İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR METRO A.Ş YAYINI SAYI 114 PARASIZDIR

Yasemin Kokulu Nostaljik Yolculuk
Sayfa: 2-3
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Yasemin
Kokulu Nostaljik
Yolculuk
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
Yasemin Kokulu Nostaljik Yolculuk
olanaklarıyla karşıladığı projede çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3’ten
İzmir, baharı
kentin
dörtNarlıdere’ye
bir yanına İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
çiçeklerle
metroya
binen
bir yolcu
kadar
aktarmasız
gidebilecek.
İzmir’dedikilen
raylı sistemin
karşıladı.
Başkanımız
Tunç
Soyer’in
"Daha
yeşil
bir
İzmir"
vizyonu
hedeﬁyle
ulaşım
ve yaya
uzunluğu 179 kilometreden 186,5 kilometreye ulaşacak.
akslarında oluşturduğu yasemin çiçekleriyle dolu yeşil koridorlar, şık görüntüsü ve hoş kokusu
ile İzmir’e ayrı bir güzellik kattı.

Kokulu Nostaljik buluştu
Yolculuk
İzmir Atatürk’eYasemin
Saygı Yürüyüşü’nde
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Kentin Sokakları Yasemin Kokuyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharla birlikte kenti çiçeklerle donattı. Ulaşım ve yaya akslarındaki
yeşil koridorların da bakımını tamamladı. Viyadük ayaklarını ve gölgelikli yaya geçitlerini saran
yaseminler havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açınca kentte muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'in en gözde noktalarından biri olan Alsancak Liman ve Cumhuriyet Meydanı arasında etrafı
tablo gibi süsleyen yasemin çiçekleri eşliğinde siz de Boyoz , Çiğdem ve Gevrek adlı tramvay
araçlarımızla yasemin kokulu ve nostalji dolu bir yolculuk yapabilirsiniz.

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.
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Mobil
Turizm
Uygulaması
Visitİzmir
İzmir’de
Çocuk
Hakları
Günü kutlandı

Mobil turizm uygulaması Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11
kategori ve 2 bin 300’den fazla noktayla erişime açıldı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer,
“Başka bir turizm mümkün” anlayışından doğan bu
uygulamanın amacının şehrin refahını metropol ve kırsal
alanda bir bütün olarak artırabilmek olduğunu söyledi.
Koronavirüs sonrası sürece yönelik turizmde dijitalleşmenin
ilk adımı İzmir’de atıldı ve İzmir, dijital turizm altyapısını
tamamlayan Türkiye’deki ilk şehir oldu. Cep telefonuna
indirilebilen Visitİzmir mobil turizm uygulaması sayesinde,
İzmir’i gezmek isteyenler şehrin 2 bin 300’den çok noktası
hakkında bilgi alarak, dilediği yere dilediği zaman
erişebilecek. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer,
Visitİzmir mobil turizm uygulamasının amaçlarının metropol
ve kırsal alanda bir bütün olarak şehrin refahını artırabilmek
olduğunu söyleyerek “Başka bir turizm mümkün
anlayışımızın bir örneği olan bu yenilikçi çalışma, şehirdeki
tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu. Turizmin
dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin
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sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek” dedi.

“Bir şehir vizyon ortaklığı ortaya koyduk”
Başkan Tunç Soyer, turizmde dijitalleşmeye vurgu yaptı.
İzmir’in, tüm zenginlikleriyle dijital dünyada var olmasının
büyük önem taşıdığını belirten Soyer şöyle konuştu: “Hızla
değişen ve dönüşen günümüz dünyasında dijitaldeki
varlığınız çok önemli… Biz de bu amaçla şehrimizin tüm
paydaşlarıyla birlikte Visitİzmir projesini başlattık. Bir şehir
vizyon ortaklığıyla hareket ettik. Bu proje, İzmir Vakfı
tarafından hazırlanan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi’nin ilk
önemli adımı niteliğinde. Proje kapsamında, Vakfımız İzmir
Kalkınma Ajansı ile birlikte kırk uzmanın desteğini alarak bir
yıl süreyle çalıştı. Projeye Sun Express de ortak oldu ve tüm
aşamaları destekledi. Veri toplamayla başlayan ve
kapsamlı bir dijital turizm ansiklopedisine dönüşen
Visitİzmir’in altyapısında güçlü bir envanter var. Bu nedenle

Mobil Turizm
Visitİzmir
İzmir,
DemirUygulaması
Ağlarla Örülüyor
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Visitİzmir, şehrimizin olağanüstü zenginliğini ortaya koyan ve noktalar arasında erişimin nasıl
olacağını gösteren bir dijital turizm altyapısı. Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği
olan bu projenin ana amacı, şehrimizin refahını metropol ve kırsal alanda bir bütün olarak
artırabilmek. Projenin bir paydaşı olan tüm kurumlara ve İzmir Vakfı’nın tüm üyelerine teşekkür
ediyorum.”

Tümüyle yerli yazılım
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla ÜNİBEL) tarafından
tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirilen şehir rehberi niteliğindeki Visitİzmir, hem mobil uygulama
hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Visitİzmir’in tüm içeriğine visitizmir.org internet
sitesi üzerinden de erişilebiliyor. Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunuyor.

11 farklı kategoride 2 bin 300’den fazla nokta
2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı uygulama,
İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi
ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Bergamalı sepet ustasından,
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ayağında, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan uzman ekipler gastronomi, tarih ve
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün nihai onayına sunuldu.
kültür, somut olmayan kültürel miras, doğa ve kırsal gibi 11 farklı kategoride İzmir’in turistik
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son buluyor. Toplam 7 bin 500 metre uzunluğundaki bu etap 10 duraktan oluşuyor.

Visitİzmir Bir Sosyal Medya Platformu

Karabağlar
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uzunmedya
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Visitİzmir
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İzmir
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İzmir Ana
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Visitİzmir
sürekli
güncelleniyor.
Şehirdeki
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ilçesindeki ulaşım sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.
etkinlikleri ve yenilikleri kullanıcılarına ulaştıran Visitİzmir, İzmir’in tanıtım mecrası olarak da işlev
Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında inşa edilecek hat, sırasıyla
görüyor.
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.
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Tramvay’a
büyük ilgi
Çiğli Tramvayı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temelini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Çiğli Tramvayı'nın çalışmalarını inceledi. Personelin
Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Soyer, “Şu anda iş yolunda yürüyor. Çiğli'yi bir an
önce Karşıyaka hattı ile buluşturmak için heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, çalışmaya devam ediyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli
ile Karşıyaka'yı birbirine bağlayacak 11 kilometre uzunluğundaki Çiğli Tramvayı'nın
çalışmalarını inceledi. Önce personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Soyer'e; İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet
Ergenekon da eşlik etti.

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.

Tramvay’a
ilgi
Çiğlibüyük
Tramvayı
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Soyer: İş yolunda yürüyor
Başlayan kazı çalışmaları hakkında bilgi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle beraber temel atma törenini
gerçekleştirmiştik. Daha sonra da öngörülen iş takvimi çerçevesinde trafo yerlerinin
hazırlanması, ilgili kurumlardan onayların alınması gibi süreçler de tamamlandı. Nihayet iş
makineleri girdi. Şu anda 95 kişilik ekibiyle çalışıyor yüklenici ﬁrma. İşin yoğunlaştığı
dönemlerde 500'lere çıkacak. Şu anda iş yolunda yürüyor. Çiğli'yi bir an önce Karşıyaka hattı ile
buluşturmak için heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaya
devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sefer aralıkları sıklaştırıldı
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günde 30 bin yolcu taşınıyor. Karşıyaka hattındaki en yoğun duraklar ise Karşıyaka İskele
Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban
ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu durakları.
Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı
esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki
Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek. 2017
yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye
girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın
da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.
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İzmir’de
Bayrak”
dalgalanıyor
Metroya “Kırmızı
İki Yeni Hat
Katılıyor

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
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Kemalpaşa Belediye Binası, Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan son iki bina oldu.
sonrası, yeterli olan istekliler teklif vermeye davet edilecek. İzmir Haﬁf Raylı Sistemi’nin 5’inci
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Başkanlığı
İhale Komisyonu
tarafından incelenecek.
Değerlendirmelerin
tamamlanmasının
ardından
yeterli
görülen
Renaissance
İzmir Otel, Bornova
Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi ve Aliağa
Devlet
Hastanesi.
istekliler, ﬁyat tekliﬂerinin verileceği ikinci aşamaya davet edilecek.

İzmirliler ﬁdan
dikimİkişenliğinde
buluştu
Metroya
Yeni Hat Katılıyor
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14 dev ﬁrma ve konsorsiyum
Yapım ihalesine katılmak için yeterlilik dosyalarını sunan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin ve
ABD’den 14 ﬁrma ve konsorsiyumun isimleri şöyle:
-Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı
-CCM Buca İş Ortaklığı (CHİNA State Construction, Cengiz İnşaat, MESA Mesken Anonim Şirketi İş Ortaklığı)
-China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı
-Dentas-Gurbag İş Ortaklığı
-Doğuş İnşaat
-EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu
-Gülermak İnşaat
-Dere - NORINCO İş ortaklığı
-Dillingham Construction – Özaltın İnşaat İş Ortaklığı
-Mosinzhproekt – ENKA İş Ortaklığı
-SMU Ingeokom – Metgun İş Ortaklığı
-Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı
-Özbal İnşaat
-Power Construction Corporation Of China - Özgün İnşaat İş Ortaklığı

Yatırım rekoru kıracak
Üçyol - Buca Metro Hattı inşaatı, 1 milyar 70 milyon euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük
yatırımı olacak. 13,5 kilometre uzunluğundaki hat; Üçyol Metro İstasyonu - Dokuz Eylül
Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinası
kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka,
General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

İZBAN’la entegre olacak
Buca Metrosu, F.Altay - Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda; İZBAN
hattı 18
ile Ağustos’ta
ise Şirinyer İzmir’de
İstasyonu'nda
İstasyonu’nda
bilet holü ardından
katından
çıkan entegre
orman olacak.
yangınınÜçyol
yol açtığı
büyük tahribatın
bağlantılı
olurken;
İZBAN Şirinyer
İstasyonu’nda
peronamacıyla
katındanbaşlatılan
bağlanacak
ve mevcut
kentin var
olan ormanlarını
korumak
ve geliştirmek
“Orman
İzmir”
hatlardan
bağımsız
çalışacak.
Bu
hat
üzerindeki
tren
setleri
sürücüsüz
hizmet
verecek.
kampanyasının ilk ﬁdanları Bornova’da toprakla buluştu. Şeytan Deresi’nde yapılan ﬁdan
dikimin şenliğine soğuk havaya rağmen çok sayıda
İzmirli
İnşaat
bu yılkatıldı.
başlayacak
Fidan dikim şöleninde bir konuşma yapan Tunç
Soyer,
18 Ağustos’taki
büyük
yangında
Proje
kapsamında,
toplam 80
bin m2
kapalı
alanatedavi
sahip olacak
Atölye ve Depo
İzmir’in akciğerlerinin yandığını söyleyerek, “Bunu
etmek Bakım,
mecburiyetindeyiz.
18
da yapılacak.
İki katlı
binada
kat
Ağustos’taki büyük yangından sonra çok dahaBinası
fazla ﬁdan
dikeceğimizi,
daha
fazlaaltalanı
geceleme,
üst kat ise araç
bakım ve
yeşillendireceğimizi söylemiştik. 3 bin 800 hektar
alanda ağaçlandırma
yapmayı
veonarım
yanan
katı
olarak
kullanılacak.
Üst
katta
ayrıca
ormanların çok daha fazlasını İzmir’e iade etmeyi hedeﬂiyoruz.
idari oﬁsler ve personel kullanım alanları
Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. Uzunca
bulunacak. Üçyol - Buca Metro Hattı’nın
yıllardır bu topraklarda kızılçam dikiyoruz. Aslında
bu çıra ekip
Bir
inşaatına
buyangın
yılınbiçmeye
ikinci benziyor.
yarısında
tane sandal ağacı ﬁdanı bulamadık burada tüketmişiz.
Bu
yüzden
bugün
menengiç,
kermes
başlanması planlanıyor. Çalışmaların dört
meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği
ahlat gibi
ağaçların ﬁdanını dikiyoruz.
yılve
sürmesi
öngörülüyor.
Bunlar yangına daha dayanıklı, dirençli ağaçlar. Bunlar yaban hayatını güçlendirecek
ağaçlar” dedi.

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
KÜTÜPHANEDE ATÖLYE VAR
Yaşam ve Yazın İlişkisiyleAZİZ
Metinlere
BakışKİLİSESİ
Atölyeleri
VUKOLOS
KÜLTÜR MERKEZİ
“Okumanın kültüre dönüşmesi için yaşamı okumak; yaşamı okumak için de yaşamın
yansıması olan metinleri okumak gerekir. Çünkü her şey bir metindir.’’ Anlayışından yola
14 ARALIK 2019 / Saat: 20:00
çıkarak Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül ve Ekim aylarında çocuklar ile genç ve
yetişkinler için edebiyat atölyeleri gerçekleştiriliyor.
Katılım Koşulları
BALKANİKA
Edebiyat atölyeleri 18 yaşTRİO
ve üzeri
katılımcıya açık.
Katılımcılar birbirinden bağımsız gerçekleşen 5 aylık dönem içinde 10 atölyeden en çok 2
atölyeye kayıt olabilir. AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Her bir atölyenin kontenjanı 20 ve 2 yedek kişi olarak belirlenmiştir.
Atölyeler Varyant Yolu 18
Halil
Rıfat2019
Paşa/ Saat
Caddesi
girişindeki Şato Kütüphanesi’nde,
ARALIK
:20:00
belirtilen gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Ancak; atölye programları kütüphane
etkinlik programları ve hava koşullarına bağlı olarak Alsancak Garı karşısı Kent
Kütüphanesi, Buca Işılay Saygın Kütüphanesi’nden gerçekleşebilir.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
‘AŞK TÜRKÜ SÖYLETİR’
Yetişkin Atölye Programları

1. 06 Temmuz 2021 Salı 15.00-17.00
Yaşama Eleştirel BakmakİSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
Ferit EDGÜ’nün “Çığlık” Öyküsü - Ali KIRKAR
Çığlığın farklı biçimleri vardır
mesela2019
sessiz
kalmanın
19 ARALIK
/ Saat
:20:00çığlığını duyduğunuz oldu mu?
Duymaya çalışacağız.
Kayıt açılış tarihi: 27 Haziran

YENİDEN
SİNEMATEK ARALIK 2019
2. 08 Temmuz 2021 Perşembe
15.00-17.00
HİROŞİMA
SEVGİLİM
Bir “İz” Peşinde Fatih ÖZGÜVEN “İz” Öyküsü
- Serdar SOLKUN
Bıraktığımız izler, takip ettiğimiz izler…
Bazen iz, yaradan çok acır
derler.
Sizce?
İzmir
Sanat
- Büyük Salon
Kayıt açılış tarihi: 1 Temmuz
20 ARALIK 2019 / Saat :20:00

Kültür Sanat
3. 04 Ağustos 2021 Çarşamba 14.00-17.00
CELO BOLUZ
Gökyüzü Herkesin(?)
Turgut UYAR’ın “Göğe Bakma Durağı” Şiiri Atölyesi - Serdar SOLKUN
Göğe bak(a)madığımız gün/ler
mu?İzmir - Konak Halk Sahnesi
İzmir oldu
- NHKM
Göğe bakmak nasıl bir eylem? Birlikte göğe bakmayı deneyeceğiz.
Kayıt açılış tarihi: 28 Temmuz
21 ARALIK 2019 / Saat :20:30
4. 12 Ağustos 2021 Perşembe 15.00-17.00
Yaşamın Gör Dediği
Haldun TANER’in “Bir Motorda Dört Kişi” Öyküsü Atölyesi - Ali KIRKAR
İBB DANS RİTİM TOPLULUĞU
Öylesine, çok sıradan, her gün karşılaşır bir durum…
Öylesine bir durumun öyküsü mü olur? Olursa neden neden olur? Birlikte düşüneceğiz.
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Kayıt açılış tarihi: 1 Ağustos

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

Sorgu
Yıl 1942. Alman Orduları tarihin en kanlı marşlarını söylemekte. 5 Yahudi kadın
gönderildiği Nazi ToplamaJANET
Kampı’nda
hem ESIM
SS subayları
tarafından sorgulanarak hem de
& JAK
ENSEMBLE
birbirlerini sorgulayarak yaşam ile ölüm arasındaki çizgide ne kadar dengede
kalabilirler? iyi seyirler.
AZİZ VUKOLOS KİLİSESİ KÜLTÜR MERKEZİ
İzmir - Nazım Hikmet K.M Konak Halk Sahnesi
ARALIK 2019 / Saat: 20:00
17 Temmuz 2021 Cumartesi28
– 19:00
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Eğlenelim Öğrenelim

Nemrut Dağı Ören Yeri

ÇİNİ MÜZESİ – KÜTAHYA

İl Merkezinde, Paşamsultan Mahallesi Ulu
Nemrut Dağı Ören Yeri, Pütürge’nin Büyüköz Köyü ile
Camii yanında yer alan müze, Türkiye’deki ilk
Adıyaman’ın Kâhta İlçesi sınırları içerisinde yer
ve tek çini müzesidir. Müzedeki vitrinlerde,
almaktadır. Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara
14.y.y.’dan
günümüze kadar Kütahya ve
ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin
150
İznik’te üretilen çini mimari elemanlar, çini
metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yamaçlarına
yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik
kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden
Dönem'in en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal
yapılma ev gereçleri kronolojik bir sırayla
heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır.
sergilenmektedir. Müzenin girişinde, son
İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı
Germiyan beyi II. Yakup Çelebiye ait Osmanlı
bloklarından yapılmış olup, 8-10 metre yüksekliktedir.
Türkçesiyle yazılmış dünyanın en büyük
Eski çağlarda Kommagene olarak anılan bölgede I.
ikinci taş kitabesi bulunmaktadır.
Mithradates tarafından bağımsız bir krallık kurulmuş,
‘‘Gökonun
Şadırvan’’
olarak da(M.Ö.
bilinen
müzede
13 Temmuz 1766 yılında ﬁncancı ustaları
krallık,
oğlu I. Antiochos
62-32)
döneminde
ile
kalfalar
arasında M.S.
imzalanan
tarihteki
‘‘İlk Toplu
İş Sözleşmesi’’nin metinlerini görmek
önem
kazanmıştır.
72 yılında
Roma’ya
karşı
yapılan savaşın kaybedilmesinin ardından krallığın
mümkündür.
bağımsızlığı sona ermiştir. Nemrut Dağı Ören Yeri 1987
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.KAPADOKYABu
Nevşehir
salgın döneminde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes,
Müdürlüğünün sunduğu Sanal Müze platformundan
Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü
Nemrut Dağı Ören Yerini gezebilirsiniz.
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.

Eğlenelim Öğrenelim
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İZMİR
METRO
TRAMVAY
NOSTALJİ
KARŞIYAKA
KONAK

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 Hocazade Cami durağından 6 dakikalık yürüyüş
mesafesinde ulaşabilirsiniz.

RAYLI SİSTEM
TURNİKE
İSTASYON
DURAK
BOYOZ
ÇİĞDEM
GEVREK
ULAŞIM
RAY

Sahibi: İzmir Metro İzmir Büyükşehir

Adres:

Belediyesi Metro İşletmeciliği

2844 Sk. No: 5 Mersinli-İZMİR

Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tel: 461 54 45 (pbx) Faks: 461 47 69

Yayın Sahibi Temsilcisi: SÖNMEZ ALEV

Web: www.izmirmetro.com.tr

Sorumlu Müdür: MEHMET CEMİL DEMİRMEN

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
Baskı Tarihi: 20.06.2021

