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En büyük kamulaştırma Homeros Bulvarı’nda
Sayfa: 8-9



 İzmir Büyükşehir Belediyesi, kıyı düzenlemesi çalışmalarının Bostanlı 2. Etabı 
kapsamında bölgeyi adeta bir "spor vadisi"ne dönüştürdü. Düzenleme çalışmalarının son 
bölümünde, birçok spor dalına imkan tanıyan tesislerin yanı sıra  kaykay, scooter, BMX 
bisiklet ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların becerilerini güvenle
geliştirecekleri 4 bin 250 metrekarelik "Skate Plaza" da (kaykay parkı) hizmete girdi. 

 Uluslararası yarışlar düzenlenecek
Projenin fark yaratan en önemli bölümü "Skate Plaza" olarak adlandırılan kaykay parkı oldu.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, 
kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. Türkiye’deki en büyük 
kaykay parklarından biri olan alan sadece sporcu gençler için değil, akrobatik gösterileri 
izlemek isteyenler için de cazip bir mekan oldu.  Kaykay, scooter, BMX bisiklet ve paten gibi 
sporların yapılabildiği "Skate Plaza" uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.

METRO
02 En çok gençler beğendi



METRO
03Kuzey yıldızı

 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi'nin ortak hizmet protokolü 
çerçevesinde hayata geçirilen "Yarı Olimpik Yüzme Havuzu" törenle hizmete açıldı. İlk 
gösteriyi Fenerbahçe Spor Kulübü Senkronize Yüzme Takımı sporcularının yaptığı tesis 
8,5 milyon liraya mal oldu. Maliyetinin yüzde 60'ı Bergama, yüzde 40'ı ise Büyükşehir 
Belediyesi tarafından karşılandı.
 
 2017 yılının Ekim ayında yapımına başlanan “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu”, 1.500 
metrekare alanda kuruldu. Tesiste 12,5 metre genişliğinde ve 25 metre uzunluğundaki 
havuzun yanı sıra,  300 kişilik izleyici kapasiteli tribün ve 300 metre karelik çok amaçlı 
salon da yapıldı. Bergama'yı spor altyapısı yönünden tüm Bakırçay Havzası'nın cazibe 
merkezi haline getirecek tesiste havalandırma, yüksek teknolojiyle donatılmış aydınlatma, 
görüntüleme ve skorboard sistemleri de yer alıyor.



 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliğiyle kente kazandırılan 136 km'lik 
İZBAN hattına yeni bir istasyon daha eklendi. Tepeköy-Selçuk arasındaki 26 km’lik 
bölümün  açılmasının ardından bölgedeki vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 
Sağlık ve Selçuk istasyonları arasında Belevi İstasyonu'nun inşasına başlandı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen 
İZBAN'ın 41'inci istasyonunu inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İstasyonun İZBAN'a devir 
işlemlerinin ardından hizmete gireceği belirtildi.

 Sırada Bergama var
İzmir Banliyö Sistemi'nin Tepeköy'den sonra Selçuk'a uzatılması çalışmaları kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlık İstasyonu, Selçuk İstasyonu, 3 adet karayolu üst geçidi 
ile 4 adet karayolu menfez geçidi yapımını gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Aziz 
Kocaoğlu, "Hemşerilerimizden gelen yoğun istek üzerine Selçuk hattının açılışının ardından 
Belevi İstasyonu'nun yapım aşamasına geçtik. Bir yandan seferler devam ederken, diğer 
yandan  istasyon inşaatını sürdürmek oldukça dikkatli bir çalışmayı gerektiriyordu. 
Sonuçta bunu da tamamladık, Selçuk ve Belevi'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 
sonraki süreçte hattımızı kuzeyde Bergama’ya kadar 52 km daha uzatacak çalışmaya 
odaklanacağız" diye konuştu.

METRO
04 Belevi İstasyonu'nda işlem tamam



 8 Mart sabahı işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan 
İzmirli kadınlar, güne güzel bir sürprizle başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

 Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını 
tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken 
erkekleri de pas geçmedi. Başkan'ın erkek yolculara yaptığı “Kadınlara iyi davranın, nezaketli 
olun" uyarıları gözden kaçmadı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun elinden çiçek alan İzmirliler, 
güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.

METRO
05İzmirli kadınlara Başkan sürprizi



 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle 
Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen tören, duygu dolu anlara sahne oldu. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Recep Doğru, günün anlam ve önemini anlattı. 
Karataş Anadolu Lisesi Öğrencisi İrem Demirel “Bir Mehmet Daha”, İzmir Atatürk Lisesi 
öğrencisi Furkan Safa Öztürk ise “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirleri okudu. İzmir İl Müftüsü 
Recep Şükrü Balkan’ın duasının ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon
Komutanı Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit 
mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

METRO
06 Minnet ve şükranla



 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve 
Müzesi (APİKAM) tarafından ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik 
olarak 2016 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören “İzmir Kent Kültürü 
ve Tarihi Eğitim Programı”nda yeni dönem 19 Mart’ta başladı.

 APİKAM çatısı altında yürütülen programda, uzman 
eğitmenler tarafından öncelikle 1 saatlik görsel öykü sunumu 
yapılıyor. Ardından öğrenciler, rehber eşliğinde APİKAM’daki Kent 
ve Ulaşım ile 9 Eylül sergilerini gezdiriliyor.

 Eğitim programı, İzmir’in tarih içerisindeki değişimi ve 
gelişimi, Kemeraltı ve tarihi mekanlar, Kadifekale ve kültürel 
zenginlikleri, Atatürk ve İzmir gibi temalar 4 farklı öykü-atölye 
kapsamında işlenerek çocuklara aktarılması şeklinde yapılıyor. 
Ayrıca eğitime katılan öğrenciler, Kent ve Ulaşım Sergisi’ni gezerek yaşadıkları kentin tarihi-
ni ve kültürel birikimini daha iyi öğrenme şansına sahip oluyor. Ücretsiz programa katılmak 
isteyen okulların apikam@apikam.org.tr adresinden ya da 293 39 11- 293 05 00 numaralı 
telefondan randevu almaları gerekiyor.

METRO
07Yeniden başladı



 Yeni proje ve yatırımlar için ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina kamulaştıran 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığı döneminde 2 milyar 114 milyon 
liralık gayrimenkul satın aldı. 

 Yeni yollar, meydanlar ve kavşaklar açmak, yeşil alanları arttırmak, spor salonları, 
alt-üst geçitler, metro-banliyö istasyonları ve itfaiye tesisleri inşa etmek, otopark ve 
mezarlık alanları ile kentsel dönüşüm-gelişim alanları oluşturmak, fuarcılık tesisi inşa 
etmek, arkeolojik kazılar için uygun alan hazırlamak, afete maruz bölgelerdeki yapılaşmayı 
ortadan kaldırmak, kente sağlıklı içme suyu sağlamak ve kanal, yağmur  suyu, içme suyu 
ve arıtma tesisi yatırımı yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina satın 
almaktan çekinmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda olduğu gibi kamulaştırma 
çalışmalarında da Türkiye'deki yerel yönetimlere "örnek bir model" oldu.

METRO
08 İzmir'de göz kamaştıran rakamlar



 En büyük kamulaştırma Homeros Bulvarı’nda
Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde taşınmaz mal varlığını ciddi derecede artıran İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2004-2019 yılları arasında en yüksek kamulaştırma bedelini, 
Buca-Yeşildere bağlantı yolu olarak yapılan (halk arasında Uçan Yol olarak bilinen) Homeros 
Bulvarı'nın açılması için ödedi. 

 2006 yılından itibaren Kadifekale'deki heyelan bölgesinin taşınması, Agora kazı 
çalışmaları, Karabağlar'da açılan Dostluk Bulvarı, Opera binası ve çevre düzenlemesi, 
Gaziemir'deki Fuar İzmir arazisi, Kadifekale Kültürel Tesis Alanı, Arkeoloji ve Tarih Parkı 
alanı, Antik Tiyatro Alanı,  Çiğli Balatçık-Harmandalı bağlantı yolu, Bornova Hamdi Dalan 
Kavşağı, Evka 3 Metro İstasyonu, Mersinli Kapalı Spor Salonu izledi. İZSU da başta Tahtalı 
Barajı ve Gördes Barajı mutlak koruma sahaları başta olmak üzere arıtma tesisi, kuyu, 
depo alanları ile içme suyu, kanal, yağmur suyu ve dere ıslahları ile ilgili yatırımlar için 8 
milyon 825 bin metrekarelik alanda kamulaştırma yaptı. 

 Görev sahası 10 kat büyüyünce..
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Neredeyse kamulaştırma yapmadan 
proje yapamaz hale geldik. Kentin önünü açacak yatırımları gerçekleştirmek, yeni yol ve 
ana arterler açmak, yeni projelerimizi gerçekleştirmek için buna ihtiyacımız vardı" dedi. 

METRO
09İzmir'de göz kamaştıran rakamlar



 İlk turnuvada kürsüye çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yağmur Şengün, Yunanistan’ın 
başkenti Atina’da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası’nda Avrupa üçüncüsü oldu. 
Genç sporcu, milli takım adına katıldığı ilk uluslararası turnuvada kürsüye çıkmanın
mutluluğunu yaşadı.
 
 Türkiye'nin en iyi alt yapı kulübüyüz
Yağmur Şengün'ün Avrupa üçüncüsü olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, “Sporcumuzun 
böyle önemli bir şampiyonada bronz madalya elde etmesinden dolayı çok mutluyuz. İlk 
kez çıktığı uluslararası şampiyonada derece yapması bizi daha çok umutlandırdı. Türkiye'nin 
en iyi altyapı kulübü olmaktan her zaman onur duyduk. Bu tip başarılar bizim doğru yolda 
olduğumuzun göstergesi. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve tüm yönetim 
kadromuza destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. 

METRO
10 Aferin Kızlar!



METRO
11Körfez’de sevindiren rakamlar

 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez'de gerçekleştirdiği yüzey temizlik
çalışmalarında sevindirici gelişmeler dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 
Körfezi’ndeki yüzeysel atıkları haftanın 7 günü, 2 deniz süpürgesi, bir adet tekne ve kara 
çöp toplama ekipleri ile temizliyor. Her yıl Körfez’den çıkan çöp miktarını raporlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın son verileri ise 
sevindirdi. Bir zamanlar adeta "çöp kovası" gibi kullanılan İzmir Körfezi’nden toplanan çöp 
miktarı, son dört yılda büyük oranda düştü. 2015 yılında Körfez’den toplanan yüzer çöp 
miktarı 2250 ton iken, 2018 yılında bu rakam 641 tona düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri bu düşüşte Körfez çıkışlarına konulan bariyerler, derelerde yürütülen temizlik 
çalışmaları ve İzmirliler’in Körfez’i temiz tutma çabası olduğunu söyledi. 2015 yılında 
Körfez’den 2250 ton çöp toplanırken, 2016 yılında 1638 ton, 2017 yılında 1199 ton, 2018  
yılında ise 641 ton çöp toplandı.



METRO
12 Kültür Sanat

CAHİT BERKAY &
YEŞİLÇAM FİLM MÜZİKLERİ ORKESTRASI
Hem  Moğollar gurubunun kurucu üyesi hem de Yeşilçam 
dünyasının unutulmaz bestecilerinden Cahit Berkay’ın solist 
olarak katılacağı konserde sadece Cahit Berkay’ın değil, 
Melih Kibar ve Yalçın Tura’nın, filmlerde kullanılmış gelenek-
sel müzikleri de yer alıyor.
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
02.04.2019 Saat: 20:00

DUO YİN - YANG 
Duo Yin-Yang gerek solo, gerek oda 
müziği alanında yıllardır yurt içi ve 
yurt dışında konserler veren Semplice 
Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası üyesi, viyola sanatçısı 
Pınar Dinçer ve Begoa Ensemble, 
TrioBa ve Babacan-Kıvrak Piyano 
İkilisi üyesi, piyanist Başar Can Kıvrak 
tarafından 2018'de kuruldu. İki 
müzisyen de  Yaşar Üniversitesi Sanat 
ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde 
ders veriyorlar.
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
08.04.2019 Saat: 20:00

SULTANS OF THE HORN
Sultans of the Horn grubu Türkiye’de 
ve yurtdışında çeşitli senfoni/opera 
orkestraları ve konservatuvarlarında 
görev yapan Türk korno sanatçılarından 
oluşuyor. Topluluk hazırladığı programın 
özelliklerine göre konserlerinde zaman 
zaman şancı, piyanist ve perküsyon 
sanatçılarına da yer veriyor.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
16.04.2019 Saat: 20:00

MELİS SÖKMEN & MURAT KODALLI 
JAZZ A TURCA QUARTET PROJECT
Jazz a Turca Quartet vokalde Melis 
Sökmen’i konuk ediyor. Topluluk, Türk 
müziği, özgün besteler ve dünya caz 
standartlarından harmanlanmış renkli 
bir programla izleyicilerinin karşısına 
çıkıyor.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
25.04.2019 Saat: 20:00

MİNA&HAMZA THE BAND BEYOND BORDERS
Müzikal klişelerden uzak, Tunuslu ud ve kanun ustası 
kardeşler Amine ve Hamza Mraihi kendi enstrümanlarını 
harmanladıkları, değişik yapı ve enerjik sololarla dolu rüya 
gibi bir yolculuğa çıkıyorlar. 

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
04.04.2019 Saat: 20:00



METRO
13Kültür Sanat

DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR19
Dünya Sanat Günü dolayısıyla dördüncüsü düzenlenen 05 Nisan - 11 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
farklı disiplinlerden ve 12 ülkeden 77 usta, akademisyen ve genç sanatçının yaklaşık 100 eserinden 
oluşan seçki sanatseverlerle buluşuyor. 

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Etkinlik 05 Nisan 2019, Cuma - 11 Mayıs 2019, Cumartesi
Haftaiçi ve Cumartesi 09.00 - 18.00, Pazar 12.00 - 18.00

SANDALIM KIYIYA BAĞLI
Biri Türk, diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu etrafında anlatılan öykü, bu yaşanan felaketleri bu 
günün seyircisine aktarmayı hedeflemektedir. Usta yazar ve tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer'in kaleme 
aldığı "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı epik eser; "Ayvuklalı Alekos ve Namazgahlı Şükrü Bey Destanı" alt 
başlığından da anlaşılacağı üzere şiirin, müziğin, dansın, yer yer kahkahaların ve yer yer gözyaşlarının 
arasında bize bir kez daha bu felaketlerin yaşanmaması adına ne yapmamız gerektiği hakkında 
düşünme imkanı sumaktadır. 
1986'da 'Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü' kazanan eser, Ege'nin iki kıyısında barış, dostluk ve 
diyaloğun hakim kılınması için uzatılan bir kardeş eli, bir zeytin dalıdır.

İzmir Devlet Tiyatrosu / Konak Sahnesi 
Etkinlik 02-03-04-05 Nisan 2019 Saat: 20:00 / 06-13 Nisan 2019 Saat: 15:00 / 20:00

PARAYA HAYIR
Dünyaya başka gözle bakmak için tek sebebimiz para mı olmalı? Hayallerimize, rüyalarımıza mı 
girmeli… Bizi tutsak mı etmeli? Mutluluğun ne olduğunu ya bilmiyoruz ya da bardağa dolu tarafından 
bakmayı beceremiyoruz. Peki ya ummadığımız an Loto’dan para çıkarsa… Mavi boş bir balon gibi 
uçuşur muyuz yoksa felaketler bizi mi bulur?

İzmir Devlet Tiyatrosu / Karşıyaka Sahnesi 
Etkinlik 04-05-11-12 Nisan 2019 Saat: 20:00 / 06-13 Nisan 2019 Saat: 15:00 / 20:00

KUZU MAYDANOZ'UN MACERALARI
Nil ÜNLÜ AYCIL tarafından yazılan “Kuzu Maydanoz ’un Maceraları” adlı şarkılı danslı çocuk oyunu 
dostluğun önemi,  doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri, yaşadığımız 
coğrafyayı keşfetmenin bizi nasıl mutlu edeceği gibi konular hakkında çocukları düşünmeye 
yönlendiren eğlenceli bir oyun. 

İzmir Devlet Tiyatrosu / Karşıyaka Sahnesi 
Etkinlik 14.04.2019 Saat: 14:00

NEREYE
Oyunumuz Avrupa’ya gitmek isteyen bir grup mültecinin dramını konu alıyor. Günümüzün önemli 
sorunlarından olan “kaçak göçmen”lerin hikayesi, yol kurgusu içinde anlatılıyor. Kahramanlarımız 
bambaşka öykülere sahip. Her biri farklı sorunlardan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmış. 
Her şeyi geride bırakarak yepyeni umutlara yelken açmak istiyorlar. Yolları bir kamyonda kesişiyor. 
Başlangıçta yabancı olsalar da, birbirlerini tanıdıkça önyargıları kırılıyor. Bizler de kahramanlarımızla 
birlikte bu güncel soruna yer yer eğlenerek, yer yer de hüzünlenerek yepyeni bir pencereden bakma 
şansı elde ediyoruz… 

İzmir Devlet Tiyatrosu / Bornova K.S.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi
Etkinlik 02-03-04-05-09-10-11-12 Nisan 2019 Saat: 20:00 / 06-13 Nisan 2019 Saat: 15:00 / 20:00



METRO
14 Eğlenelim Öğrenelim

Mendenhall Buz Mağaraları, Alaska, 
ABD
 Mendenhall Buzulu Alaska'nın 
başkenti Juneau şehir merkezine 21 
km mesafedeki bir buzul. 4 000 
kilometrekarelik Juneau Icefieldin 
kollarından biridir. Buz mavisi rengi ile 
üçbinlik dağlar ile çevrilidir. 67 m 
yüksekliği, 2,4 km genişliği ile gayet 
büyük bir buzul kütlesidir. Alaska'nın 

iklim şartları sebebiyle, meydana gelen buzul erimeleri tüm Dünya'da gözlenen buzul 
çekilmeleri kadar büyük boyutta değildir. Ama yine de buradaki buzullar yıllık olarak ortalama 
10 ile 15 m geriye çekilir. Mendenhall buzulu, bundan 250 yıl önceki ilk bilimsel incelenmesinden 
bugüne bariz bir şekilde küçülmüştür. Bu yıllar içinde buzul yaklaşık 800 m geriye çekilmiştir.

Rio Tinto (Kızıl Nehir) İSPANYA
 Rio Tinto, İspanya’nın
güneybatısında bulunan yaklaşık 
olarak  100 km uzunluğunda bir nehirdir. 
Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı 
suyun kırmızı renge sahip olmasıyla 
ünlüdür.Yaklaşık beş bin yıldır, nehir 
güvenilir bir bakır ve bronz kaynağı 
olmuştur. Suyun asitli yapısı, diğer su 
cisimcikleri ile karşılaştırıldığında çok 

düşük bir PH seviyesine sahiptir. Nehrin bakır, bronz, gümüş ve altın içeren çeşitli
mineralleri içerdiği bilinmektedir. Bunlar, ilk yıllarda büyük ölçüde istismar edilmiştir. Ayrıca, 
anaerobik bakterilerin şaşırtıcı varlığı nedeniyle, bilim dünyasından da son zamanlarda ilgi 
duyulmuştur.

Marble Mağarası / Patagonya
 Şili'de Coyhaique vilayetinde 
bulunan Mermer Mağaralar,
Patagonya'daki en etkileyici turistik 
merkezlerden biri. İspanyollar'ın 
söyleyişiyle 'Las Cavernas de Marmol' 
olarak anılan mağaralar, Rio
Tranquilo'nun dev bir kireçtaşı
yarımadasına gömülmüş berrak suları 
sebebiyle oluşmuş. Bu sayede de 

etkileyici labirent mağaralar ortaya çıkmış. Bu yarımada 'Mermer Katedrali' olarak biliniyor.



METRO
15Eğlenelim Öğrenelim

 Hisar Camisi, 1592 yılında Yakup 
Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmir’in en 
büyük ve gösterişli camisidir. Merkezî bir 
kubbe ve bunun etrafında yer alan küçük 
kubbelerle örtülü bir harim mekânı 
(ibadet edilen asıl mekân) ile kubbeli bir 
son cemaat yerinden oluşmaktadır.

 Yenilenen minaresi ile cami, 
klasik dönem Osmanlı camilerinin tipik 
özelliklerini taşımaktadır. Cami içindeki 
kalem işi süslemeleri, hat sanatının 
inceliklerinin sergilendiği panolar ve 
mihrap-minber işçiliği Türk sanat zevkinin 
en iyi örneklerindendir. Cami 1813, 1881, 
1927 ve 1980’li yıllarda onarım 
görmüştür.

Hisar Camisi – İzmir



Raylı sistemlerde her gün
İzmir nüfusunun %19'u taşınıyor. 

Raylı sistemler, İzmir'deki toplu
taşımanın ~ %40'ını karşılıyor. 
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