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6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketi 10 ilimize büyük zararlar vermekle kalmayıp, 50
bine yakın vatandaşımızın vefat etmesine yol açtı. Bu büyük felaket tüm Türkiye’yi olduğu gibi
bizleri de derinden yaraladı. Acı haberleri alır almaz İzmir Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleri
ile seferberlik ilan edip her türlü olanağı bölge için kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Tunç Soyer’in direktifleri ile Gaziemir Fuar Alanı ve Celal Atik Spor Salonu’nda
yardımları toplamaya başladık ve yardımları en kısa sürede bölgeye ulaştırmaya çalıştık. Bu
yıkımın sonuçlarının uzun süreli olacağının farkındayız ve tüm Belediye birimleri bu bölge ile
ilgili uzun vadeli bir çalışmanın içine girdi. İzmir halkı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tek
yürek olduğumuzda neler başarabileceğimizi gördük. “Umut Hareketi” ve “Bir Kira Bir Yuva” adı
altında başlatılan kampanyalara İzmir halkından ve tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam
ediyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 bölgede merkezler kurarak bu yardımları depremzede
vatandaşlarımıza ilk elden ulaştırmaya devam ediyor. 

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman bölgelerinde kurulan konteyner ve çadır
kentlerle ilaveten İzmir Özdere’de 55 konteynerden oluşan “Gençlik Merkezi”mizi
depremzedelere açtık. STK’lardan gelen desteklerle Özdere’de 200 depremzedeye hizmet
verebilen merkezimiz onlara geçici bir süre de olsa yuva olacaktır. Bu merkezde gece gündüz
demeden hizmet veren Spor Daire Başkanlığı personelimiz ve kulüp çalışanlarımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.

Acılarımızın paylaştıkça azalacağı inancıyla, bu üzücü günlerin bilimsel yollarla aşılabileceği
gerçeğini deprem bizlere bir kez daha hatırlattı. Bilimin önderliğinde yapılacak yeni plan ve
inşaatlarla insanlarımıza güzel bir gelecek temenni ediyorum.

Tabii olarak gündemimizde “deprem” önemli bir yer tuttuğu için sportif faaliyetlerimize bir süre
ara verildi. Sizlere Ocak ve Şubat aylarında yapılan sportif faaliyetlerle ilgili haberlerimizi de bu
sayımızda sunduk. Ayrıca 12 Mart’ta planladığımız İzmir’in en önemli organizasyonu Maraton
İzmir’i de 7 Mayıs tarihine ertelemiş bulunuyoruz. 

Önümüzdeki günlerde hepimize umut dolu, güzel günler diliyor ve yeniden normale
döneceğimiz günlere bir an önce gelmeyi temenni ediyorum.

                                                                                                                Sevgiyle kalın.

"ACIMIZ BÜYÜK, GÜCÜMÜZ BÜYÜK"
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Ersan Odaman 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı



ACIMIZ BÜYÜK GÜCÜMÜZ BÜYÜK
İzmir’den başlatılan “Umut Hareketi” depremzedelerin umut köprüsü oldu.
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Ülkemizde 10 kenti etkileyen deprem
felaketi sonrasında İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı
dayanışma çağrısı kenti harekete geçirdi.
İzmirlilerin desteği ile afet bölgesine tırlar
dolusu gıda, giyecek, yakacak ve gündelik
ihtiyaç malzemeleri de ulaştırılmaya
başladı. 

TEK YÜREK OLDUK

Ülkemizdeki depremler sonrası Başkan Soyer’in dayanışma çağrısı ile İzmirliler, hem hava
hem karayoluyla afet bölgesine yardım malzemesi gönderildi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesine oluşturduğu yardım koridoruyla bugüne
kadar 162 tır, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi sevk
edildi. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan bağış rakamı ise 66
milyon liraya yaklaştı. İzmir’de başlatılan “Umut Hareketi”nin umut köprüsü olduğunu
söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Değerli İzmirliler, bölgede ihtiyaç devam ediyor. El birliğiyle
yaraları saracağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesi için
başlattığı dayanışma her geçen gün büyüyor. Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve
Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezleri oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
tüm birimleriyle sahada depremin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Depremin yıkım yaşayan
illere 162 tır, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi
ulaştırıldı. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan bağış rakamı ise
66 milyon liraya yaklaştı.

Soyer: “Bölgeye ihtiyaç devam ediyor”

İzmir’de başlatılan dayanışma kampanyası “Umut
Hareketi”nin umut köprüsü olduğunu söyleyen İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fuar İzmir,
Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ve APİKAM'daki
yardım merkezlerine getireceğiniz her yardım tasnif
edilerek depolanıyor ve gerçekten ihtiyaç olan
noktalara sevk ediliyor. Kuru gıda, yeni iç çamaşırı,
çocuk bezi, hijyenik ped başta olmak üzere her türlü
insani yardım malzemelerini buralara getirebilir veya
‘umuthareketi.izmir.bel.tr’ sitesinden yurt içi ve yurt
dışından kolaylıkla yardım yapabilirsiniz. El birliğiyle
yaraları saracağız” diye konuştu.
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Soyer, “821 personel, 530 araçla ekiplerimiz görevde”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bölgede yaşamın normale dönmesini
sağlamak ve İzmir’e gelen depremzedelere yardım etmek için İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin tüm birimlerinin var gücüyle çalıştığını belirterek, “Hatay, Adıyaman,
Kahramanmaraş ve Osmaniye'de 821 personelimiz, 530 araçla görev yapıyor. Dört ildeki
koordinasyon merkezimiz aracılığıyla belediyemizin ve yardımseverlerimizin gönderdiği
malzemeleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hatay ve Osmaniye'de günlük 16 bin
kişilik sıcak yemek üretimimiz sürüyor. Adıyaman mutfağımız da günde 6 bin kişiye sıcak
yemek çıkarmaya başlıyor” dedi. 

Süt Kuzusu projesi de afet bölgesinde

Deprem bölgesine 515 bin 751 battaniye, bin 324 çadır, 46 konteyner, tuvalet ve duş, 232
portatif tuvalet, 67 jeneratör, 10 bin 143 soba ve ısıtıcı, 7 bin 700 yorgan, 855 bin 263 parça
giyim malzemesi, 20 bin 340 hijyen paketi, 16 bin 91 paket hijyenik ped, 26 bin 443 gıda
paketi, 33 bin 798 bebek bezi ve maması, 677 bin litre içme suyu,182 ton yakacak, 5 buçuk
ton meyve, 35 bin 519 litre süt ve tonlarca insani yardım malzemesi gönderildi. Süt Kuzu
projesi kapsamında çocuklar için İzmir’de yürütülen süt dağıtımı uygulamasının bölgede
hayata geçirilmesi memnuniyet yarattı.
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Bağışlar 66 milyon liraya yaklaştı

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan
“umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 48 milyon 41 bin 833 lira
yardım yapıldı. Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş
durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 17
milyon 930 bin liralık katkı sağlandı. Kampanyayla bin 187 kişi kira desteği vereceğini, 600
kişi evini paylaşacağını beyan etti. Yardımların toplam miktarı 65 milyon 971 bin 833 liraya
ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla evlere yerleşen
depremzedelerin 3 aylık elektrik ve su faturalarını da ödeyecek.
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CELAL ATİK'TE BÜYÜK DAYANIŞMA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgeye destekleri
sürüyor. 

Başkan Tunç Soyer tarafından 6 Şubat'ta başlatılan Umut Hareketi, yurttaşların desteğiyle her
geçen dakika büyüyor.
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İzmir Fuarı içinde yer alan Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü çalışanları ile personeli, yardımseverler ile bağışçıların getirdiği battaniye, elektrikli ısıtıcı,
kömür sobası, ilaç, hijyen malzemeleri, kıyafet, bebek bezi, yemek ve gıda paketi gibi tek tek
ayrıştırıp paketledi ve malzemelerin deprem bilgesine yola çıkması için yoğun çalışma ile kutuları
hazırlayıp yardımları yolladı. 

Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden sunulan destek
paketlerinden istedikleri miktarda satın alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal destekleriyle
birlikte yardımsever yurttaşların dayanışma paketlerini de bölgeye ulaştırdı.
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HATAY’A SAHRA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antakya’da oluşturduğu çadır kentte depremzedelerin tedavisi
için mobil ameliyathaneli sahra hastanesi hizmete alındı. Revirde depremzedelerin
tedavilerini yapan Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekiplerinin aldığı önlemlerle ise salgın
hastalıkların önüne geçilmeye çalışılıyor. Başkan Tunç Soyer, “Sağlık hizmetlerinin
kapsamını genişleterek kalıcı olarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
deprem bölgesinde hizmet vermek
üzere bölgeye yolladığı sayısı bine
yaklaşan personel arasında Eşrefpaşa
Hastanesi’ne bağlı sağlık ekipleri de
bulunuyor. Hatay Expo alanında
kurulan koordinasyon merkezinde
hekimler muayene ve tedavi
hizmetlerini sürdürürken, salgın
hastalıklara karşı da önleyici çalışmalar
yürütüyor. 

Antakya’da çadır kent

Hatay Antakya’da kurulan çadır kentte bin 377 depremzede kalıyor. Günde üç öğün yemek
dağıtımının yapıldığı alanda kurulan revirde depremzedelerin acil sağlık ihtiyaçlarına
yönelik müdahaleler yapıldı. Yeni çadır alanı, sahra hastanesi ve lojistik merkezi kısa
sürede hizmete girdi. Konteyner yapımı için atölye çalışması devam ediyor.
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Mobil klinik ve konteyner ameliyathane hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine gönderilmek
üzere iki mobil yatakhane daha yaparken, bir mobil klinik ile konteyner ameliyathane de
hazırlandı. Araçlar, deprem bölgesinde sağlık hizmeti veren Eşrefpaşa Belediye
Hastanesi ekibinin kullanımına sunulacak.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve
Osmaniye’de hizmet koordinasyon merkezleri oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
çadır ve konteyner kurulumundan içme suyu altyapısına, temizlikten sağlık hizmetlerine
depremzede yurttaşların ihtiyaç duyduğu her konuda faaliyet yürütüyor. Arama
kurtarma ekipleri ve depremzedelerin geçici konaklaması için daha önce dört körüklü
otobüsü mobil yatakhaneye çeviren ve bölgeye gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi
ESHOT Genel Müdürlüğü, Gediz atölyelerinde kendi imkânlarıyla iki mobil yatakhane
daha yaptı. Ayrıca bir mobil klinik ile konteyner ameliyathane hazırlandı. Araçların, en
hızlı şekilde bölgeye ulaşması sağlanacak.

Ameliyat da yapılabilecek

Bölgede Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’nin hekimleri ve yardımcı sağlık personeli de
görev yapıyor. İki adet mobil yatakhane ile 1 klinik aracı oluşturuldu. Mobil klinikle
entegre olacak bir adet konteyner ameliyathane de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
tarafından bölgeye gönderildi. İçine gerekli olan tüm tıbbi araç, gereç ve malzeme
yerleştirildi. 
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Deprem bölgesinde konteyner üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde barınma sorununu çözmek için ikisi İzmir’de
biri Hatay’da olmak üzere üç ayrı atölyede konteyner üretimine başladı. Fen İşleri Dairesi
ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün İzmir’deki atölyelerinde hazırlanan ve demonte olarak
Hatay’a gönderilen konteynerler burada birleştirilerek depremzedelerin kullanımına
sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta 500 konteyner üreterek
depremzedelerin hizmetine sunacak.

BARINMA SORUNUNA HIZLI VE EKONOMİK ÇÖZÜM
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Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi
ekipleri depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarını
sürdürüyor. Bir yandan Hatay ve Osmaniye’de kurulan çadır kentlerle depremzedelere
hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da üç merkezde
konteyner üretiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Belkahve’deki, Eshot Genel
Müdürlüğü’nün Gediz’deki atölyelerinde hazırlanan konteyner karkasları, demonte olarak
Hatay’a gönderiliyor. Hatay’da da hammadde olarak gelen malzemelerin yanı sıra,
İzmir’den gönderilen karkaslar burada kurulan atölyede birleştirilerek günde 30 konteyner
ev üretiliyor.

Bir tırla montajı yapılmış iki konteyner gönderilebilirken, uygulanan yöntem sayesinde
konteyner sayısı 15’e çıkabiliyor.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ’TA 
232 KONTEYNERLİ KENT KURUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yeni bir
yaşam alanı için kolları sıvadı. Ekipler, 16 dönümlük alanda İzmir’i temsilen “232”
konteynerli ve bin kişi kapasiteli bir kent kuruyor. Büyükşehir ekipleri, sosyal alanlardan
kreşe kadar tüm imkanların olacağı konteyner kenti depremzedelere açmak için gece
gündüz demeden çalışıyor.

Depremin yaralarını sarmak için Osmaniye, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta afet
koordinasyon merkezleri kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta konteyner
kent kuruyor. Depremin merkez üssü Pazarcık’ın Narlı beldesindeki 16 dönümlük alanda
kurulacak kentte, İzmir’in telefon alan koduna ithafen 232 konteyner olacak.
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Adıyaman’da 350 konutlu iki konteyner kent

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminde bin 400’ün üzerinde binanın yıkıldığı
Adıyaman’da iki konteyner kent kuruyor. Zemin ve altyapı çalışmalarının sonuna yaklaşılan
konteyner kentlerde toplam 350 geçici konut ve sosyal alanlar yer alacak.

Büyük can kayıplarının yanı sıra yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin
yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla afetin
yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye’de konteyner kentler
kuruluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Adıyaman Afet Koordinasyon Birimi,
Yenimahalle’de toplam 36 bin metrekarelik iki konteyner kent kurmak için çalışmalara
başladı.

Osmaniye’de de kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 büyükşehir belediyesi içinde genel afet koordinasyonunu
İzmir'in üstlendiği Osmaniye’de de Mart ayı başına kadar 200 haneli konteyner kent
kuracak.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR, 5 BİNİN ÜZERİNDE
DEPREMZEDEYİ KONTEYNER KENTE TAŞIYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman’da toplam bin 282 konutlu
konteyner kentlerin kurulumunu eş zamanlı sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer,
“Konteyner kentlerde 5 binin üzerinde depremzedeye geçici barınma imkanı
sunacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden
olan 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve
Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak konteyner kent kurulması için
çalışmalarını yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Afet
bölgesindeki en önemli sorunlardan biri barınma. Çadırlarda yaşayan
vatandaşlarımızı daha donanımlı ve korunaklı konteynerlere yerleştirmek için
ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 4 ilde toplamda bin 282 konutlu konteyner
kent kuruyoruz. Konteyner kentlerimizde 5 binin üzerinde depremzedemizi
ağırlayabileceğiz” dedi.
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İ

Yer tahsis süreçleri tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel
Müdürlüğü bünyesindeki teknik personel, şehirlerde şantiyeler kurarak
konteyner üretimine başladı. Dört ilin valilikleriyle görüşülerek yer tahsis
süreçleri tamamlandı. Kurulacak konteyner kentler için projeler hazırlanırken
bir yandan da elektrik ve su altyapıları oluşturuldu.

Sosyal alanlar da planlandı

Konteyner kentlerde sağlık merkezi, çocuk oyun alanları, psiko-sosyal destek birimi gibi
birçok sosyal alan oluşturulması planlandı. Eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonucunda
Hatay’da 500, Adıyaman’da 350, Kahramanmaraş’ta 232 ve Osmaniye’de 200 olmak üzere
toplamda bin 282 konutlu konteyner kentin yapımı tamamlanarak depremzede
yurttaşların kullanımına açılacak.
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ACİL ÇÖZÜM EKİPLERİMİZ OSMANİYE'DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye programı kapsamında yıkım
yaşanan köylere taziye ziyaretinde bulundu. Kente gelen Acil Çözüm Ekipleri ise sahada
çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’deki programının ikinci gününde
köyler başta olmak üzere kent merkezinden uzakta yıkımların olduğu noktalara gitti.
Osmaniye’nin Yeniköy, Issızca, Kırıklı, Karaçarlı, Kırmıtlı köylerini ziyaret eden Başkan
Soyer, depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziyede bulundu. Başkan Soyer, kırsal
kalkınma için Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye verilecek destekleri anlattı ve
kooperatif çağrısını yineledi.

İzmir’den Osmaniye’ye gelen Acil Çözüm Ekipleri, köylerde yaşayan yurttaşların
ihtiyaçlarını tespit ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzede ailelere erzak,
hijyen paketi, bebek bezi ve bebek maması ulaştırdı.
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KAHRAMANMARAŞ’TA GÜNDE 8 TON ÇÖP TOPLUYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin K.Maraş’taki Afet
Koordinasyon Birimi, temizlik işleri ekipleriyle yıkımın
yaşandığı yerleşimlerde her gün 8 tonun üzerinde çöp
topluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in
talimatıyla Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen
depremin yaralarını sarmak için teyakkuza geçen İzmir
Büyükşehir Belediyesi birimleri, 4 ilde eş zamanlı
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta
kurduğu Afet Koordinasyon Birimi’nde konuşlanan ekipler,
Kahramanmaraş merkezi ve çevre ilçelerde temizlik
seferberliği başlattı. Narlı’da kurulan merkezden her gün
sabah bölgeye hareket eden temizlik işleri ekipleri,
Kahramanmaraş merkez, Pazarcık, Narlı başta olmak
üzere yıkımın yaşandığı yerlerde sokak sokak çöpleri
topluyor. Ekipler, günde 8 tonun üzerinde çöpü toplayarak
çöp döküm alanına götürüyor.
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KAHRAMANMARAŞ’A 142 SOBALI ÇADIR KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Afet
Koordinasyon Birimi, yıkım yaşanan köyler başta
olmak üzere depremzedelerin talep ettiği yerlere
çadır kurdu. 142 sobalı çadır ailelere teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta
yıkımın yaşandığı bölgelerde depremzedelere
destek olmaya devam ediyor. Depremin merkez
üssü olan Pazarcık’ın Narlı Beldesi’nde kurulan
İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon
Birimi, bölgenin en önemli ihtiyacı olan barınma
sorununu çözebilmek için ihtiyaç noktalarına çadır
kuruyor. Köyler ağırlıklı olmak üzere
Kahramanmaraş genelinde toplam 142 çadırın
kurulumu tamamlandı. Depremzede yurttaşların
talep ettikleri yerlere giden ekipler, belirlenen
alanlarda çadırların montajını ve soba kurulumunu
yaparak ailelere teslim etti. 
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İZMİR’DE DE YARDIM ELİ 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeleri
hem “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasıyla konutlara yerleştiriyor, hem de bünyesindeki sosyal
konutlar ve misafirhanelerde ağırlıyor. İzmir’e gelen depremzedeler ise verilen destekten ve
gördükleri konukseverlikten çok mutlu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm
gücüyle çalışıyor. Depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen bölgelerde arama
kurtarma çalışmalarına katılan ve bölgeye hizmet birimlerini sevk eden Büyükşehir
Belediyesi, İzmir’e gelen depremzedelere de sıcak yuva imkanı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Bir Kira Bir Yuva”
kampanyası ile depremzedelerin bir bölümü gönüllülerin desteği ile konutlara yerleşirken,
bir bölümü de Büyükşehir’in Buca ve Örnekköy’deki tesislerinde kalıyor. Konutlara
yerleştirilen afetzedelere 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen
ve gıda desteği veriliyor. Psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcilerden
oluşan 100 kişilik bir Psikososyal Destek Çalışma Ekibi de çalışmalarını sürdürüyor. 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAŞAM ALANI
DEPREMZEDELERİN HİZMETİNDE

Hatay’da yeni bir yaşam başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremin yaralarını hızla sarmak için 4
ildeki temel ihtiyaçları karşılayacak “gölge belediyeler” oluşturma talimatı üzerine İzmir
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk önemli adımı Hatay’da attı. İçinde lojistik merkez, mobil
mutfak, çocuk oyun alanı, Eşrefpaşa Hastanesi’re bağlı bir revir, fen işleri atölyesi, bakım
onarım istasyonu, internet noktası gibi birimlerin olduğu yaşam alanı kuruldu. Hatay’dan
sonra Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da kurulacak merkezler için çalışmalar
hızla sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremin en çok etkilediği dört kentte depremzedeler
için yaşam alanları oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaraları
sarmak için Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin tüm birimlerinin yer alacağı “gölge belediye” oluşturma hedefi doğrultusunda
Hatay’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmalar genişletildi.
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Hatay Expo yolu üzerinde çadır kent kurarak
depremzedelere barınma imkanı sunan İzmir Büyükşehir
Belediyesi burada yardımların ulaştırıldığı bir lojistik
merkez, mobil mutfak, çocuk oyun alanı, tuvalet, banyo,
Eşrefpaşa Hastanesi reviri, fen işleri atölyesi, bakım onarım
istasyonu, internet noktası gibi çok sayıda birimi hizmete
aldı.

177 çadırda bin 367 depremzede konaklıyor

Afet bölgesinde kurulan merkezlerin koordinasyonu
sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Ertuğrul Tugay, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
 
Tugay, “Depremin ilk anından itibaren başkanımız Tunç
Soyer’in koordinasyon toplantısında aldığı kararlar
doğrultusunda görevlendirmelerimizi yaptık. Bizim bir İzmir
depremi deneyimimiz olduğu için çok kısa sürede reaksiyon
gösterdik. Hemen itfaiye ekiplerimiz ve arama kurtarma
birimlerimizin dışında da mobil mutfaklarımız yola çıktı.
İkinci günden itibaren burada hizmet vermeye başladık.
Yaklaşık 10 bin kişilik yemek aracımızla sabah, öğle, akşam
yemeklerimizi depremzedelerimize ulaştırıyoruz. Biz
Hatay’da 26 dönümlük arazi üzerine, bir çadır kent kurduk.
Burada aslında bu kadar bir alanımız yoktu ama kendimiz
de fen işleri ekiplerimizin iş makineleriyle büyüterek bu
alana ulaştık. Şu an 177 çadırda bin 367 depremzedemiz
konaklıyor. Barınma konusunda çadır içerisinde yatak,
battaniye, uyku tulumu, hijyen, giyecek, ayakkabı, iç
çamaşırı ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.
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MASAL EVİ İLE YÜZLER GÜLÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kurduğu çadır kentte depremzedelere psikolojik destek
de sağlıyor. Çocuklar için alanda Masal Evi açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Psikososyal
Destek Ağı” ve “ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi” çalışmalarıyla
afetzedelerin yaralarını sarıyor. Başkan Tunç Soyer, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere
depremzedelere her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirterek “Biz buradayız,
her daim yanınızdayız” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilki Hatay’da kurulan ve binin üzerinde depremzedenin kaldığı
çadır kentte barınma, yemek, yardım ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik
destek de sunuyor. Depremzedelerin travma sürecini daha rahat atlatabilmesi için
“Psikososyal Destek Ağı” projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çadır kentte görev
yapan psikolog ve sosyologlar aracılığıyla depremzedelere ulaşıyor. Çocuklar için Masal Evi’nin
hizmet vermeye başladığı çadır kentte ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi
personeli de kadınlara yönelik çalışmalar yapıyor.



Soyer: “Tüm koordinasyon merkezlerinde
Masal Evi açacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
Antakya’daki çadır kentte Masal Evi’ni ziyaret
ederek “Çocukların sosyal gelişimlerini
desteklemek ve annelere mesleki beceri
kazandırmak üzere İzmir’de yaygınlaştırdığımız
Masal Evlerini buraya da taşıdık. Hatay’ın
dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de
hizmete alacağı koordinasyon merkezlerinde
de Masal Evi açacağız. Kadınların toplumsal
yaşama katılımını arttırmak için İzmir’de
hayata geçirdiğimiz ANAHTAR Kadın
Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi de
burada kadınlara destek oluyor. Çocuklar ve
kadınlar başta olmak üzere depremzedelere
her konuda destek vermeye devam edeceğiz.
Biz buradayız, her daim onların yanında
olacağız” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye gelen
yardımların doğru bir şekilde ulaşması için de
kurumlarla işbirliği içinde desteklerini
ulaştırıyor. Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen
gönüllülerinin bölgede kuracakları çocuk oyun
ve rehabilitasyon alanı için ekipler alana
giderek kurulum yaptı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından bölgede
hayvancılıkla uğraşan yurttaşları unutmadı. Şubat ayı meclisinin ikinci birleşiminde alınan
karara göre deprem bölgesindeki çiftçilerin üretimlerine devam edebilmesi için Büyükşehir
Belediyesi, 10 ilde toplam 20 bin çuval yem desteği verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşiminde
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki yurttaşlara yapılacak
yardımlar ele alındı. Deprem nedeniyle kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan yurttaşların
üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için yem desteği sağlanması hakkındaki önerge oy
birliği ile kabul edildi. 

20 bin çuval yem gönderilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan üreticilerin üretime
devam edebilmeleri adına bölgeye 20 bin çuval yem desteği gönderecek. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yem alımlarını tamamladıktan sonra desteği
hızlıca bölgelere ulaştıracak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE YEM DESTEĞİ
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İZSU EKİPLERİ HATAY’IN ALTYAPISI İÇİN SEFERBER OLDU

Hasar gören şebekenin üçte ikisi onarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü deprem bölgesinde hasar gören
altyapının onarılması için büyük çaba harcıyor. 203 personel ve 72 araç ve iş makinesiyle
Hatay’da görev yapan İZSU, enkaz altındaki su kaçağı noktalarını tespit edip, onararak kentin
tamamına temiz su sağlamaya çalışıyor.

Türkiye’yi yasa boğan ve 6 Şubat depreminin ardından afet bölgesine destek veren
kurumlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yıkımın en ağır yaşandığı
Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. İlk günlerde arama kurtarma çalışmalarına da katılan
İZSU ekipleri, 203 personel, iş makinesi, su tankerleri, kanal temizleme araçları,
vidanjörlerden oluşan 5 ayrı ekip ve 72 iş makinesiyle Hatay ve ilçelerinde görev yapıyor. 10
tanker ile depremzedelerin su ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor.
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PSİKO-SOSYAL DESTEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenenler için “İzmir Psikososyal Destek
Ağı”nı kurdu. Depremzedelerin yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin uzmanları yüz yüze veya uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak için kolları sıvadı.
Çeşitli birimlerini deprem bölgelerine yollayarak kolay ve hızlı bir biçimde depremzedelerin
hizmetlere ulaşılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, “İzmir Psikososyal Destek Ağı”nı da
kurdu. Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık
İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik
danışman, çocuk gelişimcisi ve anaokulu öğretmenlerinden oluşan 100 kişilik Psikososyal Destek
Çalışma Ekibi hem İzmir’e gelen depremzedelere hem de deprem bölgelerindeki yurttaşlara
hizmet verecek.

İzmir Psikososyal Destek Ağı Nedir?

Psikososyal Destek Çalışma Ekipleri hem deprem bölgesinde hem de İzmir’de deprem sonrası
psikososyal destek alanında çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan
Psikososyal Destek Ağı, İzmir’de ruh sağlığı ve psikososyal destek alanında faaliyet yürüten
Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği İzmir Şubesi, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği İzmir Temsilciliği gönüllü çalışması ile hayata geçti.

‘Deprem Psikososyal Destek Hattı’ açıldı

Depremden etkilenen yurttaşlar destek sağlayabilmek amacıyla oluşturulan “Psikososyal Destek
Hattı”na (0232) 293 95 95 numaralı telefondan ulaşılabilir.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem
bölgesinde 126 köpek, 101 kedi, 8 papağan, 6
muhabbet kuşu, 3 kanarya ve çok sayıda kümes
hayvanını enkazdan kurtararak tedavi etti. Sokak
hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı.

İzmir’den giden ekipler arama kurtarma çalışmaları
kapsamında ulaşılabilen hayvanların tedavilerini
yapıyor, bakımlarını ve beslenmelerini sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube
Müdürlüğü’ne bağlı mobil sağlık aracı, 6 Şubat'ta 2
veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 2 hayvan
bakıcısı ve 2 ekip şoförü olmak üzere toplam 8
personelle bölgeye yola çıktı. 126 köpek, 101 kedi, 8
papağan, 6 muhabbet kuşu, 3 kanarya ve sayısız
kümes hayvanını enkazdan kurtardı ve tedavilerini
yaptı. Ekipler bu süreçte 3 ton mama dağıttı.
Bölgedeki hasarlı binalarda mahsur kalan
hayvanların kurtarılmasında İzmir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiyesi’nin merdivenli araçları da
kullanıldı.
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HAYVANLAR DA UNUTULMADI
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ESHOT OTOBÜSLERİ BARINMA 
ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplam 100 yatak kapasiteli 10 körüklü
otobüsü gezici barınma aracına dönüştürerek afet bölgesine gönderiyor. İlk etapta 4 otobüs,
deniz yoluyla İskenderun’a gönderildi.Depremin yaralarını sarmak için tüm birimlerini
teyakkuza geçirerek bölgede koordinasyon birimleri kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan gezici barınma araçlarını afet bölgesine gönderdi.
ESHOT bünyesinde hizmet veren 10 körüklü otobüsün dönüşümü için Gediz Atölyesi’nde
çalışma başlatıldı. ESHOT ekipleri otobüslerin koltuk aksamlarını sökerek gezici bir yatakhaneye
çevirdi. ESHOT marangozhanelerinde imal edilen yataklar araçlara monte edildi.

100 yatak kapasiteli 10 otobüs

İlk etapta 4 otobüs gezici barınma aracına dönüştürülerek Çeşme’den İskenderun Limanı’na
hareket edecek Ulusoy 5 roro gemisine yüklendi. Toplam 10 adet otobüs dönüştürülerek afet
bölgesindeki koordinasyon merkezlerine ulaştırılacak. İçerisinde sobaların da bulunduğu gezici
barınma araçları, 100 yatak kapasitesiyle bölgedeki depremzedelere sunulacak. 
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İZMİR’DE DEPREMZEDELER İÇİN 
“BİR KİRA BİR YUVA” KAMPANYASI BAŞLATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası,
Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ilde
hissedilen büyük deprem için “Bir Kira Bir
Yuva” kampanyasını başlattı. Kampanyaya
katılım ve başvurular birkirabiryuva.org
sitesinden yapılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası,
büyük deprem felaketi sonrasında “Bir Kira Bir
Yuva” kampanyasını başlattı. Kampanya,
depremin ardından evini kaybetmiş yurttaşlar
ile kira desteği vermek veya boş durumdaki
evini kullanıma açmak isteyen kişileri
buluşturmayı amaçlıyor. Dayanışma
kampanyası, 30 Ekim 2020’deki İzmir
depreminde de birçok yurttaşın barınma
ihtiyacının karşılanmasını sağlamıştı.



33

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına nasıl başvurabilirim?

birkirabiryuva.org üzerinden başlatılan dayanışma kampanyası depremin ardından barınma ihtiyacı
olan yurttaşlarla, onlara kira desteği sağlamak veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen
yardımseverleri buluşturuyor.

Nakdi yardımın kabul edilmediği kampanyanın internet sitesinde kullanıcılara yönelik üç seçenek
bulunuyor. Kullanıcılar “Kira Desteği Almak İstiyorum” butonuyla destek isteyebiliyor, “Kira Desteği
Vermek İstiyorum” veya “Boş Evim Kullanılsın İstiyorum” butonlarıyla ise ihtiyaç sahiplerine yardım
edebiliyorlar.

Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar, yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini internet sitesindeki
forma işleyerek kampanyaya katılabiliyor. Minimum 3 aylık kira desteği ve katları verilebiliyor. 3 aylık
toplam kira desteği tutarı 10 bin lira. Kullanıma uygun, boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini
paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

İzmir, katılımcılar arasında iletişimi sağlıyor

İhtiyaç taleplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığı kampanyanın teknik altyapısı
İhtiyaç Haritası tarafından oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç
sahiplerine doğrudan ulaştırılabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kampanyanın tüm ihtiyaç sahiplerine eksiksiz bir şekilde duyurulabilmesi
için deprem bölgesindeki diğer belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışıyor.



İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi tarafından ortak hizmet projesi kapsamında
yapımına başlanan Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin yüzde 50’si tamamlandı. 89 milyon
liralık yatırımla hayata geçirilecek Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin yüzde 70’lik nakdi kısmı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023
açılışı yapılacak merkez hem amatör spor kulüplerine hem de spor severlere hizmet verecek.
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YARISI TAMAMLANDI

İ

3 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ FUTBOL SAHASI

Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32
dönümlük arazide yapımı devam eden Gençlik
ve Spor Merkezi'nde, resmi spor maçlarının
oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-
kapalı alanlar olacak. Açık alanda 3 bin seyirci
kapasiteli futbol sahası, 3 basketbol sahası,
standartlara uygun tenis kortu bulunacak. İki
ana bölümden oluşan spor salonlarında da
ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk
eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol,
judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara
uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine
oturacak binada ayrıca, sporcular için
kondisyon/antrenman odaları, giyinme-
soyunma odaları, spor malzemeleri satış
noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör
spor kulüp odaları, hakem odası ve acil
müdahale odası olacak. 
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UMUDA PEDAL ÇEVİRDİK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Görme
Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) desteklediği, Engelsiz İzmir, Umuda Pedal Derneği ve Eşpedal
Derneği işbirliğiyle yaklaşık 350 bisikletli “Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye
Umuda Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla bir araya geldi. 
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Bostanlı Yasemin Kafe’de başlayan etkinlikte bisikletseverler Bayraklı Vapur İskelesi'nde mola
verirken, ardından Cumhuriyet Medyanı'nda biraraya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Görme
engellilere yönelik daha çok kabartma kitap basılabilmesi için farkındalık oluşturulması hedeflenen
organizasyon, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Eğitim Merkezi’nde sona erdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge çok
anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını belirterek," İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir
projenin içinde bulunduğumuz için son derece mutluyuz. Emeği geçen Türkiye Görme Özürlüler
Kitaplığı (TÜRGÖK), Engelsiz İzmir, Umuda Pedal Derneği ve Eşpedal Derneği'ne teşekkür ediyoruz.
Tunç Başkanımız da göreve geldiği dönemden beri engellilerimizi sürekli destekliyoruz. 12 Mart'ta
düzenlenecek Maraonİzmir öncesi de yine proje yapmak için bir araya geleceğiz. Bizler her zaman
onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK )Tülay Yazgan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak," Eşim Gültekin Yazgan 11 yaşında retina yırtılması
sonucu kör oldu. Kendisi körlüğü kabul ederek hayata tutundu. Kütüphanede okuduğu bir dergide
kabartma yazısıyla ilgili fikir oluştu. İngiltere'deki bir kütüphane ile bağlantıya geçerek görme
engelliler için kabartma kitap alışverişinde bulunarak, bu tarz kitapları üretime geçirdi. Kendisi
daha sonra vefat etti ama onun bu fikri hala yaşıyor. Bu projeyi tanıtmak adına İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin desteği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi Güreş Şampiyonası'nda
altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kerem Kamal
madalyasını depremzedelere armağan etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dünya şampiyonu unvanlı güreşçisi Kerem Kamal, Mısır’da 23
Şubat’ta başlayan Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde mindere çıktı. 60 kiloda mücadele eden
Kamal, turnuvaya çeyrek finalden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çinli Liguo Cao’yu
5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev’i yarı finalde 8-0 yenerek
finale çıkan Kerem Kamal, Kazak güreşçi Yemar Fidakhmetov’u da 9-0 yenerek altın madalyayı
boynuna taktı.

“Depremzedelere armağan olsun”

Depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü derin bir şekilde hissederek bu önemli
şampiyonada yer aldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi
Kerem Kamal, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ülke olarak çok büyük üzüntüler
yaşadık. Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm
rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk.
Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım
bir daha böyle felaketleri yaşamayız” dedi.
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MADALYASINI DEPREMZEDELERE ATFETTİ
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YENİ OYUN: PİCKLEBALL

2022 yılında Amerika'da en hızlı büyüyen spor dalı olan pickleball, tenis ve pinpon'a benzerlikleri
ile dikkat çekmekte.

Pickleball’ın oynandığı kortun görünümü ve oyun tarzı da tenise benzer, ancak kort çift kişilik
badminton kortu büyüklüğündedir ve tenis kortunun üçte birinden daha küçüktür. Oyun alanı
13.4 metre ile 6 metre olarak çizilir. Topun  vurulamayacağı “topa vurulamaz” bölgesini 2.1 metre
sınırlayan genişlik boyunca başka bir çizgiye sahiptir. Top, rakip saha sınırları içinde sadece bir kez
sektirilebilir, dışarıda sekerse, atış geçersiz olacaktır. Yere iki kez vurursa, puan atışı yapan takıma
gider. Top sağdan başlayarak servis edilir. “Topa vurulamaz” bölgesi içinde en az bir ayağın yerde
olması gerekir ve top yere sekmeden vurulamaz. Sadece oyuncu veya servisi atan kişi puan
alabilir. Set veya oyun, rakibe göre en az 2 puan avantajı ile 11, 15 veya 21 puana ulaşan oyuncu
veya takım tarafından kazanılır. Her maç en fazla 3 setten oluşur. Kulüp yetkilileri, en kısa
zamanda Celal Atik Spor Salonu’nun önünde oyun alanının hazırlanacağının  bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, yeni bir spor dalını İzmirliler ile
tanıştıracak. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1965 yılında
icat edilen, 2022’de pickleball adıyla resmi
spor dalı olarak tescil edilen oyun, iki veya
dört oyuncu ile içi boş bir plastik topla yaklaşık
1 metrelik fileyle kürek şekline benzer raketle
oynanır. 



İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Ankara’da Büyükler Spor
Toto Süper Lig’de üçüncü olup kupa kaldıran judo kadın takımımız ile bir araya geldi. Sporcuları
tebrik eden Hakan Orhunbilge, “Judo, İzmir’deki en popülar spor dallarının başında geliyor.
Kulübümüz de judoya ciddi yatırım yapıyor ve bunun meyvelerini de topluyor. Her yıl önemli
şampiyona ve turnuvalardan madalyalarla dönüyoruz” diye konuştu. 

Ersan Odaman, 2023’te Avrupa Kulüpler Kupası’na katılma hakkı kazanan sporcularımızı tebrik
ederek, “2022 yılının en başarılı branşı topladığı 93 madalya ile judo oldu. Kulübümüzün en fazla
lisanslı sporcusu olan dalı da judo. Yılın son günlerinde Büyük Kadınlar Judo Takımımız da
yüzümüzü güldürdü. Hepinize teşekkür ederim. Artık dünya ve avrupa şampiyonlarında madalya
getirme zamanımız geldi. Sporcularımız bunu başaracak güçteyiz. Her yıl altyapımıza yeni yüzler
katılıyor” dedi. Ankara’da yapılan şampiyonada teknik direktör Mesut Kapan, antrenör Ömer Savcı
ile sporcularımız Habibe Vardar, Çiçek Tatar, Merve Nur Alkış, Sema Mete, Yağmur Doğan, Ceyda
Vatansever, Şeydanur Aydın, Ayşenur Karadağ ve Serdem Daharlı kulübümüzü temsil etmiş ve
üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başarmıştı. Judo Başantrenörü Mesut Kapan ile judo antrenörlerinin
de katıldığı törende Orhunbilge ve Odaman’la sporcular bir anı fotoğrafı da çektirdi.
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JUDOYA ÇİFTE TEBRİK
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EMRE ERDOĞAN ZİRVEDE
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü yüzücüsü Emre Erdoğan,
Datça’da kürsüye çıktı. 

7 Ocak’ta düzenlenen 17.Datça Açık Deniz
Kış Yüzme Yarışı'na katılan sporcumuz, 120
kişinin katıldığı 5 kilometrelik parkuru 1
saat 5 dakikada tamamladı ve parkur
rekoru kırarak genel klasman birincilik
kupasının sahibi oldu.

KAMAL ALTIN ALDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kadir Kamal, Çorum’daki U23
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. 

Çorum Atatürk Spor Salonu’nda 6-8 Ocak’ta düzenlenen ve yaklaşık 400 sporcunun mücadele
ettiği şampiyonada 82 kiloda mindere çıkan güreşçimiz Kadir Kamal, final maçında 2022 Dünya
Şampiyonu Alperen Berber ile karşılaştı. Kamal, rakibini 6-1 yenerek şampiyon oldu ve altın
madalyayı boynuna taktı. Birincilik kürsüsüe çıkan Kamal’ı şampiyona da kulübümüz teknik
direktörü Mahmut Tosun, antrenörler Şaban Karataş, Zafer Tuncel, Cengiz Papağan ve İbrahim
Polga yalnız bırakmadı.
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AKBULAK İKİNCİ OLDU
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü tekvando sporcusu
Esra Akbulak, gümüş madalya
kazandı.

Konya’da 13-17 Ocak 2023 tarihleri
arasında Karatay Spor ve Kongre
Merkezi’nde yapılan ve 72 ilden
toplam iki bin 47 sporcunun
katıldığı Büyükler Türkiye Tekvando
Şampiyonası’da Büyük Kadınlar
kategorisinde artı 73 kiloda
mücadele edenEsra Akbulak
ikincilik kürsüsüne çıktı ve boynuna
gümüş madalya taktı.

ESKRİMDE AVRUPA GURURU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü eskrim sporcusu
Lina Elmiladi, Avrupa’dan madalya
ile dönmeyi başardı. 

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 28
Ocak’ta başlayıp bugünkü
müsabakalar sonunda bitecek olan
Avrupa Yıldızlar U17 Circuit
Turnuvası’nda Nehir Yıldırım, Damla
Demirkol, Deniz Duvan ve
sporcumuz Lina Elmiladi, yarı
finalde ABD’ye yenilip bronz
madalya için mücadele etti. Büyük
Britanya ile yapılan bronz madalya
mücadelesini kazanan Millilerimiz,
37 ülke takımı arasında üçüncülük
kürsüsüne çıkarak bronz madalyayı
boynuna taktı.
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JUDODA 5 MİLLİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü judo sporcuları, Spor Toto
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’ndaki
performanslarıyla Milli Takım’a seçildi. 

Osmaniye’de 67 ilden toplam 914
judokanın yer aldığı organizasyonda 60
kiloda Enes Bilge ikinci olurken, +70 kiloda
Sema Mete ile +90 kiloda Battal Serdar
Arslan üçüncülük kürsüsüne çıktı. 52 kiloda
beşinci olan Aybüke Gül ile 70 kiloda
Medine Güneş ile birlikte toplam 5
sporcumuz Milli Takımda mücadele etmeye
hak kazandı.
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TAŞTAN’DAN BÜYÜK BAŞARI 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü görme engelli judo sporcusu Onur
Taştan, Avrupa'dan gümüş madalya ile döndü. 

Portekiz’in Almada kentinde gerçekleştirilen
Görme Engelliler Judo Grand Prix
müsabakalarında J1 artı 90 kiloda Milli
judocumuz, çeyrek finalde Kazak Yerlan
Utepov’u, yarı finalde Fransız Jason Grandry’i
ipponla yenerek finale yükseldi. Fransız
Romuald Rabotuer ile final maçında karşılaşan
Taştan, gümüş madalyanın sahibi oldu. Diğer
sporcumuz Gökhan Biçer ise üçüncülük
mücadelesinde İngiliz Daniel Powell’e yenildi ve
beşinci oldu. Bu sonuçlarla Taştan ve Biçer,
Olimpiyat oyunlarına puan veren Almada
Grand Prix müsabakalarından da puanları
toplayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na
katılma yönünde avantajlarını sürdürdü.
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BUZDA 11 MADALYA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü buz pateni sporcuları, Ankara’dan 11
madalya ile döndü. 

27-29 Ocak tarihleri arasında yapılan Buz Pateni 2. Bölge Yarışması’nda sporcularımız, 3 altın, 6
gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. D2 bayda Kaan Yurdaşan, B bayda Atlas
Baydurak, A bayda Rüzgar Bostancı birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. 

D2 bayda Nesil Kılınçlı, B bayda Batı Güdül, D2 bayanda Kumsal Altıntaş, D1 bayanda Deniz Alan,
C1 bayanda Doğa Güner, A bayanda Masal Oran ikinci olup gümüş madalyayı boynuna taktı. B
bayda Mustafa Emir Çobanel ile A bayanda Ezgi Özer de üçüncü olup bronz madalya elde etti.
Yarışma sonunda İpek Kara, Masal Oran, Ezgi Özer, Atlas Baydurak, Batı Güdül ve Mustafa Emir
Çobanel de Milli Takım puanı elde etti.
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MARATON İZMİR 7 MAYIS’TA

KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen ve bir çok ilimizi etkileyen depremin ardından 12 Mart'ta
yapılması planlanan Maratonİzmir, 7 Mayıs'a ertelendi. 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı bu yıl
dördüncüsü yapılması planlanan organizasyon, 7 Mayıs pazar günü İzmir'de start alacak.
Maratonİzmir'den yapılan açıklamada, “Ülkemizin yaşadığı büyük felaketin ardından başta İzmir
halkı ve tüm kurumları olarak; afet bölgesinde yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Bu uzun
bir koşu, sorumluluklarımızı farkındayız. 12 Mart 2023 tarihinde Maratonİzmir çatısı altındaki 42K
ve 10K fiziklsel koşularını 7 Mayıs 2023'e erteliyoruz. Başvuru sahibi tüm katılımcılarımızın hakları
yeni tarih için geçerli olacaktır.

12-19 Mart 2023 tarihleri arasında “Adım Adım” iş birliği ile sanal 10K koşacağız. Sanal koşumuz
ücretsiz olacak. Böylece sivil toplum kuruluşları toplumsal dayanışmaya ilham kaybağı olarak
yardımseverlik kampanyalarını düzenleyebilecekler.  Güncel koşu statüleri, kayıt duyuları ve talep
edilirse ücret iadeleri için www.maratonizmir.org web sitemizi takip etmeyi unutmayın.” denildi.

Maratonizmir'de bir çok ilk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda 2020’de “Ormanİzmir”,
2021’de “Sürdürülebilirlik” ve 2022'de de “Atıksız Maraton” temasıyla koşulan Maratonİzmir,
“Türkiye’de Koşulmuş En Hızlı Maraton" unvanını alarak World Athletics'te dünyanın en hızlı
maratonları listesine de 20. sıradan girmişti.  “Türkiye’nin en hızlı parkuru” olan Maratonİzmir’de
2022 yılında Kenyalı Lanny Rutto, 2.09.27 ile rekoru 8 saniye geliştirmeyi başarmıştı.



46

BUZDA 3 KÜRSÜ 
 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
artistik buz pateni sporcuları, Başkent Kupası’ndan üç
madalya ile döndü.

Ankara'da 13-15 Ocak tarihleri arasında 18 kulüpten
toplam 50 sporcunun katıldığı organizasyonda
antrenörlerimiz Ayşegül Metin ve Buse
Bayramoğlu'nun önderliginde 6 sporcumuz buzda
yarışırken, Basic Nonice Kadınlar kategorisinde Duru
Çimen (40.83) ve Advanced Novice Kadınlar
kategorisinde de Deniz Tarım (87.73) birincilik
kürsüsüne çıktı. İntermediate Novice Erkekler’de Batu
Tasasız (46.50) üçüncülük madalyasını boynuna taktı.
İntermediate Novice Kadınlar’da Nehir Alan (35.44)
dördüncü oldu.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Avrupa Kupası
son 16 eleme turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan'ı İzmir’den sonra
deplasmanda yendi ve 33-32'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. 

İzmir’deki ilk maç 27-20 sona ermişti. Rövanş maçı, Ohel Sham Spor Salonu’nda Romen hakemler
Georgiana Murariu-Mihaela Paraschiv ikilisi tarafından yönetildi. İlk yarı ev sahibinin 15-14
üstünlüğü ile geçildi. İkinci devre müthiş bir çekişmeye sahne oldu ve ekibimiz maçtan 33-32’lik
skorla galip ayrılmayı başarıp turu geçen taraf oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ersan
Odaman, takımımızı zorlu maçta yalnız bırakmadı. Maçtan sonra Orhunbilge ve Odaman, sahada
galibiyeti hentbolcularla birlikte fotoğraf çektirerek kutladı.

Maçlar Mart’a ertelendi

Kulübümüzün çeyrek finalde Konyaaltı Belediyespor ile eşleşti. Ülkemizde 6 ve 7 Şubat’ta 11 kenti
etkileyen depremler nedeniyle Şubat ayında oynanması gereken çeyrek finalin iki maçı da
ertelendi. EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası çeyrek final ilk maçı 1 Mart Çarşamba günü
Antalya’da, rövanş karşılaşması da İzmir'de 5 Mart Pazar günü oynanacak.

ÇEYREK FİNALDEYİZ
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ÇİFTE BAŞARI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
buz pateni sporcuları çifte başarı yakaladı. 

Ankara’da 20-22 Ocak tarihleri arasında 4 ilden 7
kategoride 19 takımın yarıştığı Senkronize Buz Pateni
Türkiye Şampiyonası’nda Zeynep Yiğit ve Buse
Bayramoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı 16 kişiden
oluşan karışık yaş takımımız (İzmir Fire Flux), Mixed Age
III kategorisinde 4 takım arasında ikinci sırada yer aldı
ve gümüş madalya kazandı. 

18-22 Ocak tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti
Belgrad’ta düzenlenen Avrupa Criterium 16. Avrupa
Cup Skate Helena yarışmasında 37 sporcu ile yarışan
Doğa Güner, Basic Novices III. Girls kategorisinde 6.
sırada yer aldı. Antrenör Gamze Güner’in eşlik ettiği
sporcumuz, yarışmada aldığı 36.29 puanla Milli Takıma
seçilme puanı kazandı.
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CEYLİNAZ'DAN ALTIN GELDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atletizm sporcusu Ceylinaz Pınar, uzun
atlamada altın madalya ile döndü. 

1-2 Şubat tarihlerinde Bursa’da yapılan ve bin 200 sporcunun yer aldığı organizasyonda uzun
atlamada piste çıkan sporcumuz Ceylinaz Pınar, 5.25'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonluğu'na
ulaştı. 2009-2010 doğumlu uzun atlama kızlarda ise bir diğer sporcumuz Ceylin Aktaş 4.93'lük
derecesiyle Türkiye dördüncüsü olarak madalya aldı. 
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MİLLİ TAKIMLA BRONZ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü eskrim sporcusu Lina Elmiladi, Milli Takım
formasıyla mücadele ettiği Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'ndan bronz madalya ile döndü. 

Gürcistan’ın Batum kentinde 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda Zehra Nehir
Cihan, Ayşe Betül Doğan, Lina Elmiladi ve Zehra Kerem'den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli
Takımı, üçüncülük maçında Kazakistan'ı 45-43’lik skorla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Madalya seremonisi öncesi, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybeden
vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bireysel karşılaşmalarda sporcumuz 11.
sırada yer aldı.
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İZMİR'DE EUROCUP HEYECANI 

2008 yılında Andre Vergauwen Cup’a ev
sahipliği yaparak tekerlekli sandalye
basketbolunda ilk uluslararası
organizasyonunu düzenleyen İzmir, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentimizi
gençlik ve spor şehri yapma misyonu
doğrultusunda çok önemli bir organizasyonun
altına daha imzasını atıyor.  Tekerlekli sandalye
basketbolunda Avrupa’nın en önemli kupaları
arasında yer EuroCup 2’nin A Grubu maçları
10-11 Mart tarihleri arasında İzmir’de
yapılacak. 

Celal Atik Spor Salonu’ndaki önemli kupaya
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nün yanı sıra Fenerbahçe Göksel Çelik
ile Fransa’dan Meylan Grenoble Handibasket,
Polonya’dan Orto-Medico Scyzory Kielce
ekipleri katılacak. 10 Mart Cuma  günü saat
11.15’de Fenerbahçe Göksel Çelik – İzmir BBSK,
13.30’da Meylan Grenoble Handibasket- Orto-
Medico Scyzory Kielce, 18.00’de İzmir BBSK -
Meylan Grenoble Handibasket, 20.15’de Orto-
Medico Scyzory Kielce-Fenerbahçe Göksel Çelik
maçları oynanacak. 11 Mart Cumartesi gün ise
Fenerbahçe Göksel Çelik- Meylan Grenoble
Handibasket ve 11.15’deki İzmir BBSK-Orto
Medico Scşzory Kielce karşılamaları ile A
Grubu’nda turu geçen iki ekip netlik kazanacak. 

Maçların ücretsiz olacağını, İzmir’den tekerlekli sandalye basketbolunda 12 yıl aradan sonra bir
Avrupa Kupası ayağına evsahipliği yapacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda İzmir’i spor
kenti yapma yolunda ilerliyoruz. Plaj voleybolu, plaj ve su sporları ile başlayıp Maratonİzmir gibi
dev organizasyonlarla kentimizdeki spor heyecanını sürekli yüksek tutuyoruz. Andre Verdgauwen
Cup’dan 12 yıl sonra tekerlekli sandalyede çok önemli bir Avrupa Kupası serisine ev sahipliği
yapacağız. Hedefimiz bir yandan turu geçerken diğer yandan İzmir’in sporun her branşında
uluslararası organizasyon yapabilme gücünü göstermek” dedi.
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İzmir’in tekerlekli sandalye basketbolunda her zaman öncü olduğunu da sözlerine ekleyen
Odaman, “Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında dört kez üst
üste şampiyon olduk. 2021’de 17 yıl aradan sonra bir kez daha kupayı İzmir’e getirdik. Üst üste
kazandığımız 102 maç ile Dünya rekoru kırdık. Ülkemizi her sezon Avrupa’da temsil ettik. Milli
Takımımız’a çok sayıda oyuncu verdik.  Şu anda ülkemizde en fazla engelli branşına sahip
kulübüz. Ev sahipliğini yapacağımız Euro Cup 2 ile bu ivmemizi daha da yukarıya çıkaracağız” diye
konuştu.




