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 Fuarlar kenti İzmir, yine renkli ve hareketli günler yaşıyor. IF Wedding Fashion İzmir 
– 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile Leather&More - 2. Deri ve Deri Konfeksiyon 
Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir'in kalkınması için 15 senedir verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.
İzmir fuarcılığı biliyor
Açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, 1. İktisat Kongresi'nden bu yana fuarcılık 
kavramıyla iç içe olan İzmir'in bu sektörü iyi bilen bir kent olduğunu belirterek şunları 
kaydetti:
"Daha yapacak çok şeyimiz var. Fuarcılık farklı bir iştir. Fuarcılığı kentin kaderini kendi 
kaderiyle birleştiren insanlar yaparsa fuarlar kentte kalır. İçinde bulunduğumuz Türkiye'nin 
en nitelikli ve en büyük fuar tesisini,  dünyada hiçbir belediyenin tek başına yapmadığı bir 
işe imza atarak, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, elimizi taşın altına 
koyarak, kentin kalkınması için, dünya üreticileri ve tedarikçilerinin bu fuarda buluşması 
için gerçekleştirdik.  Kenti kalkındırmak, Türkiye'yi de İzmir'den kalkındırmak istiyoruz.  
24 bin 250 m²'de bu fuar gerçekleşecek. İlk sene 1800 profesyonel alıcımız vardı. Bu sene 
30 bine yaklaştık. 81 ilden, 70 ülkeden gelen katılımcılara ve alıcılara teşekkür ediyorum."  
dedi.

METRO
02 Fuar İzmir’de İki Fuar Birden



METRO
03IF Wedding Fashion’da Yarışma heyecanı

 IF Wedding Fashion İzmir’in açılış töreninin ardından, fuar kapsamında 
gerçekleştirilen 10. Gelinlik Tasarım Yarışması finalistlerinin tasarımlarının sunulduğu bir 
defile düzenlendi.  125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarımın kıyasıya yarıştığı 10. 
Gelinlik Tasarım Yarışması’nda 10 bin lira değerindeki birincilik ödülüyle birlikte IF Wedding 
Fashion İzmir’de performans defilesi yapma hakkını Yasemin Dikerel kazandı. Yarışmada 
Ece Anafarta  ikinciliğe, Gülşah Sevinç ise üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye girenlerin 
ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ticaret Odası Başkanı Mahmut 
Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar verdi. 
 İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 
partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damat-
lık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımları görücüye çıkıyor. 
Fuarda İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve 
Konya’dan toplam 207 yerli katılımcı yer alıyor. Yurt dışından ise Amerika, Hindistan, Hong 
Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya’dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir’de yerini aldı. A 
ve B Holü’nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı bulunuyor.  Her yıl dünyanın en 
seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 
70’in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. Gelecek alım 
heyetleri ile yapılacak ikili görüşmeler, yılın ilk fuarıyla birlikte ekonomiye büyük katkılar 
verecek. IF Wedding Fashion İzmir’in, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye’nin 
yaptığı ihracata büyük destek sağlaması bekleniyor.



 İzmirlilerin yerel yönetim hizmetleri konusundaki soru, sorun ve önerilerini 7 gün 

24 saat dinleyerek hızlı çözüm için aracı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim 

Merkezi (HİM), güleryüzlü ve profesyonele yaklaşımlarıyla vatandaşların gönlünde taht 

kurdu. E-posta, web adresi, sosyal medya hesaplarında faks ve mektup aracılığı ile gelen 

başvuruları kayıt altına alarak ilgili birimlere ulaştıran, sorunun çözüme kavuşturulması 

konusunda takipçi olan ve gelen yanıtları en kısa sürede vatandaşa bildiren HİM 2018 

yılında 679 bin 878 vatandaşla doğrudan temas kurdu.

METRO
04 HİM Gönüllerde Taht Kurdu

HİM Gönüllerde Taht Kurdu



METRO
05HİM Gönüllerde Taht Kurdu

 Sosyal medyada “HİM”

2017’den beri "izmirhim" kullanıcı adıyla Twitter 

sayfasında da kendini gösteren Hemşehri İletişim 

Merkezi, www.twitter.com/izmirhim  adresiyle sürekli 

iletişim halinde olduğu vatandaşların İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’yle ilgili her türlü görüş, öneri ve başvuruları 

çok daha hızlı bir şekilde kayıt altına alıp çok daha hızlı 

bir şekilde geri dönüyor. Vatandaşlar ayrıca, online 

başvuru yapabilme imkanı da sunan www.him.izmir.-

bel.tr adresinden başvurularını sorgulayabiliyor. 2017 

yılında Facebook ve Twitter’da 12 bin 300 başvuru alan 

HİM'e 2018 yılında 16 bin 310 başvuru geldi. 2018'de 

başvurulardan yüzde 81’i yerine getirildi. İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi’nin internet sitesine ulaşım sayısı ise 92 milyon 546 bin oldu.

 Vatandaş memnuniyeti

Hemşehri şikayetlerinin etkin ve kalıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulması amacıyla 

yaptığı çalışmalarla uluslararası ISO 10002 belgesini almaya hak kazanan İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi, üç büyük belediye arasında bu belgeyi alan ilk belediye oldu.



 "Bisiklet kenti" hedefinde önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa 

sürede büyük ilgi gören BİSİM’le bisikleti spor ve hobi aracı olmaktan çıkardı. 18 Ocak 2014 

yılında İzmirlilerin hayatına giren bisiklet kiralama sistemi BİSİM, 5 yılda 1 milyon 622 bin 

kullanıcıyla ulaştı. Sahilevleri ile Mavişehir arasındaki sahil şeridi boyunca oluşturulan 34 

istasyonda hizmet veren Büyükşehir'in bisikletleri, yaygınlaşan bisiklet yolları, 735 park 

yeri ve 500 bisikletle kısa süre içinde İzmirlilerin yaşamında çok şeyi değiştirdi.

 BİSİM’den sonra

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM'le birlikte İzmirlile-

rin bisiklet binme isteği ortaya çıkarken, yaygınlaşan kullanımla bisiklet satışları da arttı. 

Eskiden çocukların karne hediyesi olarak bakılan bisiklet, İzmir’de hem sağlıklı yaşam hem 

de ulaşım için kullanılır oldu. İZBAN ve metronun bisikletle seyahate olanak sağlamasıyla 

birlikte “katlanabilir bisiklet” satışlarında artış yaşandı.  İzmir’de önemli bir kesim, uygun 

hava koşullarında işine bisikletle gider oldu. Trafikte bisikletlilere karşı saygı ve empati 

yaygınlaştı.

METRO
06 BİSİM 5. Yaşında



 Sokak hayvanlarına ilişkin Türkiye’de yürütülen uygulamalardan farklı bir anlayış-

la yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, can dostları için tüm hayvanseverlerin çok 

beğeneceği bir merkez kuracak. Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç 

hayvanların tedavi edileceği merkezde, köpeklerle insanlar ortak bir alanda buluşarak 

etkileşim sağlayacak. ‘Satın alma sahiplen’ temasıyla Bornova’nın Gökdere Mahallesi’nde 

yer alacak Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, yaklaşık 110 bin metrekare 

alan üzerinde ve 3012 köpek kapasiteli olacak.

 Eğitim şart

İdari birimlerin de yer alacağı merkezde eğitim amaçlı seminer ve atölye çalışmalarına 

ilişkin mekanlar inşa edilecek; söz konusu bu mekanlarda özellikle köpek sahiplenme ve 

bakımına yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilecek işbirliği 

doğrultusunda, düzenlenecek atölye ve seminerlere öğrencilerin katılımları sağlanacak; 

böylece tasarım alanının kullanım sürekliliği artırılacak. Sergi işlevli duvarlarda köpeklere 

ilişkin bilgilere yer verilerek ziyaretçilerin sahiplenmek istedikleri köpeklerin fiziksel ve 

davranışsal özelliklerine ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanacak.

METRO
07Satın Alma, Sahiplen!



 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında toplu ulaşım araçlarıyla taşıdığı yolcu 

sayısı 520 milyonu aştı. Metro ve banliyönün ardından tramvayın da devreye alınmasıyla, 

raylı sistemle taşınan yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 205 milyonu buldu. 

Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı yüzde 40'a çıktı. Deniz ulaşımında da tarihinin en 

yüksek rakamlarına ulaşıldı.

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ve modern toplu ulaşımı yaygınlaştırarak 

kent trafiğine nefes aldırmak için hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde, toplu ulaşımdaki 

yolcu sayılarında yeni rekorlar kırıldı. İzmir'de 2018 yılı içinde toplu ulaşımla taşınan yolcu 

sayısı 520 milyonu geçti. Toplu ulaşımda en büyük pay, yaklaşık 243 milyon yolcuyla 

ESHOT'un oldu. İZULAŞ'la birlikte otobüs taşımacılığının toplam yolcu içindeki sayısı 300 

milyona ulaştı.  

METRO
08 Toplu Ulaşımda "Rekorlar Yılı"



 Raylarda 205 milyon yolcu

Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının yüzde 40 düzeyine çıkmasıyla, İzmir bu alandaki 

liderliğini korudu. İZBAN’ın Selçuk’a kadar uzaması, Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının 

devreye girmesiyle birlikte toplam uzunluğu 180 kilometreye ulaşan İzmir’deki raylı sistem-

ler, geride kalan 2018 yılında tam 205 milyon yolcu taşıdı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 

Sefer sıklığını 3,5 dakikaya düşüren İzmir Metro, 2018 yılında 120 milyon yolcu rakamına 

ulaştı. İzmir Metro, bir önceki yıl 103 milyon yolcu taşımıştı. Yıl boyunca hizmet veren 

Karşıyaka tramvayı ile ücretli taşımacılığa Temmuz ayında başlayan Konak tramvayındaki 

yolcu sayısı 1 yılda 24 milyon oldu. Hat uzunluğunu sürekli artıran, şu anda Aliağa ile Selçuk 

arasındaki 136 kilometrelik hatta işletmecilik yapan İZBAN, bir aylık greve rağmen 2018 

yılında 85 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle toplamda 205 milyon yolcuya ulaşan İzmir’deki 

raylı sistemler, geçen yılın “200 milyon yolcu” rakamını 5 milyon daha artırdı.

İzmir’deki raylı sistemlerin toplu taşıma pastası içerisindeki payı da yükseldi.

 İZDENİZ de rekor kırdı

Türkiye'nin en genç ve en modern gemi filosuyla hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi, deniz ulaşımında da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İZDENİZ'in, 2018 

yılında taşıdığı yolcu sayısı 16 milyon 300 bine ulaştı. Arabalı yolcu gemileriyle taşınan araç 

sayısı da 1 milyon barajını aştı. 2013 yılında deniz yoluyla taşıdığı yolcu sayısı 13 milyon 500 

bin olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç ve modern gemi filosu oluşturarak bu sayıyı her 

yıl düzenli olarak artırdı.

METRO
09Toplu Ulaşımda "Rekorlar Yılı"



 Kazandığı sayısız başarıyla göz dolduran İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Takımı, 

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen “Skate Helana Cup” Artistik Buz Pateni 

Şampiyonası’ndan da boş dönmedi. 40 ülkeden 320 sporcunun mücadele ettiği şampiyo-

nada İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Derya Taygan, Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde 

gümüş madalyanın sahibi oldu. Antrenör Gamze Güner gözetiminde yarışmaya hazırlanan 

İzmirli sporculardan Masal Oran, aynı şampiyonada Chicks I Girls (8 yaş) kategorisinde 

üçüncü, Duru Çimen ise Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde beşinci oldu.

 Disiplinli çalışma sonucu kısa sürede başarı basamaklarını hızla atlayan İzmirli 

sporcuların en büyük hayallerinin olimpiyatlarda İzmir’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil 

etmek olduğunu söyleyen antrenör Gamze Güner, “Dünyanın farklı kentlerinden gelen 62 

kulüp arasında 12. sırada yer aldık. Her yıl başarı çıtasını biraz daha yükseğe koyuyoruz. Bu 

çocuklarla çok büyük başarılara imza atacağız” dedi.

METRO
10 Aferin Kızlar!



 İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmir Tarih Projesi" kapsamında İzmirlilerin tarih ile 
ilişkisini güçlendirmek için Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Standı oluşturuyor. Konak 
Meydanı’nda yerini almaya hazırlanan stant içinde yapılacak sunumda, İzmir'in tarihsel 
gelişimi ve bu süreçte kent merkezinde yaşanan değişimlerin anlatımı yer alacak. Maket 
üzerine görsel haritalama tekniği kullanılarak, seyircinin bu anlatımları zihninde mekânsal-
laştırmasına katkı sağlanacak. , İzmirliler başta olmak üzere, yerli ve yabancı ziyaretçilere 
kentin tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları tanıtacak sunum 
farklı dil alternatifleri de olacak.
 İzmir Tarih Projesi, İzmir’in tarih kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve Çevresi 
kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sağlıklı 
hale getirilmesi için, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatıldı. 
 Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora, Stadyum, Altınyol ve Altınpark 1. derece arkeolojik 
sit alanları ile Varyant doğal sit alanını kapsayan yaklaşık 252 hektarlık bölge,  2007 
yılında İzmir Büyükşehir ile Konak Belediyesi'nin girişimleri ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
5366 sayılı yasa kapsamında “Yenileme Alanı” ilan edildi.

METRO
11Kemeraltı Tarihi Burada 



METRO
12 Kültür Sanat

HAKAN AYSEV & LEVENT GÜNDÜZ & 
ZAFER ÇEBİ ORKESTRASI AŞKIN MÜZİĞİ

Tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve 
Zafer Çebi Orkestrası “Aşkın Müziği” 
konserleri ile opera klasiklerinden, İtalyan 
Napolitenlerine, Anadolu türkülerinden, 
Türkçe sözlü hafif batı müziğine, 70’lerin, 
80’lerin klasiklerine ve hatta en ağır 
arabesklere kadar çok geniş bir yelpaze ile 
seyirci karşısına çıkıyor.Opera vokal 
tekniklerini, Zafer Çebi'nin modern müzik 
anlayışını Türk Müziği ile sentezleyerek, 
yaşlısından gencine tüm izleyicinin büyük 
beğeni ile takip ettiği bir konser yaratan 
başarılı ekip sahne performansları ile 
dikkat çekiyor. Karşılıklı sohbetler, atışma-
lar, anılar ve espriler, konseri standart bir 
ortamdan çok öteye taşıyarak eğlenceli bir 
atmosfere ulaştırıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ BİR TANGO 
YOLCULUĞU
 Tango müziğinin form ve yapısal 
özelliklerine sadık kalarak yaptıkları 
düzenlemelerle dikkat çeken toplulukta 
solist olarak Kültür Bakanlığı İstanbul 
Devlet Çok Sesli Korosu Sanatçısı Dilek 
Türkan ve İzmir Devlet Opera Balesi Solist 
Sanatçısı Teyfik Rodos ile birlikte Arjantinli 
sanatçılar; bandoneoncu Carlos Gustavo 
Battistessa ve gitarist Ricardo Moya-
no’nun yanı sıra İzmirli sanatçılar; kemancı 
İlhan Çınar, gitarist Ali Öztürk ve kontrbas-
ta Bülent Oral yer almaktadır. Uzun zaman-
dır bu konser için çalışan ve yepyeni bir 
repertuar hazırlayan grup, tango 
dansçılarının desteğiyle muhteşem bir 
program hazırladılar. Repertuvar Arjantin 
tango müziğinin en belirgin üç formu olan 
tango, milonga ve valslerin yanı sıra 
unutulmayan Türkçe tangolardan 
oluşmaktadır.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
04 ŞUBAT 2019 Saat: 20:00

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
14 ŞUBAT 2019 Saat: 20:00



METRO
13Kültür Sanat

DUO FLAMMA
Flütist Öncü Uçar ve Piyanist Burak Çebi’den oluşan Duo Flamma, ilk turnelerinin İzmir 
ayağında Flüt ve Piyano duo repertuvarının seçkin eserleri ile dinleyicilerle buluşacaktır.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
20 ŞUBAT 2019 Saat: 20:00



METRO
14 Eğlenelim Öğrenelim

Neşe ve Karikatür Müzesi
 Konak Belediyesi'nin 
butik müzecilik anlayışının 
örneklerinden biri olan Neşe 
ve Karikatür Müzesi İzmir'in ve 
Türkiye'nin görsel alandaki 
mizahi birikimini halkla 
buluşturmak amacıyla 1879 
yılına tarihlenen tarihi bina 
restore edilerek 20 Ocak 2012 

tarihinde açılmıştır. Müze Koleksiyonu arasında, Dünyaca ünlü karikatüristlerimizden 
Güngör Kabakçıoğlu, Eflatun Nuri Erkoç, Niyazi Yoltaş gibi ünlü isimlerin karikatürleri 
yanısıra karikatür konulu dergi ve kitaplar da koleksiyonumuz içerisinde yer almak-
tadır. Ayrıca Müzede yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı güncel sergiler de açılmaktadır.

İzmir Doğal Yaşam Parkı
1937 yılında Türkiye’nin ilk 
hayvanat bahçesi olarak 
Kültürpark içerisinde 18 
dönüme kurulan Fuar Hayva-
nat Bahçesi, 2008 yılında 
Çiğli Sasalı’daki 425 dönüm-
lük alanda Türkiye’nin ilk 
Doğal Yaşam Parkı’na 
dönüştürüldü. Hayvanların 

kendileri için özel olarak doğal ortamlarındakine benzer hazırlanan barınaklarda 
özgürce yaşadığı, binlerce ağaç ve bitki çeşitliliği ile kentin ve kentlinin nefes aldığı 
Doğal Yaşam Parkı, kısa sürede İzmir’in cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

İzmir Kuş Cenneti
İzmir Kuş Cenneti, büyük bir 
sulak alan olma özelliğiyle 
205 kuş türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu kuş türleri 
8000 hektarlık bir alanda 
barındırılır. İzmir Kuş Cenneti-
nin göç yolları üzerinde bulun-
duğu söylenmektedir. Göç 
yolları üzerinde bulunmasın-

dan dolayı bu doğal alanı her yıl yaklaşık 50000 kuşun ziyaret edildiği söylenir. İzmir 
Kuş Cennetinde; kuş seyir kuleleri ve gezi bisikletleri ziyaret alanı içerisinde bulunur.



 Konak Meydanı’nda yer alan bu 
cami, İzmir’de Saat Kulesi’nin ardından 
şehrin ikonu olarak bilinen en önemli 
ikinci yapıdır.  
 Cami 18. yy da inşa  edilmiştir. 
Klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa 
edilmiş olan firüze çinilerle süslü cami, 
Konak Meydanı ile özdeşleşmiş bir 
yapıdır. Sekizgen planlı olarak inşa edilen 
caminin pencerelerin etrafını çeviren 
çinilerle dikkati çekmektedir. Yapımında 
taş ve tuğla birlikte kullanılmıştır. Cami-
nin içerisi çinilerle bezenmiştir. Kesme 
taş kaide üzerine tek şerefeli, yuvarlak 
gövdeli minaresi bulunmaktadır.

METRO
15Eğlenelim Öğrenelim

Yalı (Konak) Cami

Eğitim, insanın öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir
Albert Einstein



Sayın Yolcularımız,
raylı sistem araçlarında, kapıların kapanmasına 
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