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İzmir Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında aralıksız temizlik



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 Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında aralıksız temizlik

İzmir Metro ve İzmir Tramvay sisteminde, temizlik konusuna büyük önem gösteriliyor. Metro 
vagonları Fahrettin Altay İstasyonu’nda; Karşıyaka Tramvay araçları Alaybey Durağı’nda ve Konak 
Tramvay araçları da Halkapınar Durağı’nda, her seferden sonra en ince ayrıntısına kadar dezenfekte 
edilmiş olarak işletime alınıyor. 182 metro aracı, 38 tramvay aracı olmak üzere toplam 220 araç,  
işletim sonunda planlı olarak temizlik programına alınıyor. Fırçalı yıkama ünitesinde  otomatik olarak 
dış temizlikleri yapılan araçların iç temizlikleri, insan sağlığına  olumsuz etkisi olmayan  temizlik 
malzemeleriyle detaylı olarak  temizlendikten sonra, dezenfeksiyon sıvısı pulverize edilerek işletime 
hazır hale getiriliyor. Araçlar her gün yapılan rutin temizliğin yanında periyodik olarak da koltuk, 
tutamak gibi malzemelerin  tamamen sökülüp detaylı temizlenmesi işlemlerinden de geçiriliyor. 

Metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında virüs, bakteri ve mantarlara karşı etkili dezenfekte 
çalışmaları periyodik olarak  uygulamaya alınıyor. Ayrıca araçlarımızın iklimlendirme ünitelerindeki 
filtreler, bakım talimatları doğrultusunda periyodik olarak değiştiriliyor. İstasyonlarda ise günlük 
rutin yüzey temizlik işlemleri yapılırken, gece işletim dışı saatlerde makineli yıkama, detaylı temizlik 
ve dezenfekte  çalışmaları gerçekleşiyor. 

Hes kodu kontrolü de var

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca İzmir Metro, 
Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında yalnızca HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile biniş 
yapılabiliyor. Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin Sağlık Bakanlığı veri tabanıyla anlık bağlantısı 
sayesinde, hasta ya da temaslı listelerinde olan vatandaşların tespiti anında yapılıyor. Bu kişilerin, 
toplu ulaşım araçlarına binişine izin verilmiyor.



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.

İzmir Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında aralıksız temizlik

Metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında virüs, bakteri ve mantarlara karşı etkili dezenfekte 
çalışmaları periyodik olarak  uygulamaya alınıyor. Ayrıca araçlarımızın iklimlendirme ünitelerindeki 
filtreler, bakım talimatları doğrultusunda periyodik olarak değiştiriliyor. İstasyonlarda ise günlük 
rutin yüzey temizlik işlemleri yapılırken, gece işletim dışı saatlerde makineli yıkama, detaylı temizlik 
ve dezenfekte  çalışmaları gerçekleşiyor. 

Hes kodu kontrolü de var

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca İzmir Metro, 
Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında yalnızca HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile biniş 
yapılabiliyor. Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin Sağlık Bakanlığı veri tabanıyla anlık bağlantısı 
sayesinde, hasta ya da temaslı listelerinde olan vatandaşların tespiti anında yapılıyor. Bu kişilerin, 
toplu ulaşım araçlarına binişine izin verilmiyor.

İzmir Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında aralıksız temizlik



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.

TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro ve Tramvay hizmet tesislerine, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından üç ayrı “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. Belgeler, verildikleri 
tesislerde pandemiyle mücadeleye yönelik tüm önlemlerin alındığını ve tam olarak uygulandığını 
gösteriyor. TSE uzmanlarınca yapılan denetimler sonucunda; Metro, Karşıyaka ve Konak 
Tramvayları merkez binaları ile atölyeleri, Türkiye’de kamusal toplu ulaşım hizmeti alanında 
belgelendirilen ilk kuruluşlardan olmaya hak kazandı. 

COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesiİzmir Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında aralıksız temizlik



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.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir 
Metro A.Ş. KalDer İzmir Şubesi’nin 20’nci kez 
düzenlediği Ege Bölgesi Mükemmellik ve 
Yılın Başarılı Ekibi Ödüller organizasyonun-
da, bronz ödülün sahibi oldu. Dereceye giren 
kuruluşlar, pandemi nedeniyle online olarak 
düzenlenen törenle duyuruldu. 
KalDer İzmir Şubesi tarafından 20’ncisi 
düzenlenen Ege Bölgesi Mükemmellik ve 
Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. 
Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında yedi 
firma yedi ekip ile yarıştı. İzmir Metro A.Ş. 
Yılın Başarılı Ekibi Bronz Ödülü’nün sahibi 
oldu. Pandemi sebebiyle online yapılan 
törene, ödül kazanan tüm firmaların temsil-
cileri katıldı. İzmir Metro A.Ş. ekibine ödülü, 
KalDer temsilcileri tarafından bakım tesisle-
rinde sunuldu.
Kurum, Halkapınar’daki bakım tesislerinde 
uzman ekipler tarafından onarılıp günümüz 
teknolojileri ile donatılarak daha modern 

İzmir Metrosuna ‘’Mükemmellik’’ Ödülü

hale getirilen tren ile ödülü almaya hak kazandı. Tren ise İzmir Metro A.Ş.’nin filosuna yeniden 
katıldı. Maliyet ve dışa bağımlılığı en aza indiriyoruz. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez 
Alev, “Layık görüldüğümüz ödülün temelinde; bakım atölyelerimizin imkânları ve teknik ekiple-
rimizin kabiliyeti, ekip çalışması, Ar-Ge ve teknolojik modernizasyon kavramları var. Kurulduğu 
ilk günden bu yana İzmir halkına güvenli, konforlu ve hızlı toplu ulaşım hizmeti sunmanın yanı 
sıra sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen İzmir Metrosu, kalite ve güvenlik kriterlerini üst seviye-
de tutarak, maliyet ve dışa bağımlılığı en aza indirecek çözümleri ve yenilikçi projeleri yüksek 
donanımlı tesislerinde ve iyi eğitilmiş ekibi ile hayata geçirmektedir” dedi. 

TSE’den İzmir Metro ve Tramvay tesislerine

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro ve Tramvay hizmet tesislerine, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından üç ayrı “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. Belgeler, verildikleri 
tesislerde pandemiyle mücadeleye yönelik tüm önlemlerin alındığını ve tam olarak uygulandığını 
gösteriyor. TSE uzmanlarınca yapılan denetimler sonucunda; Metro, Karşıyaka ve Konak 
Tramvayları merkez binaları ile atölyeleri, Türkiye’de kamusal toplu ulaşım hizmeti alanında 
belgelendirilen ilk kuruluşlardan olmaya hak kazandı. 



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.

Başkan Soyer kadınlara karanfil dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlara 
karanfil dağıttı. Başkan Tunç Soyer, 8 Mart mesajında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve 
kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karataş'taki Tarihi Asansör’ün 
önünden başlayarak sokakta kadınlara karanfil dağıttı. Kadın makinistler, mühendisler ve 
çalışanlarla birlikte Karataş'taki tramvay durağına kadar yürüyen Başkan Tunç Soyer tramvaya 
binerek kadın yolcuların 8 Mart’ını kutladı. Başkan Soyer, Konak'ta tramvaydan inerek İzmir 
Metrosu'nun Konak durağına kadar yürüdü. Metro ile Basmane istasyonuna giden Başkan Soyer 
metroda da kadın yolcuların gününü kutladı. 



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.

Başkan Soyer kadınlara karanfil dağıttı

“Bütün bu acılar bütün bu şiddet geride kalsın” 

Basmane Garı’nın önünde açıklama yapan       Başkan Soyer, kadınlar için şiddetsiz, 
sömürüsüz bir dünya diledi. Başkan Soyer, her günün şiddet haberiyle, kadın cinayetiyle 
başladığını dile getirerek “Çok üzgünüz. Ancak kadının düşüncesinin, kadının emeğinin 
mayalandığı bir toplum ileriye gidebilir. Kadının düşüncesiyle, kadının emeğiyle 
yoğrulacağımız günler diliyorum. Diliyorum ki bütün bu acılar, bütün bu şiddet geride 
kalsın” dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi

İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için önemine de değinen Başkan Soyer, şunları söyledi: 
“Kentsel Adalet ve Eşitlik Şubesini kurduk. Kadın Çalışmaları Şubesi var. İstanbul 
Sözleşmesi'nin her harfinin sonuna kadar uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.”Başkan Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin kadın çalışanlarını da ziyaret etti.
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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.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro 
hattının ilk tünelinde kesintisiz bağlantı sağlandı. Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık 
İstasyonu arasında 7,2 kilometrelik tünelin tamamlanmasıyla çok önemli bir dönüm noktasına 
gelindiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tünelin ucundan ışığı 
gördük. İlk tünel bitti. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan 
vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle 
iftihar ediyorum” dedi. Hafif raylı sistemin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdaki en önemli yatırımlarından biri olan Fahrettin 
Altay-Narlıdere metro hattında önemli bir aşamaya gelindi. Yükleniciliğini Gülermak AŞ'nin 
üstlendiği inşaatın gidiş geliş olmak üzere iki hat üzerinde TBM (tünel açma makinesi) ile 
devam eden kazı çalışmalarında, Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’nu 
birbirine bağlayan 7,2 kilometrelik hatta kazı tamamlandı. Tünel çalışmalarında ilk TBM 4 bin 
567 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2 bin 551 metrelik 
tünel kazıldı. Böylece, tünel açma makineleri ile kazılan toplam tünel uzunluğu 7 bin 118 
metreye ulaştı. Daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Narlıdere ve Şehitlik istasyonlarını birleştiren tünelde son istasyona 
gelindi. Diğer tünelin ise ilerleyen süreçte tamamen açılması öngörülüyor.

Başkan Soyer: Çok önemli bir kilometre taşı

Tünellerin birleşme anını takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Narlıdere 
metrosunda çok önemli bir kilometre taşı, çok önemli bir dönüm noktası. Tünelin ucundan ışığı 
gördük. İlk tünel bitti. Şimdi buranın betonlanması ile ilgili bir süreç başlıyor. İkinci tünel de 3-4 
ay içinde bitmiş olacak. Öngörülen tarihte, takviminde yürüyor proje. Bütün arkadaşlarımın 
eline emeğine sağlık. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan 

Muazzam Bir Başarı Hikayesi
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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 buluştu

vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle 
iftihar ediyorum” dedi.

İzmir’i demir ağlarla örüyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, “Başkanımızın koyduğu hedef 
doğrultusunda İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. En önemli aşamaydı. Tünelin ucunda ışığı 
gördüğümüz gün. Diğer taraftan Çiğli Tramvayı’nda temel attık, hızla Çiğli’yi raylı sistemle 
buluşturacağız. Buca Metrosu’nu bu yıl inşaatına başlayacak bir hale getireceğiz. Olağanüstü 
büyük bir hamle. Türkiye’de bu kadar raylı sistemi aynı anda yapan bir belediye olması da çok 
mümkün değil” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük yatırımlarımızı toplu ulaşım sistemlerine yapıyoruz. 
Biliyoruz ki trafik sorununun çözümü büyük kentlerde toplu taşımayı geliştirmekle 
mümkündür” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları 
Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise, “Bir eşik noktasını geride bırakıyoruz. 7,2 kilometre 
uzunluğunda bir tünelimiz tamamen hazır hale geldi. İlerleyen süreçte beton işlerimiz 
tamamlanmış olacak. Elektromekanik ve istasyon işlerimiz devam edecek. Söz verdiğimiz gibi 
süresinde, 2022 sonunda işletmeye almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bornova’dan Narlıdere’ye kesintisiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında dev makinelerle derin 
tünel kazma çalışmalarının yanı sıra, klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel 
Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürdürüyor. Bu çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu 
ise 4907 metreye ulaştı. Böylece TBM ve NATM yöntemleriyle açılan toplam tünel uzunluğu 12 
bin 25 metreyi bulmuş oldu. Hattaki toplam tünel kazılarının ise yüzde 83’ü tamamlanmış oldu. 
Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak 
üzere 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. Metro hattı 2022’de tamamlanacak.

Muazzam Bir Başarı Hikayesi



Muazzam Bir Başarı Hikayesi 12 Kültür Sanat

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

Yüzlerce türe ev sahipliği yapan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam 
Parkı'nda 2021’in ilk yavruları dünyaya geldi. 
Park sakinlerinin arasına bir yavru zebra ve 
beş yavru cüce domuz katıldı. Bir hafta önce 
hayata gözlerini açan bebek zebrayla 
parktaki zebra sayısı 13’e yükseldi. Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa 
Parkı’ndan getirilen cüce domuzlardan biri 
de anne oldu. Dördü erkek biri dişi olmak 
üzere beş yavru cüce domuz dünyaya 
getiren annenin sağlık durumu iyi.Doğal 
Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğum 
sezonunun açıldığını, dünyaya gelen her 
yavruda ayrı heyecan yaşadıklarını söyledi. 
Afşin, “Yeni doğumlarla parka yeni bir 
heyecan geldi. Dünyaya gelen yavruların 
tümünün sağlık durumları iyi” dedi. 

İzmir'den tüm Türkiye’ye davet var

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de 
koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların 
evlere kapandığını hatırlatan Şahin Afşin, 
şunları söyledi: “Pandemiden dolayı büyük 
sıkıntı yaşadık. Evlere kapandık. Ülkede 
normalleşme başladığında sadece İzmir'i 
değil tüm Türkiye'yi Doğal Yaşam Parkı'na 
bekliyoruz. Burası geniş bir alan. Üstelik 
doğa ile iç içe ve temiz bir havaya sahip. 
Buradaki doğal güzelliklerin yanı sıra parkın 
konuklarını görme fırsatı da yakalayacaklar. 
Özellikle ebeveynleriyle birlikte çocukları 
bekliyoruz. Buraya gelerek hayvan 
sevgilerini artıracaklarına inanıyorum.”İzmir 
Doğal Yaşam Parkı pandemi ile mücadele 
kapsamında 17 Kasım 2020'den bu yana 
ziyarete kapalı.

2021'in ilk yavruları dünyaya geldi
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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

12.ALAÇATI EVDE OT FESTİVALİ

 09 Nisan 2021  /  İzmir – Çeşme
   11 Nisan 2021  /  Çeşme Belediyesi

DİJİTAL ODA KONSERLERİ 
ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ

Cem Önertürk (Flüt), Ufuk Soygürbüz 
(Obua), Kıvanç Fındıklı (Klarnet), Ozan 

Evruk (Fagot) ve Hüseyin Uçar (Korno)'dan 
oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel 

kültürümüzdeki ezgileri modern batı 
enstrümanları ile buluşturarak, Anadolu 

türkülerini, deyişleri yeni bir anlayış içinde 
yorumlamakta ve müziğimizin acılarla, 

sevinçlerle harmanlanmış en güzel 
örneklerini repertuarında 

bulundurmaktadır.

20.04.2021 - SAAT 20:00 - ücretsiz
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ
ÇOCUK HALK OYUNLARI FESTİVALİ

17-24 Nisan 2021 / Merkez Ve Mahalleleri

URLA BELEDİYESİ
ENGİNAR FESTİVALİ

28-29-30 Nisan 2021 Urla Cumhuriyet 
Meydanı Eski Tamirhane Binası Malgaca 
Pazarı-Sanat Sokağı Urla Atatürk Kültür 

Merkezi



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.

14 Eğlenelim Öğrenelim

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. 

Bir İzmir klasiği; BOYOZ

İlk ortaya çıkışının atık hamurların değerlendirilmesi ile olduğu söylenmektedir. 1492 
yılında İspanya'dan ayrıldıktan sonra İzmir'e yerleşen Sefarad kökenli Museviler boyoz ile 
tanışmamızı sağlamışlardır. İzmir başta olmak üzere tüm Anadolu boyoz ile tanışmış 
ancak özellikle İzmir ve çevresinde daha fazla beğenilmiş ve ün kazanmıştır. Söylentiye 
göre, İzmir'de ilk boyozu Kemeraltı'ndaki fırınında Boyozcu Avram Usta yapmıştır. Avram 
Usta  öldükten sonra ise İzmir'de fırıncılar bu tadı korumak adına boyozları "Avram 
Usta’nın boyozu" adı ile satmıştır.

İspanya’dan gelen, isminin kökeni de İspanyolca olan boyoz, yazılışıyla bollos, ‘’küçük 
somun’’ anlamına gelen bollo kelimesinin çoğul halidir. İspanyolca da iki ‘’l’’ harfi ‘’y’’ 
sesiyle okunduğu için dilimize ‘’boyoz’’ ismiyle geçmiştir. İlk zamanlarda içi boş hamur 
olarak üretilen boyoz, günümüzde şekerli, tahinli, ıspanaklı, peynirli, çikolatalı çeşitleriyle 
İzmirli halkına eşsiz lezzetler sunuyor.
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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.

AZ BİLİNEN GERÇEKLER

1- Hapşırık hızı 160 km/saat’i geçebilir işte yine tam bu yüzden hapşırırken ağzınızı da 
kapatmanız gerekmektedir.

2- Beynimizin ürettiği enerji 10 Watt’lık bir ampulü aydınlatabilir.

3- Uyku genellikle huzur ve sakinlikle ilişkilendirilir fakat beyin uyku halinde, gün içinde 
olduğundan daha aktif durumdadır.

4-  İnsan kalbinin yarattığı basınç, kanı 10 metre yüksekliğe fışkırtmaya yeterlidir. Kalbimi-
zin attığını hissetmemiz de bundan kaynaklıdır. Tüm vücuda kanı dağıtabilmek için böyle 
yüksek bir basınç ve buna dayanacak kadar sağlam  bir organ gerekiyor.

5- Somurtmak için 43, gülümsemek için 17 kasımız çalışıyor. Gülümsemek işte bu kadar 
kolay. 



Sahibi: İzmir Metro İzmir Büyüksehir
Belediyesi Metro İşletmeciliği
Tasımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yayın Sahibi Temsilcisi: SÖNMEZ ALEV
Sorumlu Müdür: MEHMET CEMİL DEMİRMEN

Adres:
2844 Sk. No: 5 Mersinli-İZMİR
Tel: 461 54 45 (pbx) Faks: 461 47 69
Web: www.izmirmetro.com.tr
E-posta: info@izmirmetro.com.tr

Baskı:
İleri Basım Mat. Amb. Reklam 
Tanıtım Yay. ve Teknik Hiz. Tic. A.Ş.
Tel: 0212 454 32 55
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