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Metro ve Tramvay 2019’da 140 milyon yolcu taşıdı
Sayfa: 6-7
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İZTAŞIT yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını
artıracak önemli bir projeye imza attı. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu
taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir’in toplu ulaşım ağına dahil edildi. Hazırlık çalışmaları ESHOT
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk adımı Seferihisar’da düzenlenen tek tip
28 yeni aracın tanıtıldığı törenle atıldı.
Tüm toplu ulaşım araçlarına olduğu gibi İZTAŞIT’lara da İzmirim Kart ile biniliyor.
Sefer saatleri ESHOT’un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT
uygulamasından görülebilir.

İZTAŞIT yola çıktı
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Her mahalleye sık sefer
Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir hatlarında ve Seferihisar dahilinde toplu ulaşım
hizmetini sadece İZTAŞIT otobüsleri verecek. Sık sefer saatleriyle çalışacak İZTAŞIT’ların
gitmediği mahalle kalmayacak. Trafikte minibüslerin neden olabildiği riskler sona erecek.
Mevcut ESHOT duraklarını İZTAŞIT’lar kullanacak. İZTAŞIT’lar, aşağıdaki hatlarda hizmette;
• 975 Seferihisar - Fahrettin Altay (Ulamış’a girmez)
• 985 Seferihisar – Fahrettin Altay
• 986 Ürkmez - Seferihisar
• 987 Ürkmez – Fahrettin Altay
• 989 Orhanlı – Seferihisar
• 990 Beyler – Seferihisar
• 991 Çamtepe – Seferihisar

Araçların özellikleri
Sekiz metre uzunluğundaki İZTAŞIT, 21’i oturan olmak üzere 60 yolcu kapasiteli. Son
teknolojiyle donatılmış, konforlu, Euro 6 emisyon kriterlerine uygun, engelli dostu, klimalı,
kameralı ve alçak tabanlı otobüsler, GPRS cihazı sayesinde filo takip sistemine de uyumlu.
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Çiçekçilik kursunun ünü İzmir sınırlarını aştı

İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meslek Fabrikası’ndaki ücretsiz meslek edindirme kurslarının ünü il sınırlarını aştı.
Profesyonel Çiçek Tasarımı kursuna şehir dışından kursiyerler de katılarak sertifikalarını aldı.
Profesyonel çiçekçilik kursu eğitmeni Sema Altan, Türkiye’nin en büyük eksikliğinin
çiçekçilik sektöründe iyi eğitim veren bir kurumun yokluğu olduğunu dile getirerek, “İzmir
Büyükşehir Belediyesi bu boşluğu doldurdu. Profesyonel anlamda çiçekçi yetiştiriyoruz.
Kursumuzdan mezun olup kendi ayakları üzerinde durarak çalışan ve başarılı olan çok
sayıda mezunumuz var. Çiçekçiler Odası ve İzmir Ticaret Odası ile birlikte hareket ederek
istihdamı arttırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
Profesyonel Çiçek Tasarımı kursu beş hafta sürüyor. Kursta çiçek bakımı, çiçeklerin
mitolojik hikayeleri, gelin buketi yapımı, çiçekli gelinlik tasarımı, aranjman hazırlama, masa,
mekan ve giriş süslemeleri gibi pek çok konuda eğitim veriliyor.
Profesyonel Çiçek Tasarımı kursunu iki yılda 150’nin üzerinde kişi başarıyla tamamladı.
Yoğun talep nedeniyle kursiyerler mülakatla seçiliyor ve hobi amacıyla kursa katılmak
isteyenler değil sektörde çalışmak isteyenler tercih ediliyor.

Alsancak için 36 saatlik fikir maratonu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Açık İnovasyon Derneği işbirliğiyle organize edilen
“Hack4Mobility Ideathon İzmir’de katılımcılar Alsancak için çalıştı. 36 saatlik fikir
maratonunda bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma yönelik çok sayıda proje üretildi.
“Mutlu bir kent için birlikte düşünmeye ve tasarlamaya var mısın?” sloganıyla yapılan
etkinlikte yaklaşık 250 katılımcı 17 takıma ayrıldı. Gruplar ilk gün pilot bölge olarak belirlenen
Alsancak sokaklarını inceledi ve gece boyunca da 40 uzmanın danışmanlığında projelerini
hazırladı. İkinci günde ise katılımcılar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Alsancak
bölgesinin mahalle muhtarlarından oluşan 17 kişilik jüriye projelerini sundu.
Değerlendirme sonucunda “Kent’iliğinden” takımı birinci, “İnterdisciplinary” ekibi
ikinci ve “Team Symrna” ise üçüncü oldu. Çakıl adlı grup ise Açık İnovasyon Ödülü’ne
layık görüldü.
Fikir maratonlarıyla ulaşımda yeni rotaların yaratılması, trafiğin azaltılması, yaratıcı
otopark çözümlerinin bulunması, yaya haklarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının
kaliteli yaşam hakkının iyileştirilmesi, atıl alanların veya atık alanlarının değerlendirilmesi,
çöp sorunun azaltılması, trafik sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, ses-ışık kirliliğinin
azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, kentteki mültecilerin ve dezavantajlı yurttaşların
hayat kalitesinin iyileştirilmesi, engelli araçlarının şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması,
paylaşım ve dayanışma ekonomisinin artırılması, tarihsel/kentsel mirasın korunması gibi
konularda disiplinlerarası ve bütünsel çözümlerin geliştirmesi hedefleniyor.
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Metro ve tramvay 2019’da 140 milyon yolcu taşıdı

İzmir’de metro ve tramvay geçen yıl toplam 140 milyon yolcu taşıdı.
Baykuş adı verilen gece seferlerinden ise sekiz ayda 80 bin yolcu yararlandı.
İzmir’de metro ve tramvay 2019 yılında 140 milyon yolcu taşıdı. İzmir Metrosu ve tramvay
bir yılda toplam 6 milyon kilometre yol yaparak adeta Türkiye’yi bir uçtan diğer uca 540
defa kat etti. Sekiz ay önce başlatılan ve zaman içinde kapsamı genişletilen baykuş adlı
gece seferleri ise 80 bin yolcuya hizmet verdi.

Metro ve tramvay 2019’da 140 milyon yolcu taşıdı
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Metro ve Tramvayda 100 bin bisikletli yolcu
İzmir’de metro yılda yaklaşık 100 milyon yolcu taşırken, iki ayrı hat halinde hizmet
veren Konak ve Karşıyaka tramvayları ise 40 milyon yolcunun ulaşım ihtiyacına yanıt
verdi. Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 11 milyon 65 yaş ve üstü İzmirli, ulaşımını metro
ve tramvayla sağladı. 100 bin bisikletli yolcu da metro ve tramvayı kullandı.
Metro ve tramvayda bir günde taşınan yolcu sayısı ise 542 bini buldu. Belediyeden
sosyal yardım alan ve 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere, çocukla birlikte ayda
10 kez ücretsiz olarak toplu taşıma kullanma hakkı veren Çocuk İzmirim Kart uygulaması
da 2019’un ikinci yarısında hayata geçirildi. Çocuk İzmirim Kartı ile Metro ve Tramvayda
seyahat eden yolcuların sayısı ilk beş ayda 3 bini geçti.
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Üçyol - Buca Metrosu için 80 milyon avroluk imza atıldı

İzmir tarihinin en büyük yatırımının finansmanı için ilk büyük adım atıldı. 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. Bu yetkilendirme sözleşmesiyle birlikte EBRD’nin
uluslararası satın alma politikaları ve kurallarına tabi olarak ihale çalışmalarına hemen
başlanabilecek. Proje kapsamında 2020’de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’ndaki imza töreninde bir
konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in tarihindeki en
büyük yatırım için ilk imzayı atıyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı, modern, güvenli ve çevreci
bir ulaşıma daha kolay erişmelerini hedefliyoruz. Üçyol - Buca metro projemiz, İzmir’in
nüfus yoğunluğu çok olan bir bölgesinde daha trafik sorununu kökten çözecek ve
herkese rahat bir nefes aldıracak” dedi.

Üçyol - Buca Metrosu için 80 milyon avroluk imza atıldı
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“Hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başardık”
Uluslararası işbirliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğine dikkat çeken Tunç Soyer,
“Finansman sağlayan kuruluşlar kredi verecekleri kuruluşları titizlikle denetleyip önemli
mali analizlerden geçiriyor. Bu testlerin sonucunda uluslararası finansman kuruluşları,
kalkınma bankaları belediyemizin geleceğine ancak güvenle baktığı takdirde finansman
sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mali ortamda, Hazine garantisiz ve teminatsız
kredi almayı başarmıştır. Belediyemizin kredibilitesinin yüksek olduğunu böylesine
önemli ve büyük projelere finansman desteği alarak bir kez daha göstermiş olduk”
şeklinde konuştu.
Proje, 2019 Yılı Yatırım Programı Revizyon Cetveli’nde
Üçyol ve Buca Metro Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın
2019 Yılı Yatırım Programı Revizyon Cetveline dahil edilmişti. Projenin finansman ihtiyacı
için Hazine garantisi olmaksızın 6 milyar 165 milyon 852 bin TL tutarında dış finansman
sağlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı uygunluk vermişti.
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Kültür Sanat
GELECEK İÇİN KARİKATÜRLER
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
07 Ocak 2020, Salı - 30 Mart 2020, Pazartesi
tarihleri arasındadır.

İKİMİZİN DÜNYASI
İZMİR - KONAK SAHNESİ
21-22-23-24-26 Ocak 2020 / Saat 20:00
25 Ocak 2020 Saat 15:00

KANATSIZ ARI MU
İZMİR – SAHNE MODDA
25 Ocak 2020 / Saat 11:00

BENCE HİÇ KOMİK DEĞİL
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
26 Ocak 2020 / Saat 20:00

SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ
NARLIDERE AKM
30 Ocak 2020 / Saat 20:30

Kültür Sanat
CANIM KARDEŞİM 3
BOSTANLI SUAT TAŞER TİYATROSU
31 Ocak 2020 Saat 14:00

İKİ BEKAR
BOSTANLI SUAT TAŞER TİYATROSU
31 Ocak 2020 Saat 20:00
İZMİR AKM YUNUS EMRE SALONU
01 Şubat 2020 / Saat 20:00

İKİ BUĞDAY BAŞAĞI
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ – BÜYÜK SALON
02 Şubat 2020 Saat 19:00

KRAL ŞAKİR – UZAYDA ŞAMATA
İZMİR AKM YUNUS EMRE SALONU
08 Şubat 2020 / Saat 14.00
BOSTANLI SUAT TAŞER TİYATROSU
09 Şubat 2020 / Saat 14.00
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Eğlenelim Öğrenelim
Hitit Yolu - ÇORUM

1988 yılında milli park edilen Boğazkale
ilçesindeki Hattuşaş Antik Kenti ile
Alacahöyük kalıntılarını kapsayan 2634
hektarlık alan, Hitit Yolu’nun temel noktasını
oluşturuyor. Çorum Valiliği tarafından 2010
yılının Ekim ayında yürüyüş ve bisiklet
parkurları çalışması tamamlanan Hitit
Yolu, Hattuşaş, Alacahöyük ve Şapinuva
üçgenindeki tarihi güzergahlar kullanılarak
meydana getirilmiş.
Toplam 385 km’lik bir rota olan Hitit
Yolu’nda, 17 adet yürüyüş parkuru yer
alıyor. Eski kervan ve göç yollarından
geçen işaretlenmiş yollar ise Hitit Yolu’nun 236 km’sini oluşturuyor. Rota üzerinde
toplam uzunluğu 406 km olan 6 adet dağ bisikleti parkuru da mevcut. Dünyanın ilk
yazılı anayasası, toplum düzenini sağlayan zamanına göre ileri bir ceza yasası, dönemin
korkunç silahı hafif savaş arabaları, strateji uzmanı kralları, bin tanrılı Pantheon’u ve
ihtişamlı kentleri ile adeta tarih sayfalarında boy göstermişler.

Tigran Honents (Resimli) Kilisesi – KARS
Ani Ören Yerinin kuzey doğusundaki Mığmığ deresinin Arpaçay Nehrine karıştığı yer
üzerinde yükselen seki biçimindeki bir arazi üzerine kurulan kilise 1215 yılında Anılı bir
tüccar olan Tigran Honents tarafından inşa ettirilmiştir. Bu kilise özellikle iç mekanındaki
fresklerle dikkat çekicidir. Kilisenin iç cephe duvarları ile kubbe kısmında Hz. İsa’nın
doğumundan ölümüne kadar geçen olayları sembolize eden freskler mevcuttur.

Eğlenelim Öğrenelim

İzmir Cumhuriyet Müzesi
Cumhuriyet Eğitim Müzesi, geçmişi 1820’li
yıllarına dayanan tarihi bir müzedir. Müzede
1920-1970 yılları arası döneme ait çok
sayıda ders kitabı, ansiklopedi, her dilden
klasik roman, Atatürk’e ait çok sayıda fotoğraf,
Cumhuriyet tarihine ait binlerce eğitim filmi,
slayt, Türk eğitim tarihine ait araç- gereç,
karneler ve diplomalar sergilenmektedir. Uzun
süre kapalı kalan bu müze yakın tarihte tekrar
ziyarete açılmıştır. Pazartesi günü hariç haftanın
her günü 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret
edilebilen müzenin girişi ücretsizdir.

Nasıl Giderim:
Cumhuriyet Müzesine, Konak Tramvayının
Karataş Durağından 8 dakikalık yürüyüş
mesafesinde uluşabilirsiniz.
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Sahibi: İzmir Metro İzmir Büyüksehir

Adres:

Belediyesi Metro İşletmeciliği

2844 Sk. No: 5 Mersinli-İZMİR

Tasımacılık 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: ....

