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Metroda geliştirilen model 6 milyon lira kazandırdı
Sayfa: 6-7
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İzmir Metro ile Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında temizlik

Günde 500 binin üzerinde yolcuya toplu ulaşım hizmeti veren İzmir Metro ve İzmir Tramvay
sisteminde, temizlik konusuna büyük önem gösteriliyor. Trenler her gün temizlenmiş ve
dezenfekte edilmiş olarak işletime alınıyor. 182 metro aracı, 38 tramvay aracı olmak üzere
toplam 220 araç, işletim sonunda planlı olarak temizlik programına alınıyor. Fırçalı yıkama
ünitesinde otomatik olarak dış temizlikleri yapılan araçların iç temizlikleri, insan sağlığına
olumsuz etkisi olmayan temizlik malzemeleriyle detaylı olarak temizlendikten sonra,
dezenfeksiyon sıvısı pulverize edilerek işletime hazır hale getiriliyor.
Tüm temizlik faaliyetleri, kokusuz, insan sağlığına, çevreye ve vagon donanımlarına
zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Araçlar her gün
yapılan rutin temizliğin yanında periyodik olarak da koltuk, tutamak gibi malzemelerin
tamamen sökülüp detaylı temizlenmesi işlemlerinden de geçiriliyor.

Toplu ulaşım araçlarında aralıksız temizlik
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon
faaliyetleri aralıksız sürüyor. Hijyen ve sanitasyon belgelerine sahip uzman ekipler, tüm
toplu ulaşım araçlarında koltukları temizliyor, zeminleri paspaslıyor, camları ve yan
yüzeyleri siliyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte
ediliyor. Tüm bu işlemlerde insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri
kullanılıyor.
ESHOT ve İZULAŞ’ta 1600’dan fazla otobüsün iç temizlikleri ve dış yıkamaları, kent
genelindeki yedi garajda, geri dönüşümlü yıkama ünitelerinde yapılıyor. Otobüsler ayrıca
iki haftada bir dezenfeksiyon işleminden geçiyor.

Klimalar unutulmuyor
İZBAN trenleri de her gün 01.30-05.30 saatleri arasında Çiğli’deki atölyede, Aliağa,
Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy ve Selçuk istasyonlarında temizlik ve sıhhi
işlemlerinden geçiriliyor. Klima filtreleri de iki haftada bir temizleniyor; antibakteriyel
klima kokuları ile destekleniyor.
İZDENİZ bünyesindeki gemilerde de her gece 23.00’ten itibaren temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Koltuklar, asansörler, zemin, cam ve yan yüzeyler,
tırabzanlar, korkuluklar detaylı olarak temizleniyor; tuvalet ve lavabolar da sağlığa
uygun hale getiriliyor.
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Buca Metrosu’nun ihale ilanı dünyaya duyuruldu

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak anılan Üçyol - Buca Metro projesinin genel
ihale ilanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) internet sitesinde yayımlandı.
Uluslararası ihalede, tekliflerin istenmesi ve bu yılın ikinci yarısında inşaatın başlaması
planlanıyor.
Bundan sonraki süreçte, tekliflerin alınması için altı ay içinde ayrı bir ihale düzenlenecek
ve kazanan firma belirlenecek. İnşaatın ise bu yılın ikinci yarısında başlaması planlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD geçtiğimiz Aralık ayında 80 milyon avroluk finansman
yetkilendirme sözleşmesi imzalamıştı.

Buca Metrosu’nun ihale ilanı dünyaya duyuruldu
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İzmir tarihinin en büyük yatırımı
Üçyol - Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi olacak. Projeyi İzmir
Büyükşehir Belediyesi kendi olanaklarıyla yapacak. Derin tünel tekniğiyle açılacak hattın
uzunluğu 13,5 kilometreyi bulacak. Üçyol ile başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta
sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar,
Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer
alacak.
Buca Metrosu, F. Altay-Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu’nda;
İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu’nda buluşacak. Bu projenin en büyük özelliklerinden
biri de “tam otomatik sürücüsüz metro” olması.

Atölye ve bakım binası da yapılacak
Proje kapsamında 80 bin metrekare kapalı alana sahip bakım atölye ve depo binası da
yapılacak. İki katlı tasarlanan binada, alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı
olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları da bulunacak.
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Metroda geliştirilen model 6 milyon lira kazandırdı

İzmir Metrosu, geliştirdiği Tasarruflu ve Etkin Sürüş Tekniği modeli sayesinde 10 yılda
6 milyon liralık elektrik tasarrufu sağladı.
Raylı sistemlerin en önemli gider kalemlerinden enerjinin daha tasarruflu kullanımı
için İzmir Metrosu, Tasarruflu ve Etkin Sürüş Tekniği adında bir model geliştirdi. 2009
yılından bu yana kullanılan model, yolcu ve sefer sayısının da artmasıyla enerji giderlerini
düşürdü.
Geliştirilen model taşınan her yolcu başına harcanan enerji miktarında önemli oranda
tasarruf yapılmasını sağlıyor. Metroda sefer ve yolcu sayısının artmasıyla tasarruf edilen
enerjinin değeri 6 milyon Türk Lirası’na ulaştı.

Metroda geliştirilen model 6 milyon lira kazandırdı
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Sistem nasıl çalışıyor?
Metro hattında kullanılan enerjiyi Tasarruflu ve Etkin Sürüş modeline uygun olarak
yönetmek için hat üzerinde önemli noktalar belirlendi ve bu noktalarda seferlerin
entegrasyonu sağlandı. Trenlerin rejeneratif fren yaptığı bu noktalarda, ortaya çıkan
enerjinin yeniden kazanılması esasına dayanan bu sistem sayesinde karşı yönden gelen
ve hızlanan trene elde edilen enerji aktarılabiliyor. Sefer sayısının artışı, trenlerin bu
enerjiyi kullanımını ve tasarruf miktarını da ciddi oranda artırıyor.

Ödüllü proje
İzmir Metro A.Ş.’nin uzman ekipleri tarafından oluşturulan ve tasarruf önlemleri
kapsamında hayata geçirilen bu yenilikçi (inovatif) proje, 2015 yılında (KalDer) Türkiye
Kalite Derneği’nden “Başarı Ödülü” almıştı.
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İzmir tramvayla 100 bin ton karbondioksit emisyonunu engelledi

Konak ve Karşıyaka tramvayları 2019’da toplam 40 milyon yolcu taşıyarak yaklaşık
100 bin ton karbondioksit emisyonunun atmosfere bırakılmasını engelledi.
İzmir’de iki farklı güzergâhta hizmet veren tramvay 2019’da 2,5 milyon kilometre yol
yaparak günde ortalama 150 bin olmak üzere toplamda 40 milyon yolcu taşıdı. Bu 40
milyon yolcu, otomobile binmek yerine tramvayı kullandığı için 100 bin ton civarında
karbon emisyonunun atmosfere bırakılması önlenmiş oldu. Hesaplama yapılırken 285
kişilik bir tramvay setinin tek seferde içinde ortalama iki kişi taşıyan 150 otomobilin trafiğe
çıkmasını önlediği varsayılıyor.
Tramvay kullanımı daha fazla motorlu taşıtın trafiğe çıkmasını önleyerek, iklim
değişikliğine yol açan karbondioksit emisyonlarının yanı sıra hava ve gürültü kirliliğinin
azalmasını sağlıyor.

İZTAŞIT Filosuna Üç Minibüs Kattı
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İZTAŞIT’lara üç minibüs daha eklendi. Minibüsler, daha önce köy statüsündeki Orhanlı,
Beyler ve Çamtepe mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki üç otobüs de bundan
böyle İzmir’le Seferihisar ve Ürkmez kent merkezleri arasında sefer yapan 25 otobüse
dahil edilecek. Böylelikle ana güzergâhlarda hizmet veren otobüs sayısı 28’e çıkacak ve
bu güzergâhlardaki sefer sıklığı artacak.
İki kapılı yeni İZTAŞIT minibüsleri 22 kişiyi ve bir tekerlekli sandalyeli yolcuyu
taşıyabiliyor. Araçlarda iki klima bulunuyor.

İzmirim Kart ile biniliyor
İZTAŞIT’lara da İzmirim Kart ile biniliyor. Sefer saatleri ESHOT’un internet sitesinden ve
akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından takip edilebiliyor.

Engelli ve 65 yaş üstü yolcular
ESHOT otobüslerine ücretsiz biniş hakkı olan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri,
ağır engellilerin bir refakatçisi ve 65 yaşın üzerindeki yurttaşlar, ESHOT’un Konak’taki
kart merkezinden ve İBB Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz aldıkları
fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT’lara da ücretsiz binebiliyor.
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Kültür Sanat

KONSER
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ YILDIZLARI
CAZ ORKESTRASI & HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
03 MART 2020 / SAAT 20:00

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
04 MART 2020 / SAAT 20:00

İDİL BİRET - BEETHOVEN’IN 250. DOĞUM YILI RESİTALİ
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
5 MART 2020 / SAAT 20:00

27. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ
FLEUR BLEUE QUARTET
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
10 MART 2020 / SAAT 20:00
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
11 MART 2020 / SAAT 20:00

DUMAN
İZMİR ARENA
13 MART 2020 / SAAT 19:00

Kültür Sanat
TİYATRO
KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU
İZMİR - KONAK SAHNESİ
01-02-03-04-05-06 MART 2020 / SAAT 20:00
07 MART 2020 / SAAT 15:00 – 20:00

KANLI DÜĞÜN
İZMİR - BORNOVA KSM BOZKURT KURUÇ SAHNESİ
04-06-07 MART 2020 / SAAT 20:00

KADINLIK BİZDE KALSIN
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
19 MART 2020 / SAAT 20:30

BURDA OLAN BURDA KALIR
CAN YILMAZ & ZAFER ALGÖZ
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
25 MART 2020 / SAAT 20:30

ALEVLİ GÜNLER OYUNU
İZMİR AKM YUNUS EMRE SALONU
30 MART 2020 / SAAT 20:30
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Eğlenelim Öğrenelim

Atatürk Köşkü -TRABZON
Trabzon’a hakim Soğuksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin
Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılmıştır. Avrupa ve Batı Rönesans
mimarisinin etkilerini taşıyan binada büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanılmıştır.
Köşkün dış cephesi taş işçiliği göstermekte olup, iç cephesi Bağdadî tekniğindedir. Yerler
yine aynı akımın etkisi olarak dönemin fayanslarıyla döşenmiştir. Atatürk, 15-17 Eylül 1924
tarihlerinde Trabzon’u ilk kez onurlandırdığında bu gün Trabzon Müzesi olarak düzenlenen
konakta ağırlanmıştır. Bina 1943 yılından itibaren müzeye dönüştürülerek hizmete açılmış
olup halk arasında “Atatürk Köşkü” adıyla anılmaktadır.

Çanakkale Saat Kulesi
ÇANAKKALE
Çanakkale Saat Kulesi, şehrin
en merkezi noktasında Sultan 2.
Abdülhamid döneminde İtalyan asıllı
Emille Vitalis tarafından yaptırılmıştır.
Çanakkale Saat Kulesi, inşa edilirken
Ayvalık taşı kullanılmış olup kulenin
dört cephesinde de birer adet zamanı
gösteren saat yerleştirilmiştir. 4 kule ve
bir kubbeden oluşan 5 katlı bir yapıdır.
Kulenin en altında yer alan güney
cephede bir kapı, kuzeyinde basamaklı
silmeli çeşme nişi göze çarpmaktadır.
Çeşmenin mermer kurnası ve ayna taşı
bulunmaktadır.

Eğlenelim Öğrenelim

İzmir Agora Örenyeri - İZMİR
İzmir Agorası, M.Ö. 4 yy’da antik Smyrna
Kenti’nin taşındığı Pagos (Kadifekale)’un kuzey
yamacında kuruludur. Dönemin önemli kamu
binalarıyla çevrilmiş olan bu yapı kentin devlet
agorasıdır. “Agora” sözcüğü, “kent meydanı,
çarşı, pazar yeri” anlamına gelir. Hippodamos
şehir planına uygun olarak, merkeze yakın
bir yerde üç kat halinde inşa edilmiştir. İyon
agoralarının en büyük ve iyi korunmuş olanı
sayılır.
Hellenistik Dönem’de kurulmuş olan
agorada günümüze gelebilmiş kalıntıların
çoğu, M.S. 178 depreminden sonra İmparator
Marcus Aurelius’un destekleriyle yeniden inşa
edilen Roma Dönemi Agorasına aittir.

Nasıl Giderim
İzmir Agora Örenyeri’ne ( Antik Kent), Çankaya
Metro İstasyonundan inip 5-7 dakikalık yürüyüş
mesafesinde ulaşabilirsiniz.
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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: ...

