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“GELECEK DÖNEMDE İHTİYACA GÖRE 
YENİ METROBÜS HATLARI AÇABİLİRİZ”

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 
3. kenti olan İztanbul’da İstanbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet-
meleri (İETT), 3 bin 250 adet oto-

büsle İstanbullulara ulaşım hizmeti veriyor. 
İETT’nin filosundaki araçların tümü akıllı sis-
temlerle donatılmış durumda. Her araçta 
yangın sensörleri, rölanti takip cihazı gibi pek 
çok cihaz bulunuyor. Pandemi döneminde de 
araçlarda koronavirüse karşı her türlü ted-
bir alındı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgi-
li, İETT olarak verdikleri hizmetleri, pandemi 
döneminde aldıkları önlemler ve önümüzde-
ki döneme ait projelerini Ekovitrin’e anlattı.

Alper Bey öncelikle İETT Genel Müdür-
lüğü göreviniz hayırlı olsun. Bize kendinizi 
kısaca tanıtır mısınız? İETT Genel Müdür-
lüğü’ne getirilmeden önce neler yaptınız? 
Kariyer basamaklarındaki yolculuğunuz-
dan bahseder misiniz?

Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, 
yüksek lisans eğitimimi ise aynı zamanda 
araştırma görevlisi olduğum Boğaziçi Üni-
versitesi’nde Ulaşım Mühendisliği alanında 
ve “Akıllı Ulaşım Sistemleri” konusunda ta-
mamladım. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nde MBA İşletme yüksek lisans eğitimi 
aldım. İş hayatım 1999 yılında Omsan Lojis-
tik’le başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasın-
da Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmaların-
da çeşitli görevlerde bulundum. Daha sonra 
2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve 
Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür ola-
rak görev yaptım. 

“İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ 
SORUNU TRAFİK”

İstanbul’da ulaşıma baktığımızda karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor? İstanbul’un ula-
şımında belli başlı sorunlar nelerdir?

İstanbul’un en önemli sorunlarının ba-
şında trafik yoğunluğu geliyor. Tek çözüm 

ise metroların, raylı sistemlerin ulaşımda-
ki payını yükseltmek, insanları toplu taşı-
ma kullanmaya teşvik etmek. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İma-
moğlu pek çok metro çalışmasını yeniden 
başlattı. Daha başka projelerin de devre-
ye girmesiyle tüm İstanbul yer altından 
ağ gibi sarılmış olacak. Bizler de İETT ola-
rak bu ağları birbirine bağlayan seferler-
le kesintisiz ulaşımı sağlayacağız. Pande-
mi nedeniyle insanların bireysel araçlarını 
tercih etmesi nedeniyle şu dönemde tra-

fik yoğunluğu daha fazla hissediliyor. Eğer 
toplu taşımada kaliteyi daha da yükseltir-
sek pandemi sonrasında bireysel araç kul-
lanımı azalacak diye düşünüyoruz. Bu da 
İstanbul trafiğine önemli bir rahatlama ge-
tirecek. 

İstanbul gibi bir dünya metropolünde 
İETT, şehir içi ulaşımının en önemli unsu-
ru. Şuanda araç filosunun büyüklüğü nedir, 
bunların kaçı yeni? Kaçı yerli? Bu sene oto-
büs alımı olacak mı?

Bugün itibariyle filomuz 3 bin 250 otobüsü 
kapsıyor. Bunlardan 840 tanesi 2010 ve daha 
eski model. Filodaki en yeni otobüsler 2017 
model 375 adet BMC. Araçlarımızın 2020 ta-
nesi yerli üretim. Filoyu yenileme konusunda 
çalışmalar devam ediyor. 

Araç filosunda şu an hangi firmalar hiz-
met veriyor? Filo alımı yaptığınız firmalar 
araç bakım onarımını da yapıyorlar mı?

Filoda Otokar, Mercedes, Karsan, BMC, 
Temsa ve APTS Phileas marka araçlar hiz-
met veriyor. Mercedes firması bakım onarım 
yapıyor. Diğer bakım ve onarım işlerini ihale 
usulüyle yaptırıyoruz.

Filodaki akıllı araçlardan bahseder misi-
niz? Çevreye duyarlılık açısından teknolojik 
gelişmelere uyum açısından şu anki filoda 
yüzde kaçlık bir oran bu vasıflara giriyor?

Filodaki araçların tümü akıllı sistemler-
le donatılmış durumda. Her aracımızda yan-
gın sensörleri, rölanti takip sistemi cihazı 
gibi pek çok cihaz var. Araçların bir kısmın-
da birden çok aynı işlevi gören cihaz da söz-
konusu. Bu akıllı cihazların pek çoğu, geleceği 
öngören bir strateji çerçevesinde alımlar ya-
pılmadığı için şu an sorunlu vaziyette. Araç-
larda GPS, kamera ve diğer akıllı sistemleri 
daha verimli kullanabilmek için yoğun çalış-
ma yürütüyoruz. 

“İSTASYONLAR İHTİYACA GÖRE 

SÖYLEŞİ | ALPER BİLGİLİ

ALPER BİLGİLİ: “Henüz pandemi nedeniyle günlük 
hayata dair kısıtlamalar uygulamaya geçmeden 
önce tüm araçlarımızı daha sık dezenfekte etmeye 
başladık. Sefer aralarında da araçları dezenfekte 
ediyoruz. Tüm metrobüs istasyonlarımız ve 
peronlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor.”

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım planlamaları 
konusunda üstün bir gayret sarf ederek raylı sistemlerin ulaşımdaki payını artırmaya çalışıyor. 

Gelecek dönemde ihtiyaca göre yeni metrobüs hatları da açılabilir” dedi. 

İETT GENEL MÜDÜRÜ ALPER BİLGİLİ:
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YENİDEN DÜZENLENİYOR”
İstanbul’daki metrobüs istasyonlarında 

iyileştirme çalışmaları devam ediyor. İstan-
bul halkı teknolojik imkanlardan daha çok 
faydalanabilecek mi?

52 kilometrelik metrobüs hattında 44 istas-
yon var. Bunların 11’i engelli erişimine uygun 
değil. Metrobüs hattı açılırken günlük maksi-
mum 500 bin kişinin kullanımına göre plan-
lanmış. Pandemi öncesinde 1 milyon rakam-
larını aşan bir yolculuk talebi sözkonusuydu. 
Şimdi de sabah ve akşam saatlerinde ciddi 
bir yoğunluk sözkonusu olabiliyor. Dolayısıyla 
hem istasyonlar hem de bağlantılı üst/alt geçit-
ler artan ihtiyaca göre yeniden düzenleniyor. 
İBB’nin planlaması doğrultusunda tüm istas-
yonların engelli erişimine uygun hale getiril-
mesi konusunda da çalışmalar devam ediyor. 

“ARAÇLARI DÜZENLİ OLARAK 
DEZENFEKTE EDİYORUZ”

Pandemi sürecinde İETT olarak aldığınız 
tedbirler nelerdir?

Henüz pandemi nedeniyle günlük haya-
ta dair kısıtlamalar uygulamaya geçmeden 
önce tüm araçlarımızı daha sık dezenfekte 
etmeye başladık. Sefer aralarında da araçla-
rı dezenfekte ediyoruz. Tüm metrobüs istas-
yonlarımız ve peronlarımız düzenli olarak de-
zenfekte ediliyor. Alınan kararlar gereği tüm 
araçlarımızda el dezenfektanları mevcut. 
Kendi geliştirdiğimiz büyük hazneli otomatik 
dezenfektan makinelerini metrobüs istasyon-
larının giriş ve çıkışlarına yerleştirdik. Şoför 
kabinlerini plastik malzemeyle yalıtarak ko-
rumaya almaya çalışıyoruz. Şoförlerimize dü-
zenli olarak maske ve eldiven dağıtıyoruz. 

“GELECEK DÖNEMDE YENİ 
METROBÜS HATLARI AÇILABİLİR”

Metrobüs hattı, gerek düşük maliyetli 
oluşu, gerek kısa sürede bitirilebilmesi açı-
sından metro ve diğer bazı ulaşım türleri-
ne göre daha uygulanabilir bir proje. İstan-
bul’da yeni bir metrobüs hattı olacak mı? 

Fizibilitesi yapılan, şu an detaylarını vere-

meyeceğim şekilde birden çok yeni metrobüs 
hattı açılması sözkonusu olabilir. Ancak bu, 
planlanan raylı sistemlerle paralel gitmesi ge-
reken bir süreç. İstanbul ulaşımını bütünlük-
lü bir bakışla değerlendirmek ve kaynakları 
en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ulaşım planlama-
ları konusunda üstün bir gayret sarfederek 
raylı sistemlerin ulaşımdaki payını artırmaya 
çalışıyor. Gelecek dönemde ihtiyaca göre yeni 
metrobüs hatları da açılabilir. 

Daha önceki dönemlerde İBB Seçimle-
ri öncesinde Başkan Adayları tarafından 
gündeme getirildi ve hatta seçim taahhü-
dü olarak da sunulmuştu. Mevcut metrobüs 
hattının üstüne bir kat çıkarak, metrobüs 
hattı boyunca 2 hat şeklinde planlamala-
rı olduğunu ve bunu işbaşına geldiklerinde 
yapacaklarını belirtmişlerdi. Yurtdışında ve 
özellikle kalabalık şehirler, metropollerde 
bunun uygulandığını görüyoruz, sizin böy-
le bir planınız var mı yani metrobüs hattının 
üzerine kat çıkmayı düşünüyor musunuz?

Metrobüs hattı İstanbul’un temel toplu ta-
şıma akslarından biri haline geldi. Mevcut 
sistem talebi karşılamakta yetersiz. Hattın 
eğimli yapısı nedeniyle raylı sistem kurmak 
da mümkün değil. Hat üzerinde 100 metrelik 
yeni araçlar üzerinde çalışmamız sürüyor. İki 
farklı sistem var. Biri enerjiyi “kataner” dediği-
miz sistemle yukarıdan alıyor biri de tekerlek 
artı ray sistemiyle çalışıp enerjiyi üçüncü ray-
dan alıyor. Yaptığımız değerlendirmeler sonu-
cu her iki sistemin de uygulanabilir olduğunu 
ve gelecek 20 yılın ihtiyacını karşılayacak ka-
pasitede olduğunu görüyoruz. Yeni sistemin 
elektrikli olmasına, mümkünse sürücüsüz, 
otonom çalışabilmesine dikkat edeceğiz. Ça-
lışmalar yeterli olgunluğa ulaştığında detay-
larını İstanbul halkı ile paylaşacağız.

“ULAŞIM AKADEMİSİ KURMA 
ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

İstanbul gibi kalabalık bir şehirde İETT 
şoförleri de yıpranıyor, yaptıkları iş gerçek-

ten kolay değil, şoförlerin pedagoji ve eği-
timlerini nasıl sağlıyorsunuz? Özel psiko-
lojik testlerden ve eğitimlerden geçiriyor 
musunuz?

Kurum bünyesinde faaliyet gösteren psiko-
lojik destek ekiplerimiz var. Bizde her şoförün 
aylık performansı izleme altında. Günde kaç 
şikayet almış, bu şikayetler haklı mı haksız 
mı, ayrıntılı değerlendiriyoruz. Performan-
sı sürekli düşük olan, yüksek şikayet alan ar-
kadaşlarımızın durumunu yakından inceliyo-
ruz. Eğer bir çözüm bulabilirsek uyguluyoruz, 
durum düzelme yoluna girmiyorsa bazen de 
kurumla yollarını ayırıyoruz. Yakın zaman-
da bir “ulaşım akademisi” kurma konusun-
da çalışmalarımız var. İstanbul’da başta toplu 
ulaşım olmak üzere tüm sürücüleri sertifika-
landıracağız. Minibüs, taksi… Zamanla bu eği-
timleri talep eden tüm illerimize de yayacağız. 
Böylece ulaşımda belirli bir standardı yakala-
mayı başaracağız diye düşünüyoruz.

İETT olarak önümüzdeki döneme ilişkin 
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun talima-
tıyla aylardır yürüttüğümüz Özel Halk Oto-
büslerinin İETT bünyesine geçmesi çalışması 
tamamlandı. Artık özel halk otobüsü işletme-
cileri gelir garantisine kavuşacak. Duraklar-
dan yolcu kapma, gerektiğinden hızlı veya 
yavaş gitme gibi durumlar son bulacak. Araç-
ların yolcu sayısı görece az olan hatlara gir-
memesi durumu bitecek. Bizler de elimizdeki 
araçları daha iyi bir planlama ile ihtiyaç duyu-
lan yerlere sevk edebileceğiz. Önümüzdeki dö-
neme dair temel stratejimiz, uzun hatları ray-
lı sistemlerle entegre daha kısa hatlar haline 
getirmek. Raylı sistemlerle paralel olan hatla-
rı kısaltmak, aktarma noktalarına vatandaş-
larımızı daha hızlı ve daha çok sefer yapacağı-
mız için az yoğunlukla ulaştırmak. Açılan her 
yeni raylı sistem sonrası biz bu planlamaları 
yapıp entegrasyonu artırmak için çalışıyoruz. 

“EL BİRLİĞİYLE BU SALGINI 
ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Dalya diyeceğimiz 250. özel sayımızda, 
Ekovitrin okuyucuları ile ulaşım sektörü-
ne ve tüm İstanbullulara mesajınızı alabi-
lir miyiz?

Pandemi süreci hepimizin günlük yaşa-
mını olumsuz etkiliyor ve henüz atlatabil-
miş değiliz. Bir kere daha söyleyelim, maske, 
mesafe, hijyen kuralları hayat kurtarır. Va-
tandaşlarımızdan özellikle sabah ve akşam 
saatlerinde mecbur değillerse toplu taşıma 
araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz. 
El birliğiyle bu salgını atlatacağımıza inanıyo-
ruz. İstanbullulara saygılarımızı sevgilerimi-
zi iletiyoruz.

İETT Genel Müdürü Alper BİLGİLİ, Ekovitrin Dergisi’nden 
Harun Reşit TIĞLI’ya özel açıklamalarda bulundu.


