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İzmir Metrosu "mahir" ellerde
Sayfa: 8-9
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Bu Ekip Her Zaman Hazır

Yıllık eğitim ve tatbikat planında yer alan, planlı ve habersiz olarak gerçekleşen
acil durum tatbikatlardan biri olan “Deray Tatbikatı” Konak Tramvayının depo sahasında
yapıldı. Konak ve Karşıyaka Tramvaylarının araçlar birimlerinin ortaklaşa katıldığı tatbikatta,
acil durum planlarına uygun olarak oluşturulan senaryo ile tatbikat ekibi görev aldı. Ekip,
hızlı, doğru ve güvenli müdahalelerle senaryo gerekliliklerini başarıyla yerine getirdi.
İzmir Metrosunun işletimini üstlendiği İzmir Tramvayında her dakikanın
planlandığı, detayların titizlikle yönetildiği tatbikatlar, personelin acil durumlar için hazır
ve bilgilerin taze tutulması, kurtarma ekipmanlarının kullanımı ve özellikleri konusunda
deneyimlerini arttırmak için uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Yolcu ve sistem güvenliği
için büyük önem taşıyan bu tatbikatlarda, ilgili birimler, senaryolarda belirlenen görevlerini
yerine getirirken Teknik Emniyet ve Kalite departmanı tarafından tatbikata dair raporlar
tutuluyor. Ayrıca birimlerden gözlemciler tatbikatı değerlendirmek üzere hazır bulunuyor.

Kemeraltı'nda yaz dönemi uygulaması başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayaların Kemeraltı'nda daha güvenli bir ortamda
gezerek alışveriş yapabilmesini sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için motorlu araç
girişine getirdiği kısıtlama süresini yaz dönemi nedeniyle uzatma kararı aldı. Taşıtlar için
10.30 ile 17.30 saatleri arası uygulanan giriş yasağı, 1 Temmuz'dan itibaren akşamları
19.30’a kadar uzatıldı.
Tarihi hanları, şadırvanları ve havraları ile İzmir’in en önemli cazibe merkezleri
arasında yer alan Kemeraltı Çarşısı’nda geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından
başlatılan yaya öncelikli ulaşım uygulamasıyla çarşıya giren motorlu taşıtlar için saat
kısıtlaması getirilmişti. “Yayalaştırma Projesi” kapsamında tarihi çarşı 10.30 ile 17.30
saatleri arasında motorlu araç girişine kapatılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren
vatandaşların yaz boyunca daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için çarşının
motorlu araç girişine kapalı olduğu zaman dilimi akşamları iki saat daha uzatılarak, 19.30’a
çekildi.
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Büyükşehir'den bir "yeşil enerji" yatırımı daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak çevre projelerini peş peşe
hayata geçiriyor. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'nin yer aldığı alanı kent
ormanına dönüştürmeyi ve depolanan atıklardan elektrik enerjisi üretmeyi hedefleyen
çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da 2011 yılında hizmete
alınan katı atık depolama alanının iyileştirilmesini sağlamak, atıkları geri dönüştürmek ve
çöpten elektrik üretmek için yeni bir tesis kuruyor. Bergama Entegre Katı Atık Yönetim
Tesisinde Bergama, Kınık, Dikili ve Aliağa ilçelerinin günlük 500 ton kapasiteli evsel atıkları
değerlendirilecek. Tesis tamamlandığında koku, çevresel kirlilik ve kirletici gazların salımı
bitecek. Çöp sorun olmaktan çıkıp, ekonomik ve ekolojik bir değere dönüşecek.

Havaya, suya ve toprağa saygı
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280 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında kurulacak
Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi; “Mekanik Ayırma”, “Biyometanizasyon”,
“Kompost” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynağı’ndan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” olmak
üzere 4 üniteden oluşacak. Cadde ve sokaklardan toplanan, belediye kamyonları ile
mekanik ayırma tesisine gelen belediye atıkları, tesisin hemen girişinde bulunan
tamamen kapalı atık döküm alanına boşaltılacak ve “Mekanik Ayırma Ünitesi”ne alınacak.
Burada geri dönüşüme yönlendirilecek malzemeler ayrılacak. Biyometanizasyon
Tesisi’nde yiyecek ve bahçe atıkları gibi organik atıklar oksijensiz ortamda (reaktörlerde)
işlemden geçirilerek elde edilen biogaz elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere Elektrik
Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilecek. Geriye kalan katı atıklar ise “Kompost Üretim
Ünitesi”ne alınacak, havalandırılarak olgunlaşması beklenecek. Elde edilen kompost
ürün toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek.
14 bin hanelik elektrik üretilecek
İşlenemeyen atık malzemeler düzenli depolama lotlarında depolanacak. Depolama
alanında oluşan metan gazı da biyogaz arıtmadan geçirildikten sonra elektrik enerjisi
üretim tesisine yönlendirilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi hem tesisin
işletmesinde kullanılacak hem de doğrudan bölge dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesisin
faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık 12 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek 25 bin
300 MWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları
göz önüne alındığında 14 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce karşılık
geliyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak tesis, 2020
yılının sonunda hizmete girecek.
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Tramvay Sürücüsü ’nün Klasik Aşkı

Tramvay Sürücüsü Çağdaş Topkaya, trafikte karşılaştığınız o pembe klasik
Murat124’ün sahibi ve yaratıcısı. İzmir Metrosunun toplu ulaşım hizmeti verdiği Karşıyaka
Tramvayında, Sürücü olarak görev yapan Çağdaş Topkaya, bir klasik otomobil tutkunu.
Vardiyadan çıkınca ilk işi otomobili oluyor. Her erkek gibi çocukluktan bu yana otomobil
tutkusu var, ama onunki biraz farklı. Yaşıtları yaz tatillerinde sokaklarda koşarken, O, 9
yaşından itibaren kaportacıda, oto boyacıda otomobil tutkusunun peşinde koşuyor.
Ardından makine ressamlığında okuyor ve bugün kendi tasarladığı 3.modifiye otomobilini
kullanıyor. Çok hayranı var bu aracın, park halinde, yolda her yerde fotoğraflarını çekiyor
görenler, her an karşınıza çıkabilir İzmir trafiğinde 1975 model, pembe klasik. Üst bagajında
bir bavul bir varil konulmuş. Clup124 çıkartmalı araç. Neden bavul neden varil derseniz,
aynı zamanda kamp hayatını temsil ediyor. Çağdaş aynı zamanda kamp tutkunu. Sosyal
medyada oluşturduğu, “clup124İzmir” grubu sayesinde şehirdeki tüm klasik otomobil
tutkunlarını bir araya getiriyor. Hatta takip ettikleri benzer kulüplerle şehir şehir festival ve
fuar gezerek, İzmir’de de ev sahipliği yapıyorlar. Çağdaş, İzmir’de kendi aracı gibi modifiyeli,
14 aracın trafikte yol aldığını belirtiyor.

Tramvay Sürücüsü ’nün Klasik Aşkı
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1975’ten bugüne
Arkadaşlarının tabiriyle Çakır’ın, Çağdaş Topkaya’nın büyük emeği var 1975
model pembe klasikte. Hurda vaziyetteyken alıp aracın iç ve dış dizaynını kendi tasarlıyor.
Ardından ustalara iş düşüyor, gece, gündüz demeden O da ustaların başında her aşamaya
eşlik ediyor. Kaportadan mekanik aksama tüm parçalar elden geçiyor, yenileniyor ve
yaklaşık 1 yıl sonunda istediği araca ulaşıyor. Şimdi döşemeleri beğenmiyor Çağdaş,
yakında onları da değiştirmeyi planlıyor. Sürekli yeni fikirler, yeni tasarımlar peşinde ve
daha önce sahip olduğu iki aracının da tasarımını ona ait.
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İzmir Metrosu "mahir" ellerde

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi'ne İzmir'in kadın metro ve
tramvay sürücüleri damga vurdu. Çeşitli meslek kollarında personelin mesleki yeterliliğini
belgelendiren sınavlara, en fazla sayıda kadın sürücü grubuyla katılan kurum İzmir Metro
A.Ş. oldu. İzmir'in 14 kadın metro ve tramvay sürücüsü sınavı başarıyla geçerek mesleki
yeterliliğini kanıtladı.
İzmir Metro A.Ş.'nin üç meslek gurubundaki 69 personeli de yeterlilik belgesi almaya
hak kazandı.
Avrupa Birliği MADAD fonu kapsamında finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde
sürdürülen, “Mahir Eller Projesi”ne İzmir Metro A.Ş., bünyesindeki 3 meslek grubu da dahil
edildi. Proje kapsamında, “Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı” ve “Kent İçi Raylı
Sistemler Trafik Kontrolörü” meslek gruplarında personeli belgelendirilen ilk kurum olmayı
başaran İzmir Metro A.Ş. proje illeri içinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi en fazla kadın
sürücü personeli barındıran kurum olma unvanını da elde etti.

Kadının yeri var
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Projede yürütülen sınavlar çerçevesinde , İzmir Metro A.Ş.nin 16 personeli, "Kent içi
Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı", 33 personeli "Kent İçi Raylı Sistemler Trafik
Kontrolörü", 20 personeli ise "Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü" kategorilerinde yeterlilik
belgesi almaya hak kazandı. "Katener Bakım Personeli" ve "Trafik Kontrolörü" meslek
gruplarında proje kapsamında belgelendirilen ilk kurum İzmir Metro A.Ş. oldu. "Kent İçi Raylı
Sistemler Tren Sürücülüğü" programına katılan İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda görevli 20
tren sürücüsünün 14'ünün kadın olması da dikkat çeken bir diğer unsurdu.
Hem teoride hem pratikte kazandılar
İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri, projede kadınların en yoğun olarak temsil
edildiği meslek grubunu oluşturdu. Projede ulaşım sektöründe yetkilendirilmiş belge
kuruluşları arasında yer alan UGETAM tarafından yapılan sınavlarda, adaylar alanlarındaki
mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak için önce teorik sınava tabi tutuldu, başarılı olanlar
ise sahada performans sınavına alındı. Değerlendirme, ulusal meslek standartlarına ve
yeterliliklerine göre yapıldı. Böylece projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş. personelinin tamamı,
yeterliliğinin "Ulusal Meslek Standartları"nda olduğunu kanıtladı.
Personelin mesleki yeterliliği tescilleniyor
Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği
ile 12 ilde mesleki yeterliliği tescillenen personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin İzmir ayağını
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yürütmektedir.
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İzmir'e bir metro hattı daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin en uzun metro hattı için kolları sıvadı. 28 km
uzunluğundaki Adnan Menderes Havalimanı-Karabağlar-Halkapınar metro hattının proje
hazırlıkları başladı.
Raylı sistem yatırımlarında liderliğini sürdüren İzmir'e yeni bir metro hattı daha geliyor. Kentte
nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesinin Eskiizmir ve Bozyaka semtleri ile
Gaziemir ilçesinde yaşayanlar, bir ucu Halkapınar'a diğer ucu Adnan Menderes Havalimanı'na
uzanan metro hattıyla rahat bir nefes alacak. Nüfusu 500 bine dayanan Karabağlar ilçesinin
ana ulaşım aksı üzerinden geçmesi planlanan hat Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayıp
Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir, Halkapınar güzergahını izleyecek.
28 km uzunluğundaki hat yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı
ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.
Mevcut hatlardan bağımsız olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğini rahatlatmak için hazırladığı 2030
Ulaşım Ana Planı'nda "İzmir HRS 6. Aşama Eskiizmir Hattı" adıyla yer alan metro hattı, mevcut
hatlardan bağımsız olarak, teknolojinin son sistemleri kullanılarak tren setleri sürücüsüz
olacak şekilde planlandı. Havalimanı-Halkapınar metro hattı bölgedeki sosyal hayatın
etkilenmemesi için derin tünel teknolojisiyle inşa edilecek.24 istasyona sahip proje güzergâhı
mevcut metro hattının Stadyum İstasyonu'na entegre edilerek, bağımsız istasyonla başlayacak.
Hattın "Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım" ihalesi önümüzdeki günlerde
gerçekleştirilecek.

2030'a kadar 465 km
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da mevcut metro ağını genişletmek
için Narlıdere hattında çalışmalarını sürdürüyor, Buca Metrosu için de Ankara'dan onay
bekliyor. İzmir Banliyö Sistemi İZBAN'ı kuzeyde Bergama’ya kadar 52 km daha uzatacak
banliyö hattı ve Çiğli’de oturan vatandaşların ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak 11
km'lik 14 istasyonlu tramvay hattı gibi önemli yatırımlar da Büyükşehir Belediyesi'nin kısa
vadeli raylı sistem yatırımları arasında yer alıyor. İzmir'de raylı sistem ağının 2030 yılına
kadar 465 km’lik bir şebekeye çıkması planlanıyor.
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Kültür Sanat
LATİN DANSLARI İNİSİYATİFİ
Latin Dansları İnisiyatiﬁ
Salsa - Bachata - Kizomba
Her Pazar
20.00 - 21.00 - Dans Atölyesi (Workshop)
21.00 - 24.00 - Dans Gecesi
18 Haziran 2019, Salı - 31 Ağustos 2019, Cumartesi
Karantina Tramvay Durağı Yanı
YENİDEN SİNEMATEK – AÇIK HAVA FİLMLERİ` HERKES BİLİYOR`
Bir Ayrılık ve Satıcı’yla iki kez Oscar kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin en yeni filmi
Herkes Biliyor Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterildi. Ustalığını konuşturduğu ahlaki
seçimler ve aile dramı alanına bu kez psikolojik gerilim ve gizemi de katan Farhadi’nin bu sekizinci
uzun metrajlı filmi, Madrid’de geçiyor ve diyaloglarının tamamı İspanyolca. Herkes Biliyor’da,
Buenos Aires’te yaşayan bir kadının çocuklarıyla birlikte İspanya’ya gidişi ve eski tanıdıklarının da
karıştığı olayların ortasında kalışı anlatılıyor
09 TEMMUZ Saat: 21:00
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
10 TEMMUZ Saat: 21:00
TARİHİ HAVA GAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
İNCİRALTI TİYATRO GÜNLERİ - NİHAT SIRDAR & SİVRİSİNEK / BÜTÜN KIZLAR TOPLANDIK
Nihat Sırdar, "Bütün Kazlar Toplandık" adlı stand-up gösterisiyle sizlerle buluşuyor.
Nihat Sırdar'ın gündemdeki olayları ve Türk halkının davranışlarını tiye aldığı 2 saatlik keyifli bir
gösteri...
Gösterilerinde; geçmişin meddahlık geleneğinin penceresinden günümüz Türkiye'sine bakan
Nihat Sırdar, daha önce "İyi Uykular Türkiye" ve "Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi" adlı oyunları
sahneledi. Özel radyoculuğun başladığından bu yana radyoculuk yapan Nihat Sırdar, defalarca "En
İyi Radyocu" ve "En İyi Radyo Programları" dalında ödüller aldı. Kafa Radyo'da programlarına
devam eden Nihat Sırdar, önemli pek çok kampanyaya da imza attı.
12 TEMMUZ Saat: 20:30
İNCİRALTI AÇIKHAVA TİYATROSU
YENİDEN SİNEMATEK - AÇIK HAVA FİLMLERİ `BORG MCENROE’
İkonik tenisçiler Björn Borg ve en büyük rakibi John McEnroe arasındaki mücadeleyi
konu alan film, ikilinin 1980 yılı Wimbledon Turnuvası'ndaki karşılaşmasını anlatıyor.
Asabi, fevri, heyecanlı John McEnroe; duygudan arınmış zen sükunetiyle dikkat çeken
İsveçli Bjorn Borg’a karşı. İkili kazanmak için mücadele verirken, bir efsaneye
dönüşmenin bedelleriyle de yüzleşiyor.
17 TEMMUZ 2019 Saat: 21:00
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ

İNCİRALTI TİYATRO GÜNLERİ - MESUT SÜRE / SİZ HEPİNİZ BEN TEK
2008 yılı Ekim'den bu yana çeşitli radyolarda şimdilerde ise Joytürk’te “Rabarba”
programını icra eden Mesut Süre, “Siz Hepiniz Ben Tek” adlı sahne performansıyla
İnciraltı Açıkhava Amfi Tiyatro'da.
19 TEMMUZ 2019 Saat: 21:00
İNCİRALTI AÇIKHAVA TİYATROSU

Kültür Sanat
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YENİDEN SİNEMATEK - AÇIK HAVA FİLMLERİ `YAZ

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan LETO, 1980’ler Leningrad’ında bir yaz günü başlıyor ve
Sovyetler Birliği’nde rock’n’roll’un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor. Genç müzisyen
Viktor, Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından “Kino”yu kurmanın arifesindedir. Iggy Pop, Talking
Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie’nin ülkede elden ele dolaşan kaçak plakları, rock’n’roll ve blues
kültürünün yaygınlaştığının, “Perestroyka”nın yaklaştığının habercisidir. Viktor’un yolu, ülkenin en iyi şarkı
yazarlarından, Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile kesişir. Mike, güzel eşi Natacha ve Victor arasında,
şüpheyle dolu bir devrin en umutsuz günlerinde, müzikle yoğrulmuş ve dönemin ruhunu iliklerimize kadar
hissettiren bir aşk üçgeni doğacaktır. Rusya’da ev hapsinde tutulan yönetmen Kirill Serebrennikov’un son
filmi “YAZ / LETO”, The Guardian’ın belirttiği gibi “geçmişe yazılan baştan çıkarıcı bir aşk mektubu”.
23 TEMMUZ 2019 Saat: 21:00
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
24 TEMMUZ 2019 Saat: 21:00
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ

YENİDEN SİNEMATEK - AÇIK HAVA FİLMLERİ `TRANSİT`
Alman auteur Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan son filmi,
günümüzün göçmen krizine Avrupa'nın geçmişinden bakıyor. Anna Seghers'in 1942 tarihli
romanından uyarlanan filmde Nazi işgalinden kaçan Georg adında bir adam, elinde evrakları
bulunan, ölmüş bir yazarın kimliğini üstlenir. Georg Marsilya'dan gemiye binebilmek için beklerken
kendi gibi birçok mülteciyle tanışır; ama gizemli Marie ile tanışınca planları değişir. Christian
Petzold, tarihten ödünç aldığı bir hikâyeyi günümüz Marsilya'sında çekerek hem 75 yılda çok az
şeyin değiştiğini vurguluyor hem de göçmenlik ve arada kalmışlığa dair sinemasal bir tartışma
alanı açıyor.
31 TEMMUZ 2019 Saat: 21:00
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
İNCİRALTI TİYATRO GÜNLERİ - FERHANGİ ŞEYLER
Ferhangi Şeyler; dünyada "en çok oynanan tiyatro oyunu" ve sürekli kendi rekorunu kırmaya
devam eden efsanevi tiyatro oyunu. Ferhangi Şeyler'de hepimizin hayatının içinde olan karakterler
var. Görmesek de kendilerini hissettiriyorlar. Ev sahibi Orkinos Hanım (alt katta oturuyor), bakkalın
çırağı, bakkalın aptal çırağı, bakkalın daha aptal çırağı (sürekli çırak değiştiriyor), avukat aptal
Tayfun, telefonda yanlış numara çevirip numarayı teyit edenler, popüler kültür için müzik yapmaya
çalışan müzisyen... Sosyal çevremiz mizah dolu.
02 AĞUSTOS 2019 Saat: 20:30
İNCİRALTI AÇIKHAVA TİYATROSU

YENİDEN SİNEMATEK - AÇIK HAVA FİLMLERİ `YEŞİL REHBER`
Amerikalı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960'lı yıllarda, Afrika kökenli piyanist Don Shirley
(Mahershala Ali), Güney eyaletlerinde bir turneye çıkmıştır. Ona bu tur boyunca bar fedaisi Tony Lip
(Viggo Mortensen) şoförlük yapacak, gittiği her yerde ona eşlik edecektir. Afrika kökenlilerle ilgili
birçok önyargısı olan, eğitimsiz ve şiddete meyilli; ancak iyi kalpli ve yürekli Tony ile karşılaştığı
bütün ayrımcı tavırlara rağmen şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğine yürekten inanmış Don
arasında sıcak bir dostluk kurulacak, birlikte mücadele edip birlikte yeni şeyler öğreneceklerdir.
6 AĞUSTOS 2019 Saat: 21:00
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
7 AĞUSTOS 2019 Saat: 21:00
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
İNCİRALTI TİYATRO GÜNLERİ – AŞKÖLSÜN
Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikayesi.
Kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren
bir kadın.
Yaptığımız seçimler bize mi aittir yoksa bize dayatılanlar mıdır?
Yağan yağmurun sevmekle, sahile vuran dalgaların aşkla, rüzgarda dalgalanan başak tarlalarının
sevilmekle alakası var mıdır?
Durup hatırlamak ya da hatırlayamamak nasıl karşılık bulur?
09 AĞUSTOS 2019 Saat: 20:30
İNCİRALTI AÇIKHAVA TİYATROSU

METRO
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Eğlenelim Öğrenelim
Derweze (Cehennem Kapısı),
Türkmenistan

"Cehennem Kapısı" olarak da
tanımlanan Derweze, Türkmenistan'da
başkent Aşkabat'dan 290 km uzaklıkta yer
almaktadır. 1971'deki doğal gaz kazıları
sırasında Sovyet yerbilimciler 70 m
genişliğinde ve 19.8 m derinliğinde bir çukur
kazmışlardır. Çevredeki doğal yaşamı ve
insanları korumak adına zehirli gaz salınımına
karşı önlem almak isteyen yer bilimciler
çukuru ateşe vermişlerdir. Gazın bir iki
haftada kendi kendini yakıp söneceğine
inanmışlardır. Üzerinden 44 yıl geçti çukur
ise hala yanıyor. Derweze, bir yer altı ocağı olarak da tanımlanabilir.

Yedi Renkli Toprak, Chamarel, Mauritius

Morityus'un
güneybatısında
bulunan Chamarel köyünün yakınlarındaki
sıradışı oluşuma Renkli Toprak adı veriliyor.
Çıplak tepelerin toprağı yedi renkten
oluşuyor; kırmızı, kahverengi, eflatun,
yeşil, mavi, mor ve sarı. 1960lı yıllarda
Morityus'un en gözde turist mekanı olan
Renkli Topraklar günümüzde de turist
çekmekte olan bir yerdir. Bu sıra dışı jeoloji
harikası, bölgedeki volkanik kaya farklı
sıcaklıklarda ve tabakalarda soğuyunca
meydana gelmiş. Yağışlar kayayı küçük
tepelere bölerek onların kum tepeciklerine
benzemesine meydan vermiş. Renkli Topraklar'ın en ilginç özelliklerinden biri de tabakalara ayrılmış
olması. Eğer 7 farklı renkli topraktan avucunuza alıp onları karıştırırsanız, sonunda yine ayrışıyorlar.

Kamış Flüt Mağarası, Guangxi, Çin
1962 yılında halkın ziyaretine
açılan Mağara, aynı zamanda doğal sanatlar
sarayı olarak da bilinmektedir. 180 milyon
yaşında ve 240 metre derinliğindeki kalker
mağarasında, kireçtaşı oluşumları, sarkıt
ve dikitler, değişik kaya şekilleri mağaranın
içinin renkli aydınlatmasıyla mağarayı
büyüleyici adeta değişik bir hale sokuyor.
Bu yeri dünyaca ünlü yapan ise kendine
özgü yapısı ve renkli aydınlanmasıdır.
Mağaranın adı ise, sarkıtlarının bir müzik
enstrümanı olan flüte benzerliğinden dolayı verilmiş. 240 metre uzunluğunda olan bu jeolojik
oluşumun tarihi ise M.Ö. 792 yılına dayanıyor.

Eğlenelim Öğrenelim

İZMİR KUŞ CENNETİ

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından
biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde tepeli pelikan,
pembe kanatlı flamingo, yalı çapkını, gri ve
siyah leylekler gibi bir çok kuşun yaşadığı
biliniyor. Çiğli’de Çamaltı Tuzlası içinde 8000
hektarlık alana yayılmaktadır. Çamaltı
Tuzlası, yıllık 600 bin tonu bulan kapasitesi
ile Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir
bölümünü karşılamaktadır. Her yıl 50.000
civarında kuşun ziyaret ettiği bölge, kuşların
göç yolları üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda
arkeolojik sit alanı olan Kuş Cenneti,
Çiğli’den 10 km – Karşıyaka’dan 26 km
uzaklıkta bulunuyor.
Burada; ziyaretçi merkezi kuş gözlem
kuleleri, dürbün ve gezi bisikletleri bulunuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
doğal malzemelerle yenilenerek 20 km
bisiklet ve yürüyüş parkuru haline getirilen
Kuş
Cenneti'nin
tümü
bisikletle
gezilebilmekte, bisim istasyonundan bisiklet
kiralanabilmektedir.

METRO
15

Sayın
Yolcularımız
Raylı sistem araçlarında, peronlarda,
yiyecek ve (şişeli su dışında) içecek
tüketmediğiniz için,
teşekkür ederiz.

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

Adres:
2844 Sok. 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:
Gelişim Ofset
Ramazan Toraman
Baskı Tarihi: 10.07.2019
www.gelisimmatbaa.com

