BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI
BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl
zmir Ulam Ana Plan çerçevesinde, alternatif ulam türleri arasnda entegrasyonu salayan rayl toplu tama
sistemlerioluturularakkentseleriiminkolaylatrlmasamaçlanmaktadr.Belediyemizkentiçiulamdakarayolu
trafik yükünü azaltmak için rayl sistem yatrmlarna yönelmekte, metro ve banliyö yatrmlarn kararllkla
sürdürmektedir.Yürütülmekteolanraylsistemyatrmlarnaulamanaplanndaöngörülendörtbölgedetramvay
sistemlerideeklenecektir.
Yaplan tüm bu yatrmlar Banliyö ve Rayl Sistem Yatrmlar Daire Bakanl bünyesinde bulunan Rayl Sistem
ubeMüdürlüüveBanliyöSistemleriubeMüdürlüütarafndanyürütülmektedir.





RAYLISSTEMUBEMÜDÜRLÜÜ
Yetki,GörevveSorumluluklar

YasalDayanak

Meclisin 12.03.2007 tarihli 01.191 sayl karar ile kurulan ve yatrmc bir birim 5393 s. K. m.14/1 f, Yapm
olanRaylSistemMüdürlüü;zmirBüyükehirBelediyesiRaylSistemprojelerine leri Muayene ve Kabul
ilikin tüm etaplarn inaat öncesi ve inaat süresi boyunca Yapm leri Genel Yönetmeliim.3,4
artnamesi ve Bayndrlk leri Kontrol Yönetmelii hükümleri çerçevesinde
yürütürvedenetler.

Belediye otobüs hatlarnn youn olarak kullanld ve trafik problemlerinin yaand bölgelerde belediye
otobüslerinin younluunun azaltlarak, toplu ulamn yüksek kapasiteli, çevreye duyarl ve kentlinin yaam
kalitesini yükselten ulam yapsnn oluturulmas amaçlanarak zmir Hafif Rayl Sistemi Projesi gelitirilmitir.
Seyahat konforu yüksek bir sistem olarak tasarlanan, aamalar halinde planlanan ve uygulanan zmir Hafif Rayl
Sistem Projesi’nin omurgasn oluturan Üçyol Konak Basmane Halkapnar Bornova hatt 2000 ylndan itibaren
tamamlanarak hizmet vermeye balamtr. zmir Metrosu’nun Üçyol Bornova arasndaki 1. Aama, 4,2 km’lik
bölümü yer altnda olmak üzere toplam 11,5 km’dir ve güzergahta 10 adet istasyon yaplmtr. Bu aamaya ek
olarak; ‘2.Aama (Üçyol Fahrettin Altay)’; ‘3. Aama 1.Ksm (Ege Üniversitesi  Bornova Merkez)‘; ‘3. Aama 2.
Ksm (Otogar Balants)’; ‘4. Aama (Fahrettin Altay  Narldere Balants)’; ‘5. Aama (Üçyol Buca Kampüs
Balants)’;yaplmasplanlanmaktadr.

Stratejik Amaç: zmir Kentinin Özgün Yaps ve Dinamiklerini Dikkate Alan nsan Öncelikli, Ekonomik, Konforlu,
Çevreye Duyarl, Farkl Ulam Türleri Arasnda Entegrasyonu Salayan ve Kentlinin Yaam Kalitesini Yükselten
UlamYapsnnOluturulmas.
Stratejik Hedef: Büyükehir Belediye Snrlar çinde; Çada Teknolojinin Tüm Olanaklarn Kullanarak, Güvenli,
Ekonomik,EriimiKolay,UlamTürleriArasndaEntegrasyonuSalayacakveÇevreselEtkileriAçsndanKentsel
YaamKalitesiniYükseltecekBirTopluTamaSistemininGelitirilmesi.


zmirHafifRaylSistemProjesi2.Aama(ÜçyolFahrettinAltay)Yapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Mevcut1.AamaBornova Üçyol(11.5km.)hattnaeklenecekÜçyol 
Fahrettin Altay hattyla zmir metrosu toplam 17 km uzunlua
ulaacaktr. Üçyol Fahrettin Altay aras yaklak 5,5 km'lik güzergâh
tamamen yeraltnda olup 5 adet yer alt istasyonunu (zmirspor,
Hatay,Göztepe,Poligon,FahrettinAltay)içermektedir.Mevcutzmir
metrosuna2.Aama'nneklenmesiiletananyolcusaysnnyaklak
180.000 olmas beklenmektedir. Bornova’dan Üçkuyular'a 27
dakikadaulamakmümkünolacaktr.
2. Aama Üçyol Fahrettin Altay naat Yapm i'nde yüklenicinin
yükümlülüünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleme
feshedilmitir. kmal inaatnn 2 ksm olarak ayr ayr ihale
edilmesine karar verilmi, Tünel leri ile zmirspor ve Hatay
stasyonlarnn yapm için 15.10.2009 tarihinde ihale yaplmtr.
haleyi kazanan yüklenici ile sözleme imzalanarak imalata
balanmtr. haleye davet edilmeyen bir firmann itiraz üzerine
Kamu hale Kurumu tarafndan ihalenin iptal edilmesine karar
verilmi, kararn yasaya ve ilgili yönetmeliklerine aykr olmas
nedeniyle yargya bavurulmasna karar verilmitir. Yarg süreci
tamamlanncayakadartünel içindeaciliyetarzedenksmlarnnihai
kaplama ileri Belediye ekipleri tarafndan yaplmaktadr. Göztepe,
Poligon ve Fahrettin Altay stasyonlarnn yapm için ihale ilanna
çklmtr.15.01.2010tarihindeihaleyaplacaktr.
Yarg sürecinin sonuçlandrlmasnn ardndan balayacak olan 1.
ksm imalatlar için iin süresi 17 aydr. 2. ksm için iin süresi
sözlemeimzalanmasndanitibaren16aydr.Herikiiin2011ylnda
tamamlanmashedeflenmektedir.




ÜçyolFahrettinAltayGüzergahvestanyonlar

zmirHafifRaylSistemProjesi3.Aama1.Ksm(EgeÜniversitesiBornovaMerkez)Yapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Mevcut1.AamayaEgeÜniversitesiHastanesiönündekiistasyondan
eklenecekolanveBornovamerkezekadaruzanacakolan3,2km’lik
Ege Üniversitesi  Bornova Merkez hatt ile zmir Metrosu 20,2 km
uzunluaeriecektir.
BuikapsamndaÜniversite,Evka 3veBornovaMerkezstasyonlar
ileyaklak762mdelmetünel,1366maç kapave774m"U"kesitli
tünelinaatyaplacaktr.
Yüklenicininverilensüreuzatmnaramenileritamamlayamamas
nedeniile05.08.2009tarihindefesihkararalnmtr.
Fesih karar öncesinde Üniversite stasyonu ile Evka 3 stasyonu
arasnda yer alan U kesitli tünel, lojmanlar bölgesinde yer alan aç
kapa tünelde betonarme imalatlar, izolasyon ve geri dolgu
çalmalar yapld. Fesih karar sonras dare tarafndan Evka 3
yolunun geri dolgusu tamamlanarak trafie açld. dare tarafndan
sahadagüvenlikönlemlerialnd.
23.10.2009tarihindeyaplanikmalinaatihalesindedeerlendirme
d braklan bir firma Kamu hale Kurumu’na itiraz bavurusu
yapmtr,ihalesürecidevametmektedir.
Sözlemesinin feshedilmesinin ardndan Bornova Hastane Evka 3
stasyonu aras kmal naat olarak ihalesi yaplmtr. Zeminde
yaanan problemler nedeniyle proje deiiklii yaplarak Evka 3
BornovaMerkezarasikmalinaatihalesiyaplacaktr.



BornovaHastane BornovaMerkezGüzergah



zmirHafifRaylSistemProjesiMüavirlikveProjeHizmetleri
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

zmirHafifRaylSistemProjesikapsamndayaplanveyaplacakolan
tüm inaat, mimari, mekanik, elektrik ve elektronik projelerinin
hazrlanmas ve imalatlar srasnda kontrollük ve müavirlik
hizmetlerininyaplmasdr.
naatçalmalardevameden2.Aamave3.Aama1.KsmYapm
leri’ninmüavirlikvekontrollükhizmetleriyaplmtr.
kmalinaatlarihaleleriyaplanHRSP2.Aamave3.Aama1.Ksm
ikmal inaatlar yapm ileriyle birlikte müavirlik ve kontrollük
hizmetleridedevamedecektir.


zmirHafifRaylSistemProjesiAraçAlm

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Mevcut1.AamazmirMetrosunaeklenecek2.Aamave3.Aama
1. Ksm hatlaryla birlikte artacak yolcu ihtiyacn karlamak
amacyla ilave tren setlerinin alnmas gerekmektedir. zmir Hafif
RaylSistemiiçin8adetherbiri(2md+2m)4vagonluelektriklitren
setiileyedekmalzemelerininalnmasbuikapsamndadr.
Araç Alm ihalesi 2008 ylnda üç kez yaplm, 1. ve 3. ihalelerde
teklif bedelleri yaklak maliyetin üzerinde olduundan ve yeterli
rekabet ortam olumadndan, 2. ihaleye ise teklif sunan firma
olmadndan üç ihalede iptal edilmitir. 2009 ylnda dördüncü kez
ihalesi yaplan araç alm iinin sözlemesi 21.10.2009 tarihinde
imzalanmtr.
Tren vagonlar ile yedek parçalar sözleme tarihinden itibaren 30
aydasetlerhalindeteslimalnacaktr.


zmirHafifRaylSistemProjesi3.Aama2.Ksm(OtogarBalants)Yapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

zmirMetrosunun3.Aama2.KsmHalkapnar’danOtogar’auzanan
balantnnyaplmasdr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

HRS hizmetlerinin gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda yeniden
deerlendirilerekihaledosyashazrlanacaktr.

Projeileilgiliçalmayaplmamtr.


zmirHafifRaylSistemProjesi4.Aama(FahrettinAltayNarldereBalants)Yapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar






zmir Metrosunun Fahrettin Altay Narldere balantsnn yaplarak
Narldere bölgesine ve özellikle Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine
ulamnsalanmashedeflenmitir.
Projeileilgiliçalmayaplmamtr.
HRS hizmetlerinin gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda yeniden
deerlendirilerekihaledosyashazrlanacaktr.

zmirHafifRaylSistemProjesi5.Aama(ÜçyolBucaKampüsBalants)Yapmi
Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm
Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar
Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar

zmir Metrosunun Üçyol Buca Kampüs güzergah yaplarak Buca
bölgesine ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yerlekesine ulamn
salanmashedeflenmitir.
2009yliçerisindebuprojeyleilgiliçalmayaplmamtr.
HRS hizmetlerinin gelitirilmesi faaliyeti kapsamnda yeniden
deerlendirilerekihaledosyashazrlanacaktr.


zmirHafifRaylSistemProjesiZeminyiletirmeYapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

zmir Hafif Rayl Sistemi Projesi kapsamnda inaat çalmalar
srasnda ortaya çkan problemler için gerekli bölgelerde zemin
iyiletirmeçalmalarnnyaplmasdr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

2009 yl içerisinde yaplan zemin iyiletirilmesi çalmalar inaat
ilerikapsamndayaptrlmtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

naat çalmalar srasnda öngörülmeyen durumlar karsnda
meydanagelenzeminproblemlerininçözümüiçinzeminiyiletirme
çalmalardevamedecektir.


zmirHafifRaylSistemProjesiAltYapAktarmlarYapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Mevcut altyap hatlarnn inaat çalmalar srasnda zarar
görmemeleri için inaat sahasndan uzaklatrlmas veya korumaya
alnmasdr.
2009 yl içerisinde yaplan altyap aktarmlar, aktarmn gerektii
bölgedeki inaat çalmalar ile birlikte ilgili yüklenicilere
yaptrlmtr.
naat çalmalar srasnda karlalabilecek alt yap hatlarnn
aktarmlaryaplmayadevamedecektir.


zmirHafifRaylSistemProjesiScada,TelekomünikasyonveSinyalizasyonSistemininTesisileri

Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm

Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar

Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar

2. Aama ve 3. Aama 1. Ksm hatlarnn iletmeye alnabilmesi ve
mevcut 1. Aama Üçyol Bornova hattyla birlikte çalabilmesi için
Scada, Telekomünikasyon ve Sinyalizasyon Sistemlerinin
entegrasyonununsalanmasgerekmektedir.
BuikapsamndabuhatlardagerekliolanScada,Telekomünikasyon
VeSinyalizasyonSistemlerintamamlanmasbulunmaktadr.
2. Aama ve 3. Aama 1. Ksm Yapm leri tamamlanamad için
2009ylndaherhangibirçalmayaplamamtr.
Yüklenicinin yükümlülüünü yerine getirmemesi nedeniyle
sözlemesifeshedilen2.Aamave3.Aama1.KsmYapmlerinin
ikmal inaatlar için yaplan ihalelerinin kapsamna dahil edilen
Scada,TelekomünikasyonveSinyalizasyonSistemleriikmalinaatlar
ilebirlikteyaplacaktr.






zmirHafifRaylSistemProjesi5.AamaGüzergahSeçimi,JeoteknikÇalmalarveUygulamaProjeleri
HizmetAlm
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Üçyol Buca Kampüs metro hattnn güzergah seçimi için
jeoteknik çalmalarn yaplmas ve uygulama projelerinin
hazrlatlmasdr.
2009ylndabuprojeyleilgiliçalmayaplmamtr.
Üçyol Buca Kampüs metro hattnn yapmna balanmasndan
önceyaplacaktr.


zmirHafifRaylSistemProjesiMühendislikProjeHizmetleri
Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm
Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar
Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar

Tümaamalarninaat,mimar,mekanik,elektrikveelektronik
projelerininhazrlanmasdr.
2009ylndabuprojeyleilgiliçalmayaplmamtr.
HRS hizmetlerinin
deerlendirilecektir.

gelitirilmesi

faaliyeti

kapsamnda


zmirHafifRaylSistemProjesiCerVestasyonGücüçinEnerjiTeminiYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar






zmir Metrosu için yaplan istasyonlar ve bu hatlarda çalacak
elektrikli trenler için gerekli olan yüksek güçte elektrik
enerjisinin trafo merkezlerinden istasyonlara alnmas için
enerjinakilhatlarnnyaplmasgerekmektedir.
Cer ve istasyon gücü için enerji temini ileri ikmal inaatlar
ihalelerininkapsamnadahiledilmitir.14.08.2009tarihve715
karar nolu Meclis Karar ile 2009 yatrm programndan
çkarlmtr.
Yüklenicinin yükümlülüünü yerine getirmemesi nedeniyle
sözlemesi feshedilen 2. Aama ve 3. Aama 1. Ksm Yapm
lerinin ikmal inaatlar için yaplan ihalelerinin kapsamna
dahiledilenCervestasyonGücüçinEnerjiTeminileriikmal
inaatlarilebirlikteyaplacaiçin2010 2017StratejikPlannda
yeralmamaktadr.

BANLYÖSSTEMLERUBEMÜDÜRLÜÜ
Yetki,GörevveSorumluluklar

YasalDayanak

Meclisin12.03.2007tarihli01.191saylkararilekurulanveyatrmcbirbirim
olanBanliyöSistemleriMüdürlüü;zmirBüyükehirBelediyesiBanliyö
SistemininGelitirilmesiProjesi’neilikintümetaplarninaatöncesiveinaat
süresiboyuncayapmilerigenelartnamesiveBayndrlkleriKontrol
Yönetmeliihükümleriçerçevesindeyürütürvedenetler.

5393s.K.m.14/1 f,Yapm
leriMuayeneveKabul
Yönetmeliim.3,4



BanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi,kentikuzeydeAliaa’dangüneydeCumaovasnakadarbirbirinebalayan
ve önemli bir ulam imkân salayan 80 km uzunluundaki mevcut demiryolu sisteminin, standartlar
yükseltilerek,çada,hzl,güvenlibirkentselbanliyösisteminedönütürülmesidir.
BuprojeningerçekletirilebilmesiiçinTCDDletmesiGenelMüdürlüüile1999ylndaönprotokol,2000ylnda
ekprotokol,26.03.2005tarihindedeBanliyöletmeciliiProtokolüimzalanmtr.
Yaplantümbuprotokollerile
x
x
x
x
x

Hatüzerindebulunanistasyonlaraekyeniistasyonlarnyaplmas,
Mevcutistasyonlarnyenilenmesi,
Gereklidüzenlemeleryaplarakkarayoluveyayageçilerinindemiryoluilekesimelerininkaldrlmasyla
sisteminyüksekstandartlvegüvenlibirkentiçirayltoplutamasisteminedönütürülmesi,
Sistemin halen çalmakta olan hafif rayl sistem ve lastik tekerlekli sistemler ile entegrasyonunun
salanmasiçinaktarmatesislerininyaplmas,
SatnalnacakaraçlarileTCDDhatlarüzerindekentiçirayltoplutamailetmeciliiyaplmasiçin,

paylamadayalbiribirliiplanlanmtr.
Aliaa ile Menderes arasnda çalacak banliyö hatt ile konut ve sanayi bölgeleri birbirine balanacak, günde
550.000ylda165.000.000yolcutanacakvekentinbirucundandierucuna86dakikadaulalacaktr.
BuprojehalençalmaktaolanmevcuthafifraylsistemileHalkapnarstasyonu’ndaçakmaktadr.Buistasyonda
yolcuaktarmnnsalanmasilekentiçiulamndabüyükbirrahatlamasalanacaktr.

BSGPkapsamndailketütleregöreyaplmasplanlananileriseaadaözetolarakbelirtilmitir:
¾ Yaklak3000mKaryakatüneliile2000mirinyertünelininyapm
¾ 4 adedi (3 Karyaka + 1 irinyer)  tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet
istasyonununyapm,
¾ 8adetmevcutistasyondayenilemeyaplmas,
¾ Sistemingüvenliçalmasnsalamaküzere,çeitlibölgelerdeyeralan50adethemzemingeçidinkapatlarak,
toplam26adetaltveüstkarayolugeçidiile51adetyayageçidiyapm,
¾ Dierulamsistemleriileentegrasyonusalayacakaktarmistasyonlarnnyapm,
¾ Sistemdeçalacakolanaraçlarntemini,
¾ SisteminsalklçalabilmesiiçinÇiliveCumaovas’ndadepoveatölyetesislerininyapm.
HALEETAPLARI
Yukardabelirtilenilerinyapmiçin,2000 2002yllararasndaprojelendirme çalmalaryaplm,ihaledosyas
hazrlanmtr. Projenin Avrupa Yatrm Bankas’ndan temin edilmi olan kredi ile finanse edilmesi planlanm,
Kasm 2002 tarihinde de, aktarm istasyonlar, araçlar ve depo atölye tesisleri hariç, dier tüm yapm ilerini
kapsayanksmiçin2886saylhaleyasasnagöreihaleyaplmtr.Ocak2003deteklifleralnm,ancakihaleiptal
edilmitir.
halenin iptalinden sonra, Austos 2003 de Avrupa Yatrm Bankas’ndan temin edilmi olan kredinin süresinin
dolmasnedeniyle,Belediyeninözkaynaklarileiinetaplarhalindeyaplmasnakararverilmitir.
25.09.2003 tarihinde ihalesi yaplan 1.Etap naat lerinin sözlemesi, 17.918.013.420. TL bedel ile ihaleyi
kazanm olan Bayndr naat Turizm Ticaret ve Sanayi A. ile 26.02.2004 tarihinde imzalanmtr.  01.06.2004
tarih ve 256250/337 sayl Saytay tescilini takiben de 14.06.2004 tarihinde ksmi yer teslimi yaplarak yapm
çalmalarnabalanmtr.



Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesinin, ihalesi yaplm olan 1.Etap’n arkasndan, yaplan çalmalar
dorultusundaaadabelirtilenilaveetaplariletamamlanmasplanlanmtr.
¾

2.ETAP KaryakaTüneliileNergis,Karyaka,AlaybeyveNaldökenstasyonlarYapm

¾

3.ETAP irinyerTüneliileirinyerstasyonuYapm

¾

4.ETAP–KemerstasyonuveKarayoluAltGeçidiilenklâpstasyonuveKarayoluAltGeçidiYapm

¾

5.ETAP – Gaziemir, Egekent, Çili, Demirköprü stasyonlar ile Gaziemir Karayolu Alt ve Adliye Karayolu Üst
GeçitleriYapm

¾

6.ETAP–Bayrakl,emikler,Maviehir,AtasanayistasyonlarveBayraklKarayoluÜstGeçidiYapm

¾

7.ETAP–Aliaa,Biçerova,Hatundere,Menemen,EgekentII,UlukentveAlsancakstasyonlarnnYenilenmesi

¾

8.ETAP1.KISIM–ÇiliDepoveAtölyeTesisleriYapm

¾

8.ETAP2.KISIM–Cumaovasstasyonu,DepoAlanveKsmiAltgeçidiYapm

¾

KatenerSistemininYenilenmesi

¾

SinyalizasyonSistemininYenilenmesi

¾

Sistem mühendislii çalmalar sonucunda belirlenecek olan elektromekanik iler ve 26 Mart 2005
Protokolü’ndebelirtildiigibiBBveTCDDortaklilekurulanZBANA..tarafndansalanacakolanaraçlarn
temini.


StratejikAmaç:zmirKentininÖzgünYapsveDinamikleriniDikkateAlannsanÖncelikli,Ekonomik,Konforlu,
Çevreye Duyarl, Farkl Ulam Türleri Arasnda Entegrasyonu Salayan ve KentlininYaamKalitesiniYükselten
UlamYapsnnOluturulmas.
StratejikHedef:BüyükehirBelediyeSnrlarçinde;ÇadaTeknolojininTümOlanaklarnKullanarak,Güvenli,
Ekonomik,EriimiKolay,UlamTürleriArasndaEntegrasyonuSalayacakveÇevreselEtkileriAçsndanKentsel
YaamKalitesiniYükseltecekBirTopluTamaSistemininGelitirilmesi.


zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi1.EtapYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

1. Etap Yapm i kapsamnda Sarnç, Esba, Semt Garaj, Kou,
Salhane,TuranstasyonlarveSarnçKarayoluÜstGeçidiileGediz
Karayolu Alt Geçidi yapm ileri ve bu istasyonlar için yürüyen
merdiven ve engelli asansörü temini ve montaj ileri
bulunmaktadr.
1. Etap Yapm leri yüklenicinin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi nedeniyle sözleme feshedilerek, yeniden ihale
edilmitir.Kou,SemtGaraj,SarnçveEsbastasyonlarndainaat
ileri tamamlanm olup Salhane ve Turan stasyonlar %75
oranndatamamlanmtr.
2010 ylnda tamamlanacak olan 1. Etap Yapm leri ile birlikte
banliyöhattndayolcutamaclbalayacaktr.
Kesinhesapilemleri2010ylndayaplacaktr.



Sarnçstasyonu



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi2.EtapKaryakaTünelivestasyonlarYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Karyaka bölgesinde, mevcut demiryolu hatt birçok sokak ve
Girne caddesiilekesimektedir.Güzergahnyeraltnaalnarakbu
kesimelerin önlenmesi, trafik aknn salanmas ve kent içi
rekreasyon alan yaratlmas hedeflenmitir. 3260 metre
uzunluundaki güzergâhn 1930 metresi kapal alan olup, bu i
kapsamnda3adetyeraltistasyonunu(Alaybey,Karyaka,Nergis
stasyonlar), 1 adet yer üstü istasyonunu (Naldöken stasyonu)
yaplmaktadr.
BSGP 2. Etap Karyaka Tüneli ve Nergis, Karyaka, Alaybey ve
Naldöken stasyonlarnda, yapm çalmalarnda kaz srasnda
zeminde karlalan problemler nedeniyle proje deiikliine
gidilmesi
üzerine,
i
sözleme
bedeli
kapsamnda
tamamlanamamtr. Bu nedenle i tasfiye edilmi, ikmal inaat
için yeniden ihaleye çklarak sözleme yaplmtr. kmal naat
kapsamnda istasyonlarda ince iler yaplm, prekast kirilerin
montajlar tamamlanm ve tünel içinde nihai kaplama ileri
yaplmtr.
2010 ylnda tamamlanacak olan 2. Etap kmal naat yapm
iindensonraçevredüzenlemeileriyaplacaktr.



KaryakaTünelivestasyonlar


zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi3.EtapirinyerTünelivestasyonuYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

irinyer’de mevcut sistem karayolu geçitleri ile çakmaktadr.
Güzergah yer altna alnarak trafik aknn salanmas ve tünel
üzerindekentiçirekreasyonalanlarnnyaratlmashedeflenmitir.
2000m’likgüzergahnyaklak500metresikapaltünelolup,bui
kapsamndairinyerstasyonudayaplmtr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Kesinkabulilemleritamamlanmtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

3.EtapirinyerTünelinaattamamlanmolup,2010ylndadier
etaplarn da yapm ilerinin tamamlanmasyla banliyö hattnda
yolcutamaclbalayacaktr.






irinyerstasyonu


zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi4.EtapYapmleri

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

BanliyöSistemiiçindeyeralanikiadetistasyonunyapm,ayrcaiki
adet karayolu alt geçidinin yapm ile ehir içi trafiinin kesime
noktalarndatrafikproblemlerininçözülmesihedeflenmitir.
4.EtapnaatkapsamndaKemerstasyonuveKarayoluAltGeçidi
ile nklâp stasyonu ve Karayolu Alt Geçidi Yapm leri
bulunmaktadr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Kesinkabulilemleritamamlanmtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

4.EtapYapmleritamamlanmolup,2010ylndadieretaplarn
da yapm ilerinin tamamlanmasyla banliyö hattnda yolcu
tamaclbalayacaktr.



Kemerstasyonu


zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi5.EtapYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

BanliyöSistemiiçindeyeralandörtadetistasyonunyapm,ayrca
iki adet karayolu geçidinin yapm ile ehir içi trafiinin kesime
noktalarndatrafikproblemlerininçözümühedeflenmitir.
5.Etapnaatkapsamnda4adetistasyon(Gaziemir,Demirköprü,
Çili ve Egekent stasyonlar) ve 2 adet karayolu geçidi (Gaziemir
Karayolu Alt Geçidi ile Adliye Karayolu Üst Geçidi) yapm ileri
bulunmaktadr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Kesinkabulilemleritamamlanmtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

5.EtapYapmleritamamlanmolup,2010ylndadieretaplarn
da yapm ilerinin tamamlanmasyla banliyö hattnda yolcu
tamaclbalayacaktr.



Çilistasyonu

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi6.EtapYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

BanliyöSistemiiçindeyeralandörtadetistasyonunyapm,ayrca
bir adet karayolu geçidinin yapm ile ehir içi trafiinin kesime
noktalarndatrafikproblemlerininçözülmesihedeflenmitir.6.Etap
Yapm i kapsamnda emikler, Maviehir, Atasanayi ve Bayrakl
stasyonlarileBayraklKarayoluÜstGeçidinaatbulunmaktadr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Kesinkabulilemleridevametmektedir.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

6.EtapYapmleritamamlanmolup,2010ylndadieretaplarn
da yapm ilerinin tamamlanmasyla banliyö hattnda yolcu
tamaclbalayacaktr.




BayraklstasyonuveÜstGeçidi





zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi7.EtapYapmi

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

TCDD’ye ait yedi istasyonda yenilime yaplarak dier istasyonlarla
aynnitelikleresahipolmalarhedeflenmitir.7.EtapMevcutTCDD
istasyonlarnn yenilenmesi yapm ii kapsamnda mevcut Aliaa,
Biçerova, Menemen, Hatundere, Alsancak, Ulukent ve Egekent 2
stasyonlarndabakmveonarmyaplmaktadr.
zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi7.EtapMevcutTCDD
istasyonlarnn yenilenmesi yapm iinde Aliaa, Biçerova,
Hatundere,Egekent 2veAlsancakstasyonlartamamlanmtr.
MenemenveUlukentstasyonlar’ndailetmecilikaçsndansorun
yaanaca için TCDD tarafndan yer teslimi yaplamadndan
uygulamayaplamamveihalekapsamndançkarlmtr.
2009 ylnda ihale kapsamndan çkarlan Ulukent ve Menemen
stasyonlarnn Yenilenmesi leri 2010 yl içerisinde
tamamlanacaktr.Kesinhesapilemleri2010ylndayaplacaktr.



Aliaastasyonu


zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi8.EtapYapmleri

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Banliyö letmeciliinin salkl olarak yaplabilmesi, araçlarn
iletme d zamanlarda depolanabilmesi ve bakmlarnn
yaplabilmesi için iki ayr bölgede depo ve atölye binas yaplmas
düünülmütür. 8. Etap Yapm leri 2 ksmda planlanmtr.
Projenin ilk ksm 8. Etap 1. Ksm Çili Depo Ve Atölye Tesisleri
Yapmi’dir.2.ksmiseCumaovasstasyon,depoalanveksm
altgeçityapmilerindenolumaktadr.
8. Etap 1. Ksm Çili Depo ve Atölye Tesisleri Yapm i’nde
yüklenicinin yükümlülüünü yerine getirememesi nedeniyle
sözleme feshedilmi, ikmal inaat için yeniden ihaleye çklarak
sözlemeyaplmtr.8.Etap1.KsmÇiliDepoveAtölyeTesisleri
Yapm i kapsamnda alan içinde kalan derelerde gerekli menfez
çalmalaryaplm,binaiçerisindeinceilervesahaiçindealtyap
ileri ve ihata duvarlar yaplmtr. 8. etap 2. ksm Cumaovas
istasyon, depo alan ve ksm altgeçit yapm ilerinde inaat
çalmalartamamlanmtr.
2010 ylnda tamamlanacak depo ve atölye tesisleri ile banliyö
hattndayolcutamaclbalayacaktr.

CumaovasstasyonveDepolamaAlan


zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesi Çili ve Cumaovas Depo Tesislerinin Elektromekanik leri
Yapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Çili ve Cumaovas Depo Tesislerinin Elektromekanik leri
kapsamnda tren seferlerinin salkl olmas ve istasyonlardaki
güvenlik önlemlerinin alnmas için sinyalizasyon ve haberleme
sistemitesisedilecektir.
Çili ve Cumaovas Depo Tesislerinin Elektromekanik leri ile
Elektromekanik lerin Yaplmas leri birletirilerek haberleme
sistemi Çili ve Cumaovas'nda Lokal Sinyalizasyon Sistemi
Yaplmas i olarak, 2008 ve 2009 yllarnda iki kez ihaleye
çklmtr. hale, Kamu hale Kurumu'na yaplan itirazlar üzerine
Kamu hale Kurumu tarafndan iptal edilmi olup 19.10.2009
tarihinde üçüncü kez ihalesi yaplmtr. hale süreci devam
etmektedir.
2010 ylnda tamamlanmas hedeflenen sinyalizasyon ve
haberleme sisteminin devreye girmesiyle banliyö hattnda yolcu
tamaclbalayacaktr.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiElektromekaniklerininYaplmas
Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm

Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar

Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar


Çili ve Cumaovas Depo Tesislerinin Elektromekanik leri
kapsamnda tren seferlerinin salkl olmas ve istasyonlardaki
güvenlik önlemlerinin alnmas için sinyalizasyon ve haberleme
sistemitesisedilecektir.
Çili ve Cumaovas Depo Tesislerinin Elektromekanik leri ile
Elektromekanik lerin Yaplmas leri birletirilerek haberleme
sistemi Çili ve Cumaovas'nda Lokal Sinyalizasyon Sistemi
Yaplmas i olarak, 2008 ve 2009 yllarnda iki kez ihaleye
çklmtr. hale, Kamu hale Kurumu'na yaplan itirazlar üzerine
Kamu hale Kurumu tarafndan iptal edilmi olup 19.10.2009
tarihinde üçüncü kez ihalesi yaplmtr. hale süreci devam
etmektedir.
2010 ylnda tamamlanmas hedeflenen sinyalizasyon ve
haberleme sisteminin devreye girmesiyle banliyö hattnda yolcu
tamaclbalayacaktr.

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiElektrifikasyonOnarmleri

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesikapsamnda80km'lik
Aliaa Menderes hattnda mevcut katener sisteminde istasyon
bölgelerinde yaplan çalmalar nedeniyle hasar gören sistem
onarlacak, banliyö trenlerinin çalmas için gerekli enerji bu
sistemdenkarlanacaktr.
Katener sisteminin tamamlanmasyla ilgili ilk ihale 2008 ylnda
yaplm olup Kamu hale Kurumu’na yaplan itiraz sonucunda
Kamu hale Kurumu tarafndan iptal edilmitir. 23.03.2009
tarihindeyaplanikinciihalesonucundasözlemeimzalanmtr.Bu
sözlemekapsamndaAlsancak Cumaovasarasndayeralangüney
hattndaki eksiklikler tespit edilmitir. Katener direkleri
tamamlanarak hasarl olan katener tellerinin demontajlar
yaplmtr.
2010 ylnda tamamlanacak olan elektrifikasyon ileri ile birlikte
banliyöhattndayolcutamaclbalayacaktr.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiKarayolu/YayaAltÜstGeçitleriYapm

Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm

Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar

Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar

zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesi kapsamnda Aliaa
Menderesarasndamevcutolanhemzemingeçitleriniptaledilerek
karayolualtveüstgeçitlerininveyayageçitlerininyaplmasveher
ikisistemindegüvenlibirekildeçalmashedeflenmitir.
Bu amaçla 50 adet hemzemin geçit kapatlarak, 26 adet karayolu
alt üstgeçidive51adetyayageçidiyaplmaktadr.
Bu kapsamda yaplacak karayolu geçitleri yukarda açkland gibi
istasyonlarda yaplan çalmalar ile birlikte yaplmaktadr. Ayrca
Fen leri Daire Bakanl tarafndan yapm gerçekletirilen
Anadolu Caddesi üzerinde yer alan kavak çalmalar esnasnda
Çili ve Balatçkta yaplmas gereken geçitler yaplmtr. Evka 5,
Ulukent, emikler, 19 Mays Mahallesi yine ayn daire bakanl
tarafndan yaplacaktr. 6026sokakta bulunan alt geçit çalmalar
devam etmektedir. Banliyö ve Rayl Sistemler Daire Bakanl ve
Fen leri Daire Bakanl tarafndan bu güne kadar yaplan
karayolu geçidi 20 adettir. 2 adedinin yapm çalmalar
sürmektedir. Bu kapsamda yaplmas gereken yaya geçitlerinin
istasyonlar da dahil olmak üzere 35 adedi tamamlanmtr. 1
adedininyapmdevametmektedir,ayrca15adetyayaüstgeçidi
daha yaplacaktr. Etüd Projeler Dairesi Bakanl tarafndan
yaplanihaleçalmalarsürmektedir.
Karayolu/Yaya Alt Üst Geçitleri Yapm i 2010 2017 Stratejik
Plan’nda yer alan "zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesi
Alt Ve Üst Yap Çalmalarnn Tamamlanmas" faaliyeti
kapsamndayaplacaktr.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiEnerjiTemini

Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar




Banliyö Sistemi yaplan istasyonlar için enerji nakil hattnn
yaplarak istasyonlar için gerekli enerjinin karlanmas
hedeflenmektedir. 2 ksmda ihalesi yaplan bu iin ilk ksm 2008
ylnda tamamlanmtr.  Bu i kapsamnda imalatlar tamamlanan
istasyonlaragerekenenerjiteminedilmektedir.
zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesi2.Ksm(1,5,6ve8.
Etap) stasyonlarna enerji temini için kablolu enerji nakil hatlar
yaplmtr.
zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesikapsamndabulunan
tüm istasyonlar için enerji nakil hatlar tamamlanmtr. Kesin
hesapilemleri2010ylndayaplacaktr.

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiKemerHalkapnarMüsellesiYapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

80 km’lik Aliaa Menderes Banliyö Hattnda iletmeciliin
Halkapnar’dan Kemer’e Alsancak stasyonuna uramadan devam
edebilmesi için gerekli yol balantsnn yaplmas düünülmütür.
Bu kapsamda kamulatrma çalmalar, yol yapm ileri ve ihata
duvarlaryaplmaktadr.
AlandakamulatrmaçalmalarTCDDtarafndanyaplmtr.hata
duvarlardaTCDDtarafndanyaplacaktr.Yolyapmçalmalarise
TCDD'nin ihtisas alanna girmesi nedeniyle 23.11.2009 tarihinde
imzalanan protokolle, bedeli idaremiz tarafndan ödenerek TCDD
tarafndanyaplmaktadr.
2010 ylnda Kemer Halkapnar Müsellesinin tamamlanmas
planlanmaktadr.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiMüavirlikveKontrollükHizmetleri
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesi kapsamnda
yaplmakta olan tüm inaat, mimari, mekanik, elektrik ve
elektronik projelerinin hazrlanmas, imalatlar srasnda kontrollük
vemüavirlikhizmetlerininyaplmasdr.
malatlar devam etmekte olan zmir Banliyö Sisteminin
Gelitirilmesi Projesi etaplarnda müavirlik ve kontrollük
hizmetleriyaplmaktadr.
zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi kapsamnda devam eden
tüm yapm ilerinin tamamlanmas ve kabul ilerinin
tamamlanmasyla müavirlik ve kontrollük hizmetleri de
tamamlanacaktr.2010ylndatamamlanmashedeflenmektedir.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiZeminyiletirmesiYapmi
Proje/FaaliyetinGereksinimSebebive
Tanm
Proje/Faaliyetelikin2009Ylnda
YaplanÇalmalar

Proje/FaaliyetelikinGelecekYllarçin
ÖngörülenÇalmalar

naat çalmalar srasnda zemin yapsndan kaynaklanan
öngörülemeyenproblemlerekarzeminingüçlendirilmesidir.
2009 yl içerisinde yaplan zemin iyiletirme çalmalar inaat
çalmalar ile birlikte ilgili yüklenicilere yaptrlmtr. Planlanan
inaatlarbittiiiçinzeminiyiletirmeçalmalartamamlanmtr.
Planlanan inaatlar kapsamnda karlalan zemin iyiletirmeye
yönelik çalmalar tamamlanmtr. Gelecek yllarda çkabilecek
zemin problemleri 2010 2017 Stratejik Plan’nda yer alan "BSGP
AltveÜstYapÇalmalarnnTamamlanmas"faaliyetikapsamnda
deerlendirilecektir.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiAltYapAktarmlarYapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

Mevcut altyap hatlar hatlarnn inaat çalmalar srasnda zarar
görmemeleriiçininaatsahasndanuzaklatrlmasveyakorumaya
alnmasdr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

2009yliçerisindeyaplanaltyapaktarmlar,aktarmngerektii
bölgedeki inaat çalmalar ile birlikte ilgili yüklenicilere
yaptrlmtr.Tümetaplarnaltyapaktarmlartamamlanmtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Planlanan inaatlar kapsamnda karlalan altyap aktarmlar
çalmalar tamamlanmtr. Gelecek yllarda çkabilecek altyap
aktarmn gerektirecek problemleri 2010 2017 Stratejik Plan’nda
yer alan "BSGP Alt ve Üst Yap Çalmalarnn Tamamlanmas"
faaliyetikapsamndadeerlendirilecektir.






zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiMühendislikProjeHizmetleri
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesikapsamndayaplacak
olan inaat, mimar, mekanik, elektrik ve elektronik projelerinin
hazrlanmasdr.
2009 ylnda yaptrlan bütün projeler, "Müavirlik Ve Kontrollük
Hizmetleri"kapsamndayaplmtr.Tümistasyonlarnmühendislik
projehizmetleritamamlanmtr.
80 km'lik Aliaa Menderes Banliyö Hatt’nda Mühendislik Proje
Hizmetleri tamamlanmtr. 80 km dnda yaplacak olan ilave
hatlarn mühendislik projeleri 2010 2017 Stratejik Plan’nda yer
alan "zmir Banliyö Sisteminin Gelitirilmesi Projesine lave Hatlar
Yaplmas"faaliyetikapsamndadeerlendirilecektir.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiBanliyöSistemiYönetimBinasYapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm
Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar
Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

BanliyösistemininiletmesiniyapacakolanZBANA..içinÇili
DepoTesisi’ndeyönetimbinasyaplmas.
Projekapsamndaherhangibirçalmayaplmamtr.Çili’de
yapmdevamedenatölyebinasiçindeyaplanofisleryönetim
kadrosutarafndankullanlacandan,ayrcayönetimbinas
yapmndanvazgeçilmitir.
Bu projenin yapmna gerek kalmad için 2010 2017 Stratejik
Plan’ndayerverilmemitir.



zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesiBanliyöHattKorumaDuvarlarVeKorkuluklarBakmOnarm
Yapmi
Proje/Faaliyetin
GereksinimSebebiveTanm

zmirBanliyöSistemininGelitirilmesiProjesikapsamnda
yürütüleninaatçalmalarnntamamlanmasnnardndanbanliyö
hattnnkorumaduvarlarilekorkuluklarnnbakmve
onarmlarnnyaplmasileeksikksmlarntamamlanmasdr.

Proje/Faaliyetelikin
2009YlndaYaplanÇalmalar

Herhangibirçalmayaplmamtr.

Proje/Faaliyetelikin
GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar

Banliyö Hatt Koruma Duvarlar ve Korkuluklar Bakm Onarm
Yapmleri TCDDtarafndan yaplmaktadr.Buprojeninyapmna
gerek kalmad için 2010 2017 Stratejik Plan’nda yer
verilmemitir.









