içerisinde 
çalışmalar tamamlanmış olacak ve İzmir 
halkına kesintisiz metro hizmeti sunmaya 
başlayacağız.”
 



05İzmir, Demir Ağlarla Örülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına Çiğli Tramvayı ile devam ediyor. Toplam 11 
kilometre uzunluğa ve 14 istasyona sahip Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı ile birleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Tramvayı projesi, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün nihai onayına sunuldu.

Çiğli Tramvayı’nın ilk etabı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayıp Çiğli Bölge 
Eğitim Hastanesi’ne kadar uzanıyor. Bu etap 3 bin 500 metre uzunluğunda ve dört duraktan 
oluşuyor. İkinci etap Ataşehir Mahallesi’nden başlayıp Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde 
son buluyor. Toplam 7 bin 500 metre uzunluğundaki bu etap 10 duraktan oluşuyor.

Karabağlar kentin en uzun metrosu olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ana Ulaşım Master Planı’nda yer alan Halkapınar- 

Adnan Menderes Havalimanı güzergâhında inşa edilecek olan Karabağlar Metrosu’nda 
proje ihalesi yapıldı. Proje, kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar 
ilçesindeki ulaşım sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.

Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında inşa edilecek hat, sırasıyla 
Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir ve Halkapınar güzergahını 
izleyecek. 28 kilometre ile kentin en uzunu olacak metro hattı yoğun konut alanlarının 
yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de 
birbirine bağlayacak.

Üçyol ile Buca’yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)  80 milyon avro 
tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başardığı bu projeyle, kentin nüfus yoğunluğu 
olan bir bölgesinde daha trafik sorununu çözecek.

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı

Raylı sistem ağı 186,5 kilometreye çıkacak
Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yüzde 76'sı tamamlandı. Hatta toplamda 13 bin metre 
tünel açıldı. Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu yönündeki ilk tünelde kazı 
çalışmaları tamamlandı. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı 7 istasyondan 
oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 
24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar 
aktarmasız gidebilecek. 



06 Tramvay’a büyük ilgi

İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyonu geçerken Karşıyaka ve Konak 
tramvaylarında günlük yolcu sayısı 120 binin üzerine çıktı. 

İzmir’de uzun yıllar önce hizmet veren tramvay 64 yıl aradan sonra yeniden hayata 
geçirilmiş, Konak ve Karşıyaka olarak adlandırılan iki ayrı hatla kentte yaşayanlara 
hizmet vermeye başlamıştı. 2017 yılında Karşıyaka Tramvayı’nın çalışmaya  başlamasıyla 
yeniden tramvaya kavuşan İzmirliler, büyük ilgi gösterdikleri sistemi kısa sürede 
benimsedi. 2018’de Konak hattının da devreye girmesiyle tramvay halkın vazgeçilmez 
toplu ulaşım araçlarından biri  oldu.

Üçyol Metro İstasyonunda Mural

İzmir'de 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların yaptığı protesto eylemleri, mural ile 
ölümsüzleşti. Türkiye tarihinde ilk olarak kayıtlara geçen protesto, Üçyol Metro İstasyonu'na 
sprey ve akrilik boya kullanılarak resmedildi. Başkan Soyer, İzmir’in tarihsel olarak hem emek 
hem kadın kenti olmasından gurur duyuyoruz. Bu değerleri bugün de her alanda devam ettirmek 
için çabalıyoruz ” dedi. Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir Metrosu’nun duvarlarına yansıdı. 
İzmir'de 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların yaptığı protesto “Emek Kenti İzmir” 
sloganıyla duvar resmine dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kentin 
tarihini yaşatma konusunda kamusal alandaki sanatın önemine vurgu yaparak “İzmir’in tarihsel 
olarak hem emek hem kadın kenti olmasından gurur duyuyoruz. Bu değerleri bugün de her 
alanda devam ettirmek için çabalıyoruz ” dedi.



07Tramvay’a büyük ilgi

Sefer aralıkları sıklaştırıldı
Her geçen gün artan ilgi yolcu sayılarına yansıdı. Okulların açılmasıyla sefer sıklıkları 

artırıldı. Konak Tramvayı’nda sabah ve akşam, talebin fazla olduğu saatlerde beş dakika 
aralıklarla sefer yapılıyor. Günde 90 bin yolcu taşıyan Konak Tramvayı’nda en fazla yolcu 
girişi Konak İskele ve Alsancak Gar duraklarında oluyor. 

Karşıyaka Tramvayı’nda ise günün büyük bölümünde 7,5 dakika aralıkla sefer yapılarak 
günde 30 bin yolcu taşınıyor. Karşıyaka hattındaki en yoğun duraklar ise Karşıyaka İskele 
ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu durakları.

Üçyol Metro İstasyonunda Mural

Günde 25 bin kişi muralı görecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube 
Müdürlüğü’nde görevli heykeltraş Esen Kesecioğlu, “İlk kez metro istasyonlarından birinde, 
Üçyol Metro İstasyonu'nda mural yapıyoruz. Bu duvar kubbeli, beton yapısıyla duvar resmi 
yapmaya çok elverişliydi. Bu metro istasyonu günlük olarak 25 bin kişiyi ağırlıyor. Yolcular gelip 
geçerken çok ilgililer. Bundan sonra metro istasyonlarında çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
Eseri uygulayan mural ve grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay ise 3 gün boyunca sürdüğü bilinen 
protestonun mural çalışması için anlamlı bir konu olduğunu söyleyerek benzer çalışmaların 
süreceğini ifade etti. Eserin tasarımı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi 
Başkanlığı çalışanlarından Hakan Başer tarafından yapıldı. Başer ve Tünay tarafından sprey ve 
akrilik boya kullanılarak duvara uygulandı.  
3 günlük protesto
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi kayıtlarına göre 1828 yılında İzmir'de ekmeğin 
zamlanmasına büyük tepki gösteren kadınlar 3 gün boyunca sokakları işgal etti. Bu protesto 
eylemleri sonunda ekmeğe yapılan zam geri alındı.



08



09



10 İzmir’de “Kırmızı Bayrak” dalgalanıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İzmir’de Kırmızı Bayrak sahibi alanların sayısı 61’e 
ulaştı. Kırmızı Bayrak, engelli yurttaşların erişimine uygun alanları temsil ediyor.

Türkiye’de ilk ve tek olarak İzmir’de hayata geçirilen Kırmızı Bayrak uygulaması giderek 
yaygınlaşıyor. Kamusal alanları, engellilerin erişimine uygun hale getirmeyi teşvik etmek ve 
bu alanların sayısını artırmak amacıyla 2014’te başlatılan uygulamayla kentteki “Kırmızı 
Bayrak”ların sayısı 61’e ulaştı. Menemen Belediyesi Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve 
Kemalpaşa Belediye Binası, Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan son iki bina oldu.  

İzmir’de Kırmızı Bayrak sahibi mekanlardan bazıları şöyle: İzmir metrosu, üst geçitler, 
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler, Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı üst geçitler, 
İZDENİZ A.Ş.’ye bağlı vapurlar ve iskeleler, Bayraklı Kurs Merkezi, Buca Hasanağa Bahçesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi, Koçtaş Bornova Şubesi, 
Renaissance İzmir Otel, Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Aliağa Devlet Hastanesi.

Toplu Ulaşımda Normalleşme Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ işletmeleri ile 
TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’da sefer tarifeleri, 1 Temmuz Perşembe günü 
itibariyle pandemi öncesi düzene döndü. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yolcuların biniş kısıtlamaları 
sona erdi. ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ’de Baykuş Seferleri de yeniden başladı. İçişleri 
Bakanlığı’nın yayımladığı son genelgeyle birlikte 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle şehir içi 
toplu ulaşım hizmetlerinde kısıtlılık uygulamaları sona erdi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakiler de 
tüm toplu ulaşım araçlarından artık yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın veri tabanıyla uyumlu 
çalışan HES Kodu kontrolü uygulaması ise devam edecek. Yolcular, toplu ulaşım araçlarından, 
HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartları ile yararlanabilecek. 
ESHOT’ta program
ESHOT Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz’dan itibaren hafta içi gündüz saatlerinde 342 hatta, 1348 
otobüsle; 20.00-00.40 saatleri arasında ise 251 hatta 854 araç ile hizmet verecek. Cumartesi 
günleri 06.00-09.00 saatleri arasında 329 hatta, 1092 araç sefer yapacak. 20.00-00.40 saatleri 
arasında 242 hatta, 770 otobüs hizmet verecek. Pazar günleri ise 06.00-09.00 saatleri arasında 
263 hatta, 674 araç sefer yapacak. 20.00-00.40 saatleri arasında 222 hatta, 636 otobüs hizmet 
verecek. Mavişehir Aktarma Merkezi (200), Alsancak Cumhuriyet Meydanı (202) ve Bornova 
Metro (204) kalkışlı havalimanı hatları da haftanın her günü seferlerine devam edecek. 
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18 Ağustos’ta İzmir’de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından 
kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan “Orman İzmir” 
kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu. Şeytan Deresi’nde yapılan fidan 
dikimin şenliğine soğuk havaya rağmen çok sayıda İzmirli katıldı. 

Fidan dikim şöleninde bir konuşma yapan Tunç Soyer, 18 Ağustos’taki büyük yangında 
İzmir’in akciğerlerinin yandığını söyleyerek, “Bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz. 18 
Ağustos’taki büyük yangından sonra çok daha fazla fidan dikeceğimizi, daha fazla alanı 
yeşillendireceğimizi söylemiştik. 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan 
ormanların çok daha fazlasını İzmir’e iade etmeyi hedefliyoruz.

Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. Uzunca 
yıllardır bu topraklarda kızılçam dikiyoruz. Aslında bu çıra ekip yangın biçmeye benziyor. Bir 
tane sandal ağacı fidanı bulamadık burada tüketmişiz. Bu yüzden bugün menengiç, kermes 
meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanını dikiyoruz. 
Bunlar yangına daha dayanıklı, dirençli ağaçlar. Bunlar yaban hayatını güçlendirecek 
ağaçlar” dedi.

İzmirliler fidan dikim şenliğinde buluştuToplu Ulaşımda Normalleşme Başladı

Metro ve Tramvay seferleri
Evka 3 - Fahrettin Altay hattında hizmet veren İzmir Metro A.Ş. hafta içi 06.00-20.00 saatleri 
arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak. 
Cumartesi günleri 06.00-20.00 arasında 6 dakikada bir sefer yapılırken; 20.00-00.20 aralığında 
ve pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer olacak. Konak Tramvayı 
haftanın her günü 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı 
ise yine haftanın her günü 06.00-00.20 aralığında 10 dakikada bir sefer yapacak.   

İZDENİZ tarifesi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü seferleri de pandemi öncesi düzene dönecek. Yaz Seferleri programı 
kapsamında cumartesi ve pazar günleri Urla, Mordoğan ve Foça seferleri düzenlenecek. Tüm 
seferlerin programına ve Yaz Seferleri için bilet satış noktalarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, 
www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir. 

İZBAN’da yoğun saatlere önlem
TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İZBAN’da Menemen - Cumaovası 
arasındaki merkez hatta gün içinde 12 dakikada bir sefer yapılacak. Sabah ve akşam işe 
gidiş-geliş saatlerinde yolcu yoğunluğunun fazla olduğu Halkapınar - Çiğli ve Alsancak - 
Gaziemir arasında seferler 6 dakikada bir olacak. Menemen - Aliağa ve Cumaovası - Tepeköy 
arasında 24 dakikada bir sefer düzenlenirken, Selçuk hattında da günde 28 sefer yapılacak.

Baykuş Seferleri de başlıyor
Sokağa çıkma kısıtlılıklarının sona ermesiyle birlikte tüm ulaşım modlarında Baykuş Seferleri de 
yeniden başlayacak. ESHOT otobüsleri, haftanın her günü 00.00-06.00 saatleri arasında 
Gaziemir - Konak (910), Çiğli - Konak (920), Bornova - Konak (930), Buca - Konak (940) ve 
Narlıdere - Konak (950) hatlarında saatte bir sefer yapacak. Metro ve Konak Tramvayı’nda 
Baykuş Seferleri; cuma ve cumartesi günleri 00.40, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 ve 05.00 
saatlerinde, hatların iki ucundan karşılıklı olarak yapılacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise cuma ve 
cumartesi günleri Alaybey Durağı’ndan 01:05-02:05-03:05 ve 04:05’te kalkış yapacak. 
İZDENİZ’de Baykuş Seferleri, cuma ve cumartesi günleri, Alsancak-Karşıyaka hattında; 23.25, 
00.25, 01.25, 02.25 ve 03.25 saatlerinde düzenlenecek.
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SESSİZLİK

Bornova / SEVDA ŞENER SAHNESİ /UĞUR MUMCU KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ

13-14 ARALIK 2019 / Saat: 20:00

20-21 ARALIK 2019 / Saat: 20:00

27-28 ARALIK 2019 / Saat: 20:00

HARRIS LAMBRAKIS QUARTET KONSERİ

AZİZ VUKOLOS KİLİSESİ KÜLTÜR MERKEZİ

14 ARALIK 2019 / Saat: 20:00

TRİO BALKANİKA

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ

18 ARALIK 2019 / Saat :20:00

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ  
‘AŞK TÜRKÜ SÖYLETİR’

İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ

19 ARALIK 2019 / Saat :20:00

YENİDEN SİNEMATEK ARALIK 2019  
HİROŞİMA SEVGİLİM

İzmir Sanat - Büyük Salon

20 ARALIK 2019 / Saat :20:00

Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i “Cittaslow Metropol” ünvanına 
kavuşturma hedefi başarıya ulaştı. İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda dünyanın ilk Cittaslow 
Metropol pilot kenti ilan edildi. Başkan Soyer, “Cittaslow Metropol sadece kentin fiziksel yapısını 
değiştirmeyi değil topluma da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” dedi. İzmir dünyanın ilk 
Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandı. Cittaslow Metropol kavramını ortaya atan ve 
İzmir’i bu unvanla buluşturmak için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer mutluluğunu dile getirerek “Cittaslow Metropol sadece kentin fiziksel yapısını 
değiştirmeyi değil topluma da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” dedi.Cittaslow 2021 Genel 
Kurulu bugün 30 ülkeden 276 kentin belediye başkanının katılımıyla çevrimiçi yapıldı. Başkan 
Tunç Soyer Genel Kurul’a, aralarındaki işbirliğini geliştirmek üzere gittiği   İzmir’in kardeş şehri 
Ardahan’dan katıldı. Başkan Soyer, Covid-19 salgınının pek çok şeyi değiştirdiğini söyleyerek, 
şöyle konuştu: “Sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde karantinada evlerimizde otururken, birçok 
kişi neden daha çok yeşil alanımız yok, ne zaman arabalara bu kadar bağımlı olduk, neden 
sokaklarımızda daha çok yürünebilir alana sahip değiliz sorularını daha çok sormaya başladı. 
Covid-19 salgını, geçen sene başladığımız Cittaslow Metropol çalışmalarına daha da önem 
vermemize neden oldu. Büyükşehirlerde daha iyi bir yaşamı nasıl sağlarız sorusuna İzmir’den 60 
paydaşımızla ve uluslararası çalışma grubumuzla cevap aradık. Biz bu bir yıllık süreçte Cittaslow 
Metropol pilot kenti olarak paydaşlarımızla, toplum katılımıyla geliştireceğimiz projelerimizi 
hayata geçireceğiz. İzmir’den başlayan bu yeni sürdürülebilir kent modelinin önümüzdeki 
yıllarda dünyanın farklı noktalarındaki büyükşehirlerde de uygulanacağını görecek olmamız bizi 
çok heyecanlandırıyor. Covid-19 salgını yaşam tarzımızın ve kentlerimizin artık değişmesi 
gerektiğini çok net bir şekilde gösterdi. Kendi kendine yeten, üreten, insan ilişkilerinin ön planda 
olduğu Cittaslow felsefesinin kentlerdeki bu değişimin odağında olacağına inanıyorum.”

İzmir Dünyanın ilk Cittaslow Metropolü Oldu
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CELO BOLUZ

İzmir - NHKM İzmir - Konak Halk Sahnesi

21 ARALIK 2019 / Saat :20:30

İBB DANS RİTİM TOPLULUĞU

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ

22 ARALIK 2019 / Saat :20:00

NEY İN ETHNO JAZZ

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ

23 ARALIK 2019 / Saat :20:00

YENİDEN SİNEMATEK ARALIK 2019 
ATEŞLE OYUN

İzmir Sanat - Büyük Salon

27 ARALIK 2019 / Saat :20:00

JANET & JAK ESIM ENSEMBLE

AZİZ VUKOLOS KİLİSESİ KÜLTÜR MERKEZİ

28 ARALIK 2019 / Saat: 20:00

İzmir Dünyanın ilk Cittaslow Metropolü Oldu

Ortak akıl
İzmir bir yılı aşkın bir süredir sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat 
önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim 
modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında 
dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek “yavaş yaşam” felsefesiyle bir araya 
getirildi. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, 
yüksek yaşam kalitesini hedefliyor.

Altı ana tema
Cittaslow Metropol modelinin “Toplum”, “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, 
“Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli 
kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilecek ve 
uygulanacak.



ÇİNİ MÜZESİ – KÜTAHYA
İl Merkezinde, Paşamsultan Mahallesi Ulu 

Camii yanında yer alan müze, Türkiye’deki ilk 
ve tek çini müzesidir. Müzedeki vitrinlerde, 
14.y.y.’dan   günümüze kadar Kütahya ve 
İznik’te üretilen çini mimari elemanlar, çini 
kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden 
yapılma ev gereçleri kronolojik bir sırayla 
sergilenmektedir. Müzenin girişinde, son 
Germiyan beyi II. Yakup Çelebiye ait Osmanlı 
Türkçesiyle yazılmış dünyanın en büyük 
ikinci taş kitabesi bulunmaktadır.

‘‘Gök Şadırvan’’ olarak da bilinen müzede 13 Temmuz 1766 yılında fincancı ustaları 
ile kalfalar arasında imzalanan tarihteki ‘‘İlk Toplu İş Sözleşmesi’’nin metinlerini görmek 
mümkündür.
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KAPADOKYA- Nevşehir
Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, 

Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü 
lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak 
tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur 
ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya 
çıkan bölgedir. Kapadokya bölgesi, doğa 
ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi 
olaylar Peribacaları’nı oluştururken, tarihi 
süreçte, insanlar da bu peribacalarının 
içlerine evler, kiliseler ve manastırlar oymuş 
bunları fresklerle süsleyerek binlerce yıllık 
medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. 
İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme 
kadar uzandığı Kapadokya’nın yazılı tarihi 
Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret 
kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında 
ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, 
İpek Yolu’nun da önemli kavşaklarından 
biridir. Kapadokya, Pers dilinde Güzel Atlar 
Ülkesi  anlamına geliyor. Bu güzel ülke, 
dünyada daha önce gördüğünüz hiç bir 
yere benzemeyen bir coğrafyaya sahiptir. 

MURAT KAPTAN ‘’İZMİR KÖRFEZİ’NDE HAYAT VAR’’ FOTOĞRAF SERGİSİ

Murat Kaptan tarafından “İzmir Körfezi’nde Hayat Var” isimli fotoğraf sergisi 
01 Temmuz - 28 Eylül 2021 tarihleri arasında 

Vasıf Çınar Meydanı’nda ziyaretçileriyle buluşuyor.

PANDEMİYE İNAT IŞIL IŞIL FOTOĞRAF SERGİSİ - IŞIL ÖZGENTÜRK

Işıl Özgentürk’ün “Pandemiye İnat; IŞIL IŞIL’’ Fotoğraf Sergisi 
sanatseverlerle buluşmaya hazır.

 
Yazar, film yönetmeni ve köşe yazarı Işıl Özgentürk’ün “Pandemiye İnat; IŞIL IŞIL” sergisi; 

dünyanın bir çok yerinden hatıra olarak satın manevi değeri yüksek 29 obje ile; 
üç boyutlu objelerin cep telefonu ve ışık tekniği kullanarak çektiği 29 adet fotoğrafından oluşuyor.

Sergi 5 Ağustos'a kadar Kültürpark Fuar Alanı İzmir Sanat'ta gezilebilir.

Kültür Sanat
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Mask Müzesi
Türkiye’nin ilk ve tek mask müzesi İzmir 

Mask Müzesi’dir. Konak Belediyesi’nin butik 
müzecilik anlayışının 2. örneği olan İzmir Mask 
Müzesi, levanten kültürüne uygun inşa edilen 
tarihi bina restore edilmiş ve Konak Belediyesi 
tarafından Türkiye’nin ilk Mask Müzesi olarak 
10 Mayıs 2011 tarihinde Alsancak semtinde 
ziyaretçilere açılmıştır.

Müze, Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, 
Anadolu Maskları, Ölüm Maskları ve İz 
Bırakanlar olmak üzere beş farklı kategoride  
ve toplamda 300’ün üzerinde yer alan geniş 
bir koleksiyona sahiptir.  Müzede çocukların 
ve gençlerin kendilerini sanat aracılığı ile 
ifade etmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini 
sağlayan Mask Atölyeleri düzenlenmektedir. 

Nasıl giderim:
Mask müzesine, Konak Tramvay’ının Hoca-

zade Cami durağından 6 dakikalık yürüyüş 
mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Ihlara Vadisi
Tarihi kaynaklardaki adı  Peristremma 
olan  Ihlara Vadisi  bitki örtüsü, kilise ve 
şapelleriyle; doğa, tarih, sanat ve kültür 
olgusunun bir araya geldiği nadir 
alanlardandır.

Ihlara Vadisi nerede?
Aksaray İli Güzelyurt ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya 
üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir 
yere sahiptir. 18 kilometre uzunluğunda, 
ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 
metre genişliğinde, bünyesinde binlerce 
yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi, diğer 

kanyonlardan farklı olarak geçmiş 
dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı 
dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini 
taşımaktadır.  Ihlara Vadisini şekillendiren 
ve vadiye hayat veren  Melendiz Nehri 
buradaki yaşamın ana kaynağıdır. Vadiyi 
çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla 
oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma 
mekan, vadiyi dünyanın en önemli kültür ve 
medeniyet merkezlerinden biri haline 
getirmiştir.
Ihlara vadisini aynı zamanda Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
sunduğu Sanal Müze platformundan da 
keşfedebilirsiniz.
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