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Demiryolu Sektörünün Dev Buluşması Gerçekleşti
Sayfa: 8



 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şantiye incelemelerine Narlıdere 
Metrosu ile başladı. Başkan Soyer geçtiğimiz Haziran ayında temeli atılan 1 milyar 27 milyon 
TL'ye ihale edilen F. Altay-Narlıdere Metrosu’nun şantiyesine inerek çalışmaları yerinde 
inceledi. Narlıdere Metrosu’nun ikinci durağı olan Çağdaş’ta ilk beton atımı Başkan Soyer 
eşliğinde gerçekleşti. Yerin otuz metre altında devam eden proje kapsamında yedi istasyon 
ve iki makas şaftında  çalışma yapılıyor. Toplamda açılan tünel uzunluğu ise 1025 metreye 
ulaştı.

 Yerin otuz metre altına indi
Yerin otuz metre altındaki inşaat alanını gezen Başkan Tunç Soyer, “Teknolojinin üst 
seviyede kullanıldığı bir çalışma muhtemelen üniversitedeki öğrencilerin gelip kitaplarda 
okuduğu şeyleri görebilecekleri eşsiz bir nokta. O anlamda üniversitelere de büyük anlamda 
bir imkan yaratıldığını düşünüyorum. Yaklaşık 7,2 kilometrelik hattın bir kilometresinin 
yani yedide birinin kazısı tamamlanmış vaziyette. Bu işin yedide birinin tamamının bittiği 
anlamına gelmiyor ama en azından kazım konusunda bir ölçek ifade ediyor” dedi.
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 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılı başında hayata geçecek 
proje için şöyle konuştu: “Kent içi trafikte bir rahatlama sağlayacak. Durak çıkışlarına 
yapılacak otoparklarla sadece hat üzerinde değil, kent içinde de rahatlama sağlanacak. 
Aracını bırakıp kente metroyla girme imkanı sağlayacak. Dolayısıyla her açıdan kentin 
konforunu, kentte yaşayan insanların konforunu arttıracak, daha rahat seyahat etmelerine 
imkan sağlayacak bir çalışma bu. An itibari ile 750 kişi çalışıyor, bu sayı daha sonra bin 
500 kişiye çıkacak. Çok hummalı ve riskli bir çalışma buna rağmen başarıyla yürütülen ve 
hızla ilerleyen bir çalışma. Tüm çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok başarılı bir 
çalışma yürütüyorlar. Hepsi Allah’a emanet olsun. İnşallah vadettiğimiz tarihte sonlandırarak 
İzmirli ile buluşturmuş oluruz.”



 İzmir bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla

kutlanmasına sahne oldu. Resmi tören, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı 

Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e öğrenciler 

tarafından çiçekler verilmesiyle başladı. Törene çocuklarıyla birlikte katılan İzmirliler 

duygu dolu anlar yaşadı.

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı, İzmir’de coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu 

oyun parkurları ve atölyeler ile konserler, Kültürpark’ı adeta bayram yerine çevirdi. İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kültürpark’taki şenliğe katılarak çocukların 

coşkusuna ortak oldu. Bisikletiyle geldiği Kültürpark’tan yine bisikletiyle ayrılan Başkan 

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yerleşimlerdeki çocuklara müzik eğitimi 

vererek oluşturduğu Mahalle Orkestrası’nın konserine de katıldı.
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 Kültürpark’ta neşeli saatler
Kültürpark’ta; İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, "23 Nisan ve Çocuk" 
temalı kısa film gösterimi, Mahalle Orkestrası, Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen
çocukların halk oyunları gösterisinin yanı sıra, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği Al Farah Çocuk Korosu Recep Ersayın İlkokulu Çocuk Korosu ve Dj performansı 
şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlikte çocukların ilgisini çekecek etkinliklerden biri de çocuk 
atölyeleri oldu. Çocuklar, "Planetaryum", "Işık Bilimi ve Işıldama", "Maddenin Hallerinde 
Buzun Kurusu", "Dalga Dalga Sesler", "Havayı Yakala", 12D sinema gösterimi ve "Sanal 
Gerçeklik- Hayvanlar Nasıl Görünür" atölyelerine katılıp deneyerek öğrenme şansı elde 
etti.
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 İzmir Metrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik 
yolcularını Konak İstasyonunda bir sürprizle karşıladı.  Küçük Hanımlar ve Küçük Beylerin 
her yıl İzmir Enternasyonal Fuarında büyük ilgiyle karşıladığı İzmir Metro Simulatörü, 23 
Nisan’da Konak İstasyonu İskele çıkışına konuldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikle,  
yüzlerce  minik yolcusunu ağırlayan İzmir Metro simülatörü, istasyonda renkli görüntülere 
sahne oldu ve çocuklar metro kullanmanın keyfini yaşadı. Türk bayrağı, şapka ve karton 
tramvay maketi hediyelerine sevinen minikler, İzmir Metro sürücü maketlerinden 
oluşturulan fotoğraf çekme alanında bol bol fotoğraf çekildiler.
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 İzmir'de faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkan ve
yöneticileri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 
üreticinin ürününü kime satacağını düşünmeyeceği bir dönem başladığını belirterek yol 
haritasını açıkladı: “Biz hazırız. Üreticilerimiz ürettikçe biz daha çok hizmet edeceğiz. 
Havza bazında üst birlikler oluşturarak kooperatiflerimizin ürünlerini sadece İzmir’e değil 
tüm Türkiye'ye pazarlayacağız. İzmir'i tarımsal kalkınmanın, kooperatifleşmenin başkenti 
yapacağız. Üreticinin daha çok önünü açacağız.  Bu kentin refahı ancak üretimle büyür.  
İkinci hedefimiz bu refahın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak. Sadece üreten belirli 
kesime değil üreten herkese sahip çıkacağız. Tek bir koşulumuz var. Bunu kooperatifler 
vasıtasıyla yapacağız. Belediyenin desteğini almak isteyen üretici, kooperatif çatısı 
altındaysa biz o kooperatife ve üretici arkadaşımıza sahip çıkacağız. Ayrıca kadın
kooperatiflerine daha bir önem verip, daha çok destekleyeceğiz” diye konuştu.
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 Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisi Fuar İzmir, dünyanın 3. büyük demiryolu fuarı 
olan Eurasia Rail-Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na 
10-12 Nisan 2019 tarihlerinde ev sahipliği yaptı. Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin demiryolu hikayesinde çığır açan 
Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kentteki raylı sistemin ağını 480 km’ye çıkarmayı
hedeflediklerini söyledi.

 İzmir bir kalp gibidir
Türkiye'nin 162 yıllık demiryolu hikayesindeki en önemli kilometre taşlarından birinin 
Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimci ve vizyoner tutumu olduğunu ifade eden Başkan 
Soyer,  onun bu yaklaşımının "anayurdu demir ağlarla ördük" cümleleriyle marşlarımıza 
dahi yansıdığını dile getirdi. İzmir'in raylı sistem yatırımlarının hız kesmeden süreceğini 
vurguladı.
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 179 km raylı sistemi, orta vadede 340 km’ye biraz daha uzun vadede 480 km’ye
çıkarılacağını belirtirken Buca-Halkapınar Metrosu ve Çiğli Tramvayı projeleri hazırlanmış 
Bakanlığa sunulduğunu bildirdi. Başkan Tunç Soyer, ESBAŞ'tan Fuar İzmir'e uzanan bir 
tramvay hattı için de çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.
 
 Eurasia Rail, 25 ülkeden, 200 katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Almanya, Fransa, 
Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden önemli katılımcıların yer aldığı
Eurasia Rail’e İzmir Metrosu ve İZBAN da katıldı. Başkan Tunç Soyer,  açılış töreninin ardından 
Metro ve İZBAN stantlarını ziyaret etti. Vatman üniforması giyen Başkan Soyer’e,  İZBAN'ın 
kentte sefer yapan ilk trenlerine ait anahtarlar da hatıra olarak hediye edildi.
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 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşen fuar boyunca İzmir 
Metrosunun  yönetimi ve uzman kadrosu da deneyimlerini paylaşmak, sektörün devleriyle 
bir araya gelerek bağlantılarını güçlendirmek, operasyonel ve tedarik konularını
değerlendirmek üzere hazır bulundu. 

 Bu yıl 8. defa düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik 
Fuarı - Eurasia Rail, demiryolu sektörünün devlerini ve profesyonel ziyaretçileri Fuar 
İzmir’de bir araya getirdi. Katılımcılar, 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde Fuar İzmir’de,
konferanslar ve çeşitli etkinliklerle, raylı sistemler sektörün önemli konularını ele alma 
imkanı bularak,  son gelişmeler, teknolojik yenilikler ve sektör yatırımları fuarla eş zamanlı
düzenlenen konferans ve masa başı buluşmalarında bir araya geldi.

 İzmir’in raylı sistem işletmeciliğini üstlenen İzmir Metro ve İzban ekipleri,
yan yana stantlarda sistemlerinin tanıtımını yaptılar.
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 İzmir Metro Genel Müdürü ve İzban Genel Müdür Yardımcısı Sönmez ALEV’de “Kent 
İçi Raylı Sistemlerde Yerlileştirme ve Yatırımlar” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer 
aldı. İzmir’de raylı sistem toplu taşımacılığına dair detayları paylaşan Sönmez ALEV İzmir 
Metro, İzban ve İzmir Tramvay işletmeciliğinde yerlileştirme çalışmalarından bahsetti.  
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İLAHİLER SENFONİSİ
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 2018-2019 sanat sezonunu muhteşem bir 
konserle kapatıyor. Birbirinden seçkin ilahilerin "İzmir Festival Orkestrası ve 
Korosu" eşliğinde seslendirileceği konserde Itri Efendi'den, Yunus Emre’ye, Pir 
Sultan Abdal’dan, Kul Nesimi'ye uzanan en çok bilinen ve sevilen seçkiler yer alıyor. 
Konseri Şef Emin Güven Yaşlıçam yönetiyor. Bu muhteşem konserin Genel Sanat 
Direktörlüğü'nü Uğur Sayınbatur üstlenirken konserde Tenor Burak Kut, Soprano 
Nurdan Küçükekmekçi ve Bas Burak Bilgili ise solist olarak yer alıyor. İlahilerimizin 
senfonik orkestra için düzenlenmiş yorumlarıyla, semazen ve ebru sanatı gösterimi 
ile unutulmaz bir gece sizleri bekliyor.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
07 MAYIS 2019 / Saat: 21:00

OĞUL
1945'de, Almanya'nın teslim oluşu ile sona eren 2. Dünya Savaşı sonrası Alman 
halkı, sefalet, umutsuzluk ve hiçlikle mücadele etmek zorunda kalır. Erkeklerin 
çoğunun öldüğü, sakat kaldığı veya esir düştüğü, dolayısıyla en büyük yükü 
kadınların sırtlandığı bu dönemde insanlar savaşın yıkıcı etkilerini ortadan 
kaldırma çabası içine girerler.
Böylesi trajik bir ortamda; tek başına, neredeyse sokak sokak gezerek, hiç 
yılmaksızın ve umudunu yitirmeden, savaşta kaybolan oğlunu arayan bir annenin 
çarpıcı hikayesidir.

Bornova K.S.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi 
01-02-03-08-09-10 Mayıs 2019 Saat: 20:00 / 04-11 Mayıs 2019 Saat: 15:00 – 20:00

KANTOCU
Oyunumuz, milli mücadeleden Cumhuriyetin ilanına uzanan süreçte geçiyor. 
Anadolu’da Kurtuluş Savaşı sürerken İstanbul’da gündelik yaşam hızla devam 
ediyor. İstanbul, canlı bir tiyatro hayatına sahip. Kantolar gece hayatına damgasını 
vurmuş. Tiyatroya kantolarla adım atan kadınlar, sahneye çıkma mücadelesi 
içinde. Yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan kahramanımız Verjin de, bu kadınlar-
dan bir tanesi. Onunla birlikte Beyoğlu’nun renkli atmosferine sürükleniyor, 
geçmişe gidiyor, Cemil’le yaşadıkları aşk serüvenine dahil oluyor, yakın tarihimizin 
acı tatlı olaylarına tanık oluyor, dönemin şarkı ve danslarıyla süslenen tiyatronun 
kulisinden o günlere bakma şansı elde ediyoruz.

Bornova K.S.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi
02-03 Mayıs 2019 Saat: 20:00 / 04 Mayıs 2019 Saat: 15:00
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SUÇ VE CEZA
“Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, koşullara bağlıdır. Her şeyi belirleyen 
ortamdır, insansa bir hiçtir.” Dostoyevski
Bir yanıyla özverili, idealist bir genç olarak görünen hukuk öğrencisi Raskolnikov, 
karanlık doğasının onu sürüklediği kanlı bir eylem hazırlığındadır. Yaşlı tefeci 
Alyona İvanovna’yı öldürmeyi planlayan Raskolnikov, eyleminin karanlık biçimini 
içsel olarak reddetmekte ve düşüncelerinde eylemini meşrulaştırmaktadır.
Raskolnikov, kendini bozuk bir devlet sistemi ile yönetilen fakir Rusya’da, kadınların 
vücutlarını pazarladığı bir yaşam alanında, açlığın kol gezdiği sokaklarda, sürüden 
farklı görmektedir. Kanlı eylemi ile çarpık ve yoz sisteme karşı büyük bir savaş 
açacağını düşünmektedir.
Raskolnikov, kanlı eylemi ile kendini bir nevi “kahraman” diye olumlamakta ancak 
büyük bir yanılgının içine hızla düşmektedir. Raskolnikov aslında insan vicdanına 
karşı gelen bir “köle”dir. Sonuçta vicdanına yenilen Raskolnikov, Dostoyevski’nin 
eşsiz olay örgüsünde gerçeği er ya da geç görecektir.

Bornova K.S.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi
07-08-09-10 Mayıs 2019 Saat: 20:00 / 11 Mayıs 2019 Saat: 15:00 – 20:00

İKİ KÖYÜN MASALI
Ali ve Ayşe birbiriyle anlaşamayan, kavga eden, hiç bir eşyasını paylaşmayan iki 
kardeştir.
Anneleri bu durumdan dolayı onlara çok kızmaktadır. Bir gece uyumadan önce 
onlara bir kitap okur. Bu bir masal kitabıdır. Masal; iki köyün arasında ki ve 
dedelerinden kalan küçücük bir toprak parçasını paylaşamayan, bununla beraber 
çocuklarının orada oynamalarına izin vermeyen köylüleri anlatmaktadır.
Ali ve Ayşe masal sırasında uykuya dalarlar ve masalın içine girip masal kahramanı 
olurlar…

Konak Sahnesi
12 Mayıs 2019 Saat: 14:00 / 13 Mayıs 2019 Saat: 11:00
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Aziz Vasil Katedrali 
 Aziz Vasil Katedrali Moskova, 
Kızıl Meydan'da soğana benzeyen, 
rengarenk, kubbemsi çatılarıyla ünlü 
bir katedraldir. Yaygın bir hata olarak 
Kremlin Sarayı ile karıştırılır.
 1555 - 1561 yılları arasında Rus 
Devleti'nin Kazan ve Astrahan 
hanlıklarına karşı kazandığı zaferleri 
kutlamak amacıyla Korkunç İvan 

tarafından yaptırılmıştır. Değişik şekilde tasarlanmış olan sekiz kubbe, sekiz ayrı zaferi 
simgelemektedir. Önceleri som altın olan kubbeler 1670'den sonra değişik renklerde 
boyanmıştır. En uzun kulesi yaklaşık 65 metre yüksekliktedir.

Kızıl Sahil (Çin) 
 Kırmızı sahil; Çin’nin Parjin 
şehrinin 30 km güney batısında 
Liaohe Nehri Deltası bulunur. Adını 
tuzlu-alkali topraklarda yayılan deniz 
otu türünün (flourishes) görünümünden 
almaktadır. ilkbahar (Nisan-Mayıs) 
aylarında büyümeye başlayan bu 
otlar, yaz boyunca yeşil kalır.
Sonbaharda ise kırmızı-alevli renge 

dönüşür ve kırmızı bir plaj manzarası oluşturur. Kırmızı Plaj, bir doğa rezervi olduğu için 
küçük bir bölümü hariç halka kapalıdır.

Beyaz Tapınak (Tayland)
 Harabe halde bulunan Wat 
Rong Khun Tapınağı, ödenek olmadığı 
için tamir edilemediğinden; Chalermchai 
Kositpipat isimli yerel bir sanatçı bu 
tapınağı 1997’de yeniden inşa etmeye 
karar vermiş. Projeyi kendi çizip 
finansmanını da kendisi karşılamış 
Chalermchai Kositpipat, bu tapınağa 
giriş için yabancılardan 50 Baht ücret 

talep ediyor. Taylandlılar için ücretsiz. Dilerseniz bağışta bulunup katkı sağlayabiliyorsunuz 
ama bunun için de bir şartı var. Chalermchai büyük bağışçılardan etkilenmeyi reddettiği 
için 10.000 Baht üzerinde bir bağışı da kabul etmemektedir. Bugün çalışmalar devam
etmekte, ancak 2070 yılına kadar tamamlanması beklenmemektedir.
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 1912 yılında inşa edilen eski adıyla Milli 
Kütüphane Sineması, bugün Elhamra 
Sahnesi olarak bilinen İzmir’in en eski 
tarihi binalarından biri. 1980 yılında Kültür 
Bakanlığı tarafından kiralanarak operaya 
uygun bir şekilde restore edilen Elhamra 
Sahnesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi’ne 
verilerek, Ekim 1982’den itibaren ilk 
eserlerini sergilemeye başladı. O günden 
bugüne binlerce esere ev sahipliği yapan 
binanın yanı sıra İzmir Büyükşehir
Belediyesi kente yeni bir opera binası 
kazandırmak için çalışmalara başladı.

 Dünyanın ilk sesli filmi ” The Jazz 
Singer” İzmir’de ilk kez bu salonda
gösterilmiştir. Bina, İzmir Devlet Opera ve 
Balesi için 1980 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından kiralanıp, restore 
edilmiştir.

 Hâlâ İzmir Devlet Opera ve Balesi 
Elhamra Sahnesi olarak kullanılmaktadır.

Elhamra Sahnesi
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raylı sistem araçlarına binerken,
inenlere öncelik tanıdığınız için

teşekkür ederiz.
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Raylı Sistem Ağ Haritasını
QR kodu kullanarak görebilirsiniz.


