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Raylı Sistemde Yeni Dönem Başladı...

Sayfa: 8-9
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Tükenmez Kart Çok Tuttu

"Tükenmez kart" çok tuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için devreye aldığı "Tükenmez Kart"
uygulaması, "yetersiz bakiye" endişelerini de ortadan kaldırdı. İzmirim Kart'taki bakiyenin
limit altına düşmesi durumunda, kredi kartından "otomatik yükleme" yapılan sistemden
çok kısa süre içinde 5 bine yakın İzmirli yararlanmaya başladı.

Tükenmeyen bakiye

30 Temmuz'da başlayan uygulama kısa sürede büyük ilgiyle karşılaştı. "Tükenmez
kart" adı verilen uygulamadan yararlanmak için İzmirim Kart kullanıcılarının bir defaya
mahsus olmak üzere "kredi kartı ile otomatik dolum talimatı" vermesi yeterli oluyor. Kartta
bulunması gereken minimum bakiye miktarına kullanıcı karar veriyor. Aynı şekilde
belirlenen miktarın altına düşüldüğünde, ne kadar yükleme yapılacağı da kullanıcının
inisiyatifinde bulunuyor. İzmirim Kart'ta bulunan bakiyenin belirlenen limitin altına düşmesi
durumunda, kredi kartından "otomatik yükleme" yapılıyor. Böylece yolcular toplu ulaşım
araçlarına binerken "yetersiz bakiye" uyarısıyla karşılaşma gibi bir endişe taşımıyor.
Mevcut ulaşım kartları sistemle uyumlu olduğu için, bu uygulama için yeni bir ulaşım kartı
almak da gerekmiyor.

Tükenmez Kart Çok Tuttu
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Uygulama
"www.eshot.gov.tr" üzerinden
Tükenmez Kart, "Artı Para" uygulamasının geçerli olduğu İzban yolcuları için de büyük kolaylık sağladı.
Kullanıcının
kartına
otomatik
yükleme
yapıldığından,
bloke
edilecek miktar kadar bakiye bulundurulması
konusundaki
sorun
ortadan kalktı. Günün her saatinde
aktif olan sistem sayesinde, bakiye
bittiği için dolum ünitesi arama derdi
de son buldu. Uygulamadan yararlanmak isteyenler,
bu işlemi www.eshot.gov.tr internet
sitesi ve ESHOT mobil uygulamaları
üzerinden gerçekleştirebiliyor. İzmirim Kart ve kredi kartı bilgileri, sisteme limit ve dolum tutarı
bilgileri ile birlikte kayıt edildikten sonra uygulama başlıyor.
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Narlıdere Metrosu’nu “Yeraltı Canavarı” kazacak

Narlıdere Metrosu'nu
"yeraltı canavarı" kazacak
İzmir'in 180 km'ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni
bir halka daha ekliyor. Haziran ayında temeli atılan ve ihale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan
F. Altay- Narlıdere hattının yapım çalışmaları sürüyor. 7.2 kilometrelik hat, 2 adet TBM (tünel
açma makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. TBM'ler sayesinde, tünel inşaatı
sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma
inecek.

Montajı 40 gün sürüyor

Montajının 15 kişilik bir ekiple 40 günde tamamlandığı yaklaşık 600 ton ağırlığındaki
her bir TBM, tünelde günde 10 metre ilerliyor. 100 metre uzunluğunda 6.6 metre çapındaki
araç, tam yüzey kazıcı olarak çalışır daima ileriye doğru hareket ediyor. Önünde bulunan
disk kesiciler ile kazma işlemini yaparken, lazer sistemi ile daha önce kazması gereken
doğrultudan çıkmadan işlemine devam ediyor. Bu sırada makinenin gövde bölümünde
bulunan hidrolik sistem ile ring olarak bilinen sistem ile kazıyı destekliyor ve geçici bir tünel
oluşturuyor. Kesme işlemi 360 derece devam ederken kesilen materyal bir hazneye
dolduruyor ve taşıyıcı bant ile gövdeden dışarıya doğru taşınıyor. Daha sonra kaya vidası,
püskürtme beton gibi teknikler kullanılarak tünelin stabilizasyonu sağlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıdere Metro inşaatında kullanılacak 2 TBM'den bir tanesi
sahaya getirilerek montaj hazırlığı başlatıldı. Diğer makinenin ise bir süre sonra kente
getirileceği bildirildi.

İzmir’de İtfaiye Haftası Kutlandı
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İzmir’de İtfaiye Haftası Kutlandı
Türk İtfaiye Teşkilatı’nın belediyelere
devrinin 95. yılını kutlamak için düzenlenen İtfaiye Haftası, 24-30 Eylül
tarihleri arasında kutlandı. İzmir
halkının canı ve malını korumak için 24
saat görev yapan İzmir İtfaiyesi
tarafından, hafta boyunca çeşitli ilk
yardım, yangın söndürme, tahliye,
denizde arama kurtarma tatbikatları
gerçekleştirildi. Bayraklı Tepekule
Kongre ve Sergi merkezinde sektör
temsilcilerinin
konuşmacı
olarak
katıldığı “Büyük Yangınlar Küçük
İhmallerle Başlar” konulu yangın
semineri verildi.
İzmir İtfaiye Teşkilatı İzmir Metrosunun önemli paydaşlarından biri, raylı sistemlerde
sürekli gerçekleşen tatbikatlarda iş birliği yapılıyor. İki kurum sistem ve yolcu güvenliğini,
personelin olağanüstü durumlar karşısında hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla ortak
çalışmalar gerçekleştiriyor. İzmir İtfaiyesi, İzmir’de 12 bin kilometrelik alana yayılan 30
ilçede 4 milyon 280 bin nüfus için çalışıyor. 50 grup tesisi, 1285 personel ve 292 üstün
teknolojik donanıma sahip araç ile 24 saat yangın, trafik kazası, deprem, su baskını, karada
ve denizde can kurtarma hizmeti veriyor.
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Kesintisiz Meydanda Kesintisiz Çalışma

Kesintisiz meydanda
kesintisiz çalışma
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Karayolu Alt Geçidi üzerinde oluşturduğu
ve yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamaları ve oyun gruplarıyla bölgeye önemli bir değer
katacak meydan çalışmalarının yüzde 65’ini tamamladı.
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz
olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde, çocuk oyun alanı, sahne olarak da
kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel
tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak.
Meclis kararıyla “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” adı verilen meydanda, sanatçı Günnur
Özsoy'un anıt heykel çalışması da olacak. Anıt, hem birlik ve beraberliği hem de İzmirliler’in
demokrasiye inancını anlatacak.
F.Altay-Halkapınar Tramvayı'nın da içinden geçtiği meydanın sahilinde, deniz ulaşımını
güçlendirmek amacıyla vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılıyor.
Mithatpaşa Parkı önündeki yeni meydan düzenlemesi, kara tarafında kalan tarihi dokunun
da daha görünür ve algılanır hale gelmesini sağlayacak.

Küçük Makinistler İş Başında

İzmir Metro standı her yıl olduğu gibi bu
yıl da yoğun ilgi gördü.
Küçük makinistlerin her yıl heyecanla
beklediği İzmir Metrosu simülatörü bu yıl 6.
defa İzmir Enternasyonal Fuarı Belediye
Sokağında yer aldı. Her

akşam yüzlerce

çocuğu ağırlayan İzmir Metrosu, oyun oynayan
çocuklara şapka, tramvay maketi, kalem silgi
ve cetvel setlerinden oluşan kırtasiye takımı
hediye etti. Hediyelerin okulların açılacağı
dönemde denk gelmesi velilerin de yüzünü
güldürdü. 10 gün boyunca her akşam uzun
kuyrukların ardından tramvay makinistleriyle
tanışıp simülatörü kullanan çocuklarımızın
mutluluğu görülmeye değerdi.
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Raylı Sistemde Yeni Dönem Başladı

RAYLI SİSTEMDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
İzmir Metrosunda 3.5, Konak Tramvayında 6 dakika sıklıkla işletim yapılıyor.
İzmir ‘de kent içi toplu taşımada önemli yeri olan İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı pik saat
olarak tabir edilen en yoğun yolcu taşımacılığı yapılan saatlerde sıklaştı. İzmir Metrosu yaz
döneminde 5 dakika olan sefer sıklığını, 17 Eylül itibariyle okulların açılmasıyla başlayan
güz döneminde 3,5 dakikaya indirdi. Konak Tramvayı ise 6 dakikada bir sefer yapmaya
başladı. Hazırlanan yeni sefer planına göre; Konak Tramvayı’nda seferler 07.00’den
20:00’ye kadar 6 dakika aralıkla, İzmir Metrosu’nda ise sabah 07:00-09:00 saatleri arasında 3,5 dakikada bir yapılıyor. Bu işletim sıklığı, İzmir’de bir toplu ulaşım sisteminde ilk kez
uygulandı.

Raylı Sistemde Yeni Dönem Başladı
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Raylı Sistemde Konforlu ve Hızlı Yolculuk
İzmir raylı sistemi, 17 Eylül tarihinden itibaren artan yolcu sayılarını karşılamak,
zamanında konforlu yolcu taşımacılığını aynı kalitede sürdürebilmek için yeni işletim
planını uygulamaya başladı. İzmir Metrosu 3,5 dakika, Konak Tramvayı 6 dakika aralıkla
sefer yapıyor. Seferlerin sıklaşmasıyla kent içinde toplu taşıma araçlarının kullanımının
artması, özel araç kullanımının azalması hedefleniyor.
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Yayaların Günü

Yayaların günü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ulaşım türlerinin
benimsenmesi ile yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin oluşturulması” hedefiyle düzenlenen
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda “Otomobilsiz Kent Günü” düzenledi. İkinci Kordon’un bir
bölümü, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azaltılması ve
insan sağlığı konularına dikkat çekilmesi amacıyla araç trafiğinden arındırılan cadde, kum
boyama, yüz boyama, tay tay bisiklet, şişme piramit ve tren etkinliklerine katılan
çocuklarla şenlendi. Atölye alanında ise mask, ebru, oyuncak yapım atölyeleri büyük ilgi
gördü. Kukla, pandomim, grafiti gösterileri ile renklenen caddede motor ve korno sesleri
yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ezgileri yükseldi.

Yayaların Günü
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Sağlıklı ulaşım
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Avrupa Hareketlilik
Haftası’nın 2002 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde kutlandığını, Türkiye’de ise İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin bu kutlamalara öncülük yaptığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Avrupa ve Türkiye’de sağlıklı ulaşımı
yaygınlaştırmak için çalıştıklarını, toplu ulaşım araçları kullanımında İzmir’in metro, tramvay,
vapur, bisiklet gibi alternatifleri değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımlarıyla 11 kilometrelik ağın bugün 180 kilometreye çıktığını ve yatırımların kentteki karbon salımını azaltma hedefi üzerine gerçekleştirildiğini kaydetti. AB
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Avrupa Hareketlilik Haftası’nda İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin iyi bir ortak olduğunu ve bu kentte farklı ulaşım modellerini
gördüklerini belirtti.
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Kültür Sanat
Gün Batımı Konserleri
YİNON MUALLEM TA Kİ DUM
9 Ekim 2018
Saat 20.00

Günbatımı Konserleri kapsamında , Yinon Muallem Ta Ki Dum
09 Ekim 2018 akşamı , Saat 20.00'da
Konak Vapur İskelesi Çim Amfi'de sahne alıyor.

MELİS SÖKMEN
14 Ekim 2018
Saat 20.00

Günbatımı Konserleri kapsamında Melis Sökmen
14 Ekim 2018 akşamı saat 20.00'da
Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda sahne alıyor.

Kültür Sanat
Gün Batımı Konserleri
AYŞE TÜTÜNCÜ ÜÇLÜSÜ
17 Ekim 2018
Saat 20.00

Konser 17 Ekim 2018 akşamı
Saat 20.00'da
İzmir Sanat'ta gerçekleşecek.
Piyano: Ayşe Tütüncü
Saksafon: Tamer Temel
Kontrbas: Ekin Bilgin

OLTEN FİLARMONİ

Olten Filarmoni Orkestrası,
2018-2019 Sezonuna konuk edeceği
birbirinden yetenekli şef ve solistleriyle
büyük bir heyecanla başlıyor.
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Eğlenelim Öğrenelim
Baykal gölü – Sibirya

Baykal Gölü Rusya’nın Irkutsk Bölgesi'nde yer alıyor.Hacmi bakımından
dünya üzerindeki en büyük tatlı su
gölü olan Baykal Gölü, aynı zamanda
dünyadaki tatlı suların (Donmamış)
%20’sini oluşturuyor. En derin noktası
1673 metre (5500 ft) olan Baykal Gölü,
dünyanın en derin gölü olmakla
beraber yüzey alanı yaklaşık Belçika
kadar.

Parıltılı Solucan Mağarası, Yeni
Zelanda

Yeni Zelanda’da bulunan bir mağara.
Adından da anlaşılabileceği gibi bu
mağarayı özel kılan şey, karanlıkta
parlayarak avlarını üzerlerine çeken
glowworm’lar. Bu organik larvalar,
kimyasal bir reaksiyonla çalışan,
simsiyah kavernöz alanı aydınlatmakla
görevlendirilmiş biyolüminesens
mikroorganizmalar kolonisinden ibaret.

Uçan Geyser”, Nevada, ABD

ABD’nin Nevada eyaletindeki Kara
Kaya Çölü’nde yer alıyor. Bu muhteşem
ve renkli oluşum, eski bir göl yatağı
olan çölde su arayan işçilerin,
hidrotermal bir kaynağı yanlışlıkla
delmesi sonucunda ortaya çıkmış. Bu
rengarenk oluşumun ham maddesi,
suda çözünmüş minerallerden
oluşuyor. Oluşuma rengini veren şey
ise termofilik algler olarak adlandırılan,
sıcağı seven mikroskobik canlılar.

Eğlenelim Öğrenelim

KÜLTÜRPARK VE FUAR
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Kültürpark ile bu alanda gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Fuar’ının Türkiye
Cumhuriyet’in tarihsel gelişimi ile bağlantısı olduğu kadar, İzmir kentinin gelişme süreci ile
de çok yakından bir ilgisi hatta beraberliği vardır. Atatürk’ün talimatı ile 17 Şubat 1923’te
İzmir’de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi; hem yeni Cumhuriyet’in özgürlükçü, milli ve
kalkınması temel prensipleri demokratik bir kongre sonucu saptar, hem de uluslar arası
İzmir Fuar’ına giden yeni süreci başlatır. Amaç; Türkiye’nin kalkınması ve dış dünya ile sıkı
ekonomik ve kültürel ilişkiler içinde Dünya barışına hizmet etmesidir. Mustafa Kemal’in
‘’Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsun, ekonomik zaferlerle desteklenmezse sürekli olamaz’’ düşüncesi fuarın temel
çıkış noktası olur. Hemen o yıl düzenlenen 141
katılımcı Yerli Malları Sergisi büyük ilgi görür.
Anadolu’nun konumu açısından en önemli
dışsatım merkezi olan İzmir’de bu serginin
başarılı olması üzerine çalışmalar sürdürülür.

“Her akıl, gücünün yetmediği ve
idrak edemediği şeyleri inkar eder.”
İbni Haldun

PLATFORM KENARLARINDAKİ SARI ŞERİDİ GEÇMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

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
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