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RAPOR HAKKINDA

ABOUT THE REPORT

Yayınladığımız dördüncü sürdürülebilirlik raporumuz; yaygın olarak tercih edilen, Küresel Sürdürülebilirlik
Raporu (GRI) Standardı: Kapsamlı seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bazı ilgili yerlerde,
Kurumumuzun 2018- 2021 yıllarına ait verilerine de yer verilmiştir.
Sürdürülebilirlik raporumuzu; şehir hayatını kolaylaştıran, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme
kabiliyetini garanti altına almayı sağlayan, sosyal, çevresel ve ekonomik anlamdaki olumlu etkiyi artırmaya
yönelik faaliyetlerimizi paydaşlarımıza aktardığımız önemli bir iletişim aracı olarak görmekteyiz.

Our fourth published Sustainability Report has been prepared in accordance with the widely preferred
Global Sustainability Report (GRI) Standard: Comprehensive option. In some relevant places, our Agency’s
data for 2018, 2019, 2020 and 2021 are also included.
We see our sustainability report as an important communication tool that facilitates city life, guarantees
the ability to meet the needs of future generations, and transfers our activities to our stakeholders to
increase the positive impact in social, environmental and economic terms.
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Raporumuzun Kapsamı / Extent of Our Report

Paydaş Katılımı ve Öncelikli Konuların Belirlenmesi /
Stakeholder Engagement and Identification of Priority Issues

Bu raporda yer alan bilgiler; aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 2018 - 31 Aralık
2021 tarihleri arasındaki dört yıllık dönem için İETT’nin İstanbul’daki tüm hizmet ve
faaliyetlerini, performans sonuçlarını ve uygulamalarını hiçbir kısıtlama olmaksızın
kapsamaktadır.

Rapor içeriğini oluştururken düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz paydaş analizi
çalışmalarımız temel alınmıştır. Kilit paydaşlarımızın beklentilerinin yer aldığı bu
çalışmada, yolcularımızın ve çalışanlarımızın memnuniyet anketleri aracılığıyla
ilettikleri görüşleri de göz önünde bulundurulmuştur. Bunun yanı sıra rapor hazırlık
sürecinde, öncelikli sürdürülebilirlik konularımız ve gelecekteki sürdürülebilirlik
projelerimiz 2021-2025 stratejik planımızı da destekleyecek şekilde belirlenmiştir.

The information contained in this report; unless stated otherwise, covers all services
and activities, performance results and practices of IETT in Istanbul for a four-year
period between January 1, 2018 - December 31, 2021, without any restrictions.

While creating the report content, our regular stakeholder analysis studies were taken
as a basis. In this study, which includes the expectations of our key stakeholders, the
opinions of our passengers and employees communicated through satisfaction surveys
were also taken into account. In addition, during the preparation process of the report,
our priority sustainability issues and future sustainability projects were determined to
support our 2021-2025 strategic plan.

Raporumuzun İlkeleri ve Güvence /
Principles and Assurance of Our Report
Raporumuzun yazımında; GRI Standartları, paydaş kapsayıcılığı, sürdürülebilirlik
bağlamı, önceliklendirme ve eksiksizlik prensiplerine ek olarak, AA1000 Accountability
Paydaş Katılımı Standardı İlkelerini ve EFQM Mükemmellik Modeli de göz önünde
bulundurulmuştur. Raporda yer alan sera gazı emisyonlarımız, “ISO 14064 Sera Gazı
Hesaplaması ve Raporlaması” standardı kapsamındadır.

İrtibat Bilgileri / Contact Information
Raporumuz ile ilgili görüş ve önerilerinizi İETT sürdürülebilirlik raporlaması çalışma
grubuna iletebilirsiniz. E-mail: surdurulebilirlik@iett.gov.tr

In the writing of our report; in addition to the principles of GRI Standards, stakeholder
inclusion, sustainability context, prioritization and completeness, the AA1000
Accountability Stakeholder Engagement Standard Principles and the EFQM Excellence
Model were also considered. Our greenhouse gas emissions in the report are within the
scope of the “ISO 14064 Greenhouse Gas Calculation and Reporting” standard.

You can convey your opinion and suggestions about our report to the IETT sustainability
reporting working group. E-mail: surdurulebilirlik@iett.gov.tr
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GENEL
MÜDÜRÜN
MESAJI
FOREWORD BY
GENERAL
MANAGER

Değerli Paydaşlarımız,
Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 standartlarına uygun olarak hazırlanan 2018-2019-2020-2021 Sürdürülebilirlik
Raporumuzu sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İETT olarak sürdürülebilirlik ve entegre toplu ulaşım çözümleri ile yolcu memnuniyetini artırmak vizyonumuza uygun olarak
gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeleri Sürdürülebilirlik Raporumuzda sizlerle paylaşıyoruz. Belirlediğimiz vizyon kapsamında
2021-2025 Stratejik Planımızda yer alan Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Stratejik Amacı; Alternatif Enerji Kaynaklarını Etkin
Kullanmak, Kaynakları Etkin Kullanmak ve Operasyonel Maliyeti Düşürmek, Sosyal Sorumluluk Bilincini Artırmak ve Çevresel
Etkileri Azalmak hedefleri ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Raporumuzdaki öncelikli sürdürülebilirlik konularımız; Stratejik planımızın da odağında olan yolcu memnuniyeti, ekonomik
verimlilik, toplu ulaşımı cazip kılmak, akıllı ulaşım, kurumsal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti, paydaş
ilişkileri yönetimi, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı hizmettir.
Yenilikçi yaklaşımları ile erişilebilir, ekonomik, çevreye duyarlı, yolcu odaklı toplu ulaşım hizmeti sunan lider kuruluş İETT,
önümüzdeki dönemde de gerçekleştirmeyi planladığı faaliyet ve projelerle toplu taşımanın hizmet kalitesini artırarak
İstanbul’a değer katmayı sürdürecektir.

Dear Stakeholders,
We are glad to submit to you our 2018-2019-2020-2021 Sustainability Report, which has been prepared pursuant to the G4
standards of the Global Reporting Initiative (GRI).
As IETT, we are presenting in our Sustainability Report the activities and projects we have realized in accordance with our vision
of increasing passenger satisfaction with sustainability and integrated public transportation solutions. Through the Strategy
of Maintaining Sustainability envisaged in our 2021-2025 Strategic Plan, it is planned to use Alternative Energy Resources
Effectively, Use Resources Effectively, Reduce Operational Costs and Increase Social Responsibility Awareness within the scope
of the vision we have determined.
We have prioritized the following sustainability issues in our report: passenger satisfaction, which is also at the center of
our strategic plan, economic efficiency, making public transportation attractive, smart transportation, corporate governance,
occupational health and safety, employee satisfaction, stakeholder relation management, energy efficiency and environmentally
friendly service.
IETT, the leader organization that provides accessible, economical, environmentally friendly, passenger-oriented public
transportation services with its innovative approaches, will continue to add value to Istanbul by increasing the service quality
of public transportation, along with the activities and projects it plans to carry out in the upcoming period.
Alper BİLGİLİ
İETT Genel Müdürü / IETT General Manager
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Tarihçe / History
Türkiye’de modern anlamda kent içi ulaşımını başlatan kurum olan İETT, geçmişten günümüze birçok
ilke imza atmış ve ülkemizde sektöründe hep öncü rol oynamıştır. İstanbul kent içi ulaşımı ilk olarak 1869
yılında Dersaadet Tramvay Şirketi’nin kurulması ve Tünel Tesisleri’nin inşasıyla başlamış, 1871 yılında ilk
atlı tramvay hizmete girmiş ve Şubat 1914’te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilmiştir. Bir süre muhtelif
yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri, 1939 yılında millileştirilerek 3645
sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü
hüviyetine kavuşmuştur. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere Havagazı Fabrikaları ile bu fabrikaların
beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT’ye devredilmiş ve 1961’de işletmeye alınan
troleybüsler, 1984’e kadar İstanbullulara hizmet vermiştir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik
hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) devredilmiş, 1993 yılında da havagazı
üretim ve dağıtım faaliyetlerine son verilmiştir. İETT, otobüs, metrobüs, Taksim-Tünel arasında hizmet
veren “Nostaljik Tramvay” ile Karaköy-Beyoğlu arasında hizmet veren tarihi “Tünel” ve Adalar’da elektrikli
araç işletmeciliğini yürütmektedir.

IETT, the institution that started the modern urban transportation in Turkey, has achieved many firsts
from the past to the present and has always played a leading role in its sector in our country. Urban
transportation in Istanbul first started with the establishment of the Dersaadet Tramway Company and
the construction of the Tunnel Facilities in 1869, the first horse-drawn tram was put into service in 1871 and
the electric tram operation started in February 1914. Electric Tramway and Tunnel Enterprises, which were
operated by various foreign companies for a while, were nationalized in 1939 and gained its current identity
under the name of Istanbul Electric Tramway and Tunnel (IETT) General Directorate with the law numbered
3645. In 1945, Yedikule and Kurbağalıdere Gas Factories and the Istanbul and Anadolu gas distribution
systems fed by these factories were transferred to IETT, and the trolleybuses, which were put into operation
in 1961, served Istanbul residents until 1984. With a law enacted in 1982, all electricity services, with their
rights and obligations, were transferred to the Turkish Electricity Authority (TEA), and in 1993, coal gas
production and distribution activities were terminated. IETT operates the bus, metrobus, “Nostalgic Tram”
serving between Taksim-Tünel and the historical “Tünel” serving between Karaköy and Beyoğlu, and electric
vehicle operations in the Islands.
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Elektrik / Electricity
1913 yılında Silahtarağa’da Türkiye’nin ilk elektrik fabrikası kurulmuş, 11 Şubat 1914 tarihinde Silahtarağa
Elektrik Fabrikası’ndan tramvay şebekesine ilk elektrik verilmiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla Elektrik Şirketi,
31 Aralık 1937’de kamulaştırılarak Nafia Vekaleti’ne bağlı Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü adını alarak
elektrik üretimi ve dağıtımından sorumlu olmuştur. 16 Haziran 1939’da kurulan İETT İşletmeleri Umum
Müdürlüğü, elektrik üretim ve dağıtım işini üstlenmiştir. 1970 yılında çıkarılan Türkiye Elektrik Kurumu
Yasası ile elektrik dağıtımı Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) verilmiş, 1982’de ise elektrik dağıtım hizmeti
tamamen TEK’e devredilmiştir.

In 1913, Turkey’s first electricity plant was established in Silahtarağa, and on 11 February 1914, the first
electricity was supplied to the tram network from the Silahtarağa Electricity Plant. With the proclamation
of the Republic, the Electricity Company was expropriated on December 31, 1937, and became the General
Directorate of Electricity Affairs under the Ministry of Public Works, and became responsible for electricity
generation and distribution. Founded on June 16, 1939, the General Directorate of IETT Enterprises
undertook the electricity generation and distribution business. With the Turkish Electricity Authority Law
enacted in 1970, electricity distribution was given to the Turkish Electricity Authority (TEA), and in 1982, the
electricity distribution service was completely transferred to TEA.
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Havagazı / Gas
İlk kez 1853 yılında Dolmabahçe Sarayı’nın aydınlatılması amacıyla İstanbul’da havagazı üretimine
başlanmıştır. 1878’e kadar Yedikule’de, 1891’de Kadıköy’de yabancı sermayeli özel şirketlerce yürütülen
üretim ve dağıtım işi birkaç el değiştirdikten sonra, 4762 sayılı devir yasasıyla 1945 yılında İETT’ye
devredilmiştir. 1984 yılında imtiyazı dolan Beyoğlu Poligon Havagazı Fabrikası’nın da devredilmesiyle
İETT, havagazı üretimi ve dağıtımında tekel olmuştur. Kok üretimi ve satışı da yapan, yaklaşık bin kişinin
çalıştığı, günlük ortalama kapasitenin 300 bin metreküpü bulduğu, 80 bin abonesiyle İstanbul’a on yıllar
boyu yaz kış demeden hizmet veren işletme, doğalgazın günlük yaşama girmesi nedeniyle Haziran 1993’te
tasfiye edilmiştir.

For the first time, gas production was started in Istanbul in 1853 to illuminate Dolmabahçe Palace. The
production and distribution business, which was carried out by private companies with foreign capital in
Yedikule until 1878 and in Kadıköy in 1891, was transferred to IETT in 1945 with the transfer law numbered
4762, after a few changes. With the transfer of Beyoğlu Poligon Gas Plant, whose concession expired in
1984, IETT became a monopoly in gas production and distribution. The company, which also produces and
sells coke, employs about a thousand people, has an average daily capacity of 300 thousand cubic meters,
and has been serving Istanbul for decades with its 80 thousand subscribers, was liquidated in June 1993 due
to the introduction of natural gas into daily life.
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Troleybüs / Trolley bus
İstanbullulara her iki yakada uzun yıllar hizmet veren elektrikli tramvayların 1950’li yılların sonunda
kentin ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesi üzerine; otobüslere oranla daha ekonomik olması ve elektrik
enerjisiyle çalışması dolayısıyla çevreci özelliği de göz önüne alınarak troleybüs sisteminin kurulmasına
karar verilmiştir. Troleybüsler için ilk hat Topkapı-Eminönü arasında inşa edilmiş olup 27 Mayıs 1961’de
hizmete girmiştir. Günün şartları ile ulaşım talebini karşılayamayan troleybüsler 16 Temmuz 1984’te
işletmeden kaldırılarak troleybüslerin 23 yıllık İstanbul macerası son bulmuştur.

After the electric trams, which served the residents of Istanbul for many years on both sides, could not
meet the needs of the city at the end of the 1950s; It has been decided to establish a trolleybus system,
considering its environmentally friendly feature as it is more economical than buses and operates on
electricity. The first line for trolleybuses was built between Topkapı and Eminönü and was put into service
on May 27, 1961. Trolleybuses, which could not meet the transportation demand with the conditions of the
day, were removed from operation on July 16, 1984, and the 23-year Istanbul adventure of trolleybuses
came to an end.
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Tünel / Tünel (tram station,meaning tunnel)
1867 yılında Fransız mühendis Henry Gavand, gözlemleri sonucu Galata-Beyoğlu arasında ulaşım aracı
ihtiyacını karşılamak amacıyla Padişah Abdülaziz’den 6 Kasım 1869 tarihinde Tünel yapma imtiyazını
almıştır. 30 Temmuz 1871’de yapım çalışmaları başlamış, 1874 yılının Aralık ayında 573 metre uzunluğunda
Tünel tamamlanmış ve 17 Ocak 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır. Londra’dan sonra dünyanın ikinci
metrosu olan Tünel, Karaköy-Tünel arasında hizmet veren 2 vagonu ile her gün ortalama 21.000 yolcu
taşımaktadır.

In 1867, as a result of his observations, the French engineer Henry Gavand received the privilege of constructing
a tunnel from Sultan Abdülaziz on 6 November 1869 in order to meet the need for transportation vehicles
between Galata and Beyoğlu. The construction started on July 30, 1871, the 573-meter long Tünel was
completed in December 1874 and it was put into operation on January 17, 1875. Tünel, the second subway
in the world after London, carries an average of 21,000 passengers every day with its 2 wagons serving
between Karaköy and Tünel.
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Tramvay / Tram
İlk atlı tramvay 1871 yılında Azapkapı-Galata, Aksaray-Yedikule, Aksaray-Topkapı ve Eminönü-Aksaray
olmak üzere 4 hatta çalışmaya başlamış olup daha sonraları Kabristan-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli,
Beyazıt-Şehzadebaşı, Fatih-Edirnekapı-Galatasaray-Tünel ve Eminönü-Bahçekapı gibi hatlar açılmıştır.
02 Şubat 1912 tarihinde ilk elektrikli tramvay hattı olan Karaköy-Ortaköy hattının açılışı yapılmıştır. Ekim
1912 tarihinde Balkan Harbi’nin başlaması üzerine İstanbul Tramvay Şirketi’ne ait tüm atlar Savunma
Bakanlığı tarafından satın alınınca İstanbul bir yıl kadar tramvaysız kalmıştır. 1913 tarihinde 17 adet
Franco-Belge, 19 adet MAN marka toplam 36 adet çekici tramvay arabası getirtilerek hizmete alınmıştır.
12 Haziran 1939 tarih ve 3642 sayılı Yasa ile Hükümete devredilen Tramvay İşletmesi, daha sonra İstanbul
Belediyesi’ne ve 16 Haziran 1939 tarih ve 3645 sayılı Yasa ile de İETT’ye bağlanmıştır. 12 Ağustos 1961
tarihinde Avrupa Yakası’ndan, 14 Kasım 1966 tarihinde ise Anadolu Yakası’ndan kaldırılarak İstanbul’da
tramvay işletmeciliğine son verilmiştir. 1990 yılından itibaren Tünel-Taksim arasında tarihi tramvay tekrar
işletmeye alınmış olup 1,64 km hat üzerinde hizmet vermektedir.

The first horse-drawn tram started to operate on 4 lines, namely Azapkapı-Galata, Aksaray-Yedikule,
Aksaray-Topkapı and Eminönü-Aksaray in 1871, and later on, Kabristan-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli,
Beyazıt-Şehzadebaşı, Fatih-Edirnekapı-Galatasaray-Tünel and Eminönü-Bahçekapı lines were opened. On
February 02, 1912, the first electric tram line, the Karaköy-Ortaköy line, was opened. After the start of the
Balkan War in October 1912, all the horses belonging to the Istanbul Tram Company were purchased by
the Ministry of Defense, and Istanbul was left without a tram for a year. In 1913, 36 trolleys, including 17
Franco-Belge and 19 MAN ones, were brought and put into service. The Tramway Enterprise, which was
transferred to the Government with the Law No. 3642 dated 12 June 1939, was later connected to the
Istanbul Municipality and to the IETT with the Law No. 3645 dated 16 June 1939. Tram operation in Istanbul
was terminated first from the European Side on 12 August 1961 and then from the Anatolian Side on 14
November 1966. Since 1990, the historical tram between Tünel and Taksim has been put into operation
again and serves on a 1.64 km line.
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Otobüs / Bus
1871 yılından itibaren çalışan Tramvay İşletmesi’ne destek olmak amacı ile Dersaadet Tramvay Şirketi’ne 4 adet otobüs
çalıştırma izni verilmiş, ilk otobüs 1926 yılında çalışmaya başlamıştır. 1942 yılında 9 adet White marka otobüs teslim alınmıştır.
Aynı yılın sonlarında Ticaret Ofisi tarafından, İsveç’ten 25 adet Scania-Vabis marka benzinli kamyon ithal edilerek İETT’ye tahsis
edilmiştir. 3 Nisan 1943 tarihinde, 15 otobüs, 1944 yılında ise 5 adet Scania-Vabis otobüsün alınmasıyla birlikte 29 adetlik bir filo
oluşturulmuştur. Kısa bir süre sonra Belediyenin girişimi ile 12 adet Twin Couch, 2 adet Chevrolet, 1 adet Fargo marka olmak
üzere 16 otobüslük filo 1955 yılına kadar hizmet vermiştir. 1960 yılına kadar Skoda, Bussing ve Magirus gibi çeşitli markalarda
otobüs alımları sürmüş ve filo sayısı 525 olmuştur. 1968 ve 1969 yıllarında toplam 300 adet Leyland otobüs satın alınmıştır.
1979-1980 yıllarında MercedesBenz, Magirus ve İkarus otobüsler satın alınarak toplam 495 otobüs, 1983-1984 yıllarında MAN
markalı otobüsler işletmeye verilmiştir. 1993 yılında ilk çift katlı otobüsler, 27 Kasım 1995’te ise özel tasarımlı Berkhof marka 7
adet engelli otobüsü filoya dâhil edilmiştir. 1997-2017 yılları arasında yapılan otobüs alımları ile filo yenilenmiş olup, İETT otobüs
işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüsleri’nin yönetim ve denetiminden de sorumludur.

In order to support the Tramway Enterprise, which has been operating since 1871, the Dersaadet Tramway Company was given
permission to operate 4 buses, and the first bus started operating in 1926. In 1942, 9 White brand buses were delivered. At the
end of the same year, 25 Scania-Vabis brand gasoline trucks were imported from Sweden by the Trade Office and allocated to
IETT. With the purchase of 15 buses on April 3, 1943, and 5 Scania-Vabis buses in 1944, a fleet of 29 was formed. A short time
later, with the initiative of the Municipality, a fleet of 16 buses, 12 Twin Couch, 2 Chevrolet and 1 Fargo brand, served until 1955.
Bus purchases of various brands such as Skoda, Bussing and Magirus continued until 1960 and the number of fleets reached
525. A total of 300 Leyland buses were purchased in 1968 and 1969. In 1979-1980, MercedesBenz, Magirus and Ikarus buses were
purchased and a total of 495 buses, MAN branded buses were put into operation in 1983-1984. In 1993, the first double-decker
buses, and on November 27, 1995, 7 specially designed Berkhof branded buses for the handicapped were included in the fleet. With
the bus purchases made between 1997-2017, the fleet was renewed, and besides IETT bus management, it is also responsible for
the management and supervision of Private Public Buses.
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Metrobüs / Metrobus
İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha hızlı ulaşım sağlamak amacıyla
işletmeye alınan Metrobüs sisteminin ilk etabı 2007 yılında Topkapı-Avcılar hattında hizmete açılmıştır.
Metrobüsün ikinci etabı olan Cevizlibağ-Zincirlikuyu 8 Eylül 2008, üçüncü etabı olan ZincirlikuyuSöğütlüçeşme 3 Mart 2009, dördüncü etabı olan AvcılarBeylikdüzü ise 15 Mart 2011 tarihinde hizmete
girmiştir. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 44 istasyonlu Metrobüs sistemi BeylikdüzüSöğütlüçeşme
güzergâhında hizmet vermektedir. İki kıtayı birbirine bağlayan Metrobüs sistemi İETT’ye ulusal ve
uluslararası alanda pek çok ödül kazandırmıştır.

The first phase of the Metrobus system, which was put into operation in order to reduce the traffic density
in the main arteries of Istanbul and to provide faster transportation, was put into service in 2007 on
Topkapı-Avcılar line. The second stage of the metrobus, Cevizlibağ-Zincirlikuyu, was put into service on
September 8, 2008, the third stage, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme, on March 3, 2009, and the fourth stage,
Avcılar-Beylikdüzü, on March 15, 2011. The Metrobus system with 44 stations, with a total length of 52
kilometers, provides service on the Beylikdüzü-Söğütlüçeşme route. The Metrobus system, which connects
two continents, has brought IETT many national and international awards.
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Elektrikli Araçlar / Electric Vehicles
İstanbul Adalar’da atlı faytonların kaldırılmasının ardından 30 Temmuz 2020 tarihinde 40 adedi 14 kişilik,
20 adedi 4 kişilik ve 2021 yılında da yerli ve tescilli 60 adet 4 kişilik olmak üzere 120 adet elektrikli araç
hizmete alınmıştır. İETT, elektrikli araçlar ile Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da toplu
taşıma hizmeti vermektedir.

Following the removal of horse-drawn carriages in Istanbul Adalar, a total of 120 electric vehicles were put
into service on 30 July 2020, 40 of which are for 14 people and 20 of which are for 4 people and in 2021, 60
of which are domestic and registered for 4 people. IETT provides public transportation services with electric
vehicles in Büyükada, Heybeliada, Burgazada and Kınalıada.
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2021 YILI
RAKAMLARLA
İSTANBUL ULAŞIMI
TRANSPORTATION
IN ISTANBUL IN 2021
BY NUMBERS PRESENT
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İstanbul’da Kara, Deniz ve Raylı Toplu
Taşıma Ağırlıkları /
Land, Sea and Rail Public Transport
Rates in Istanbul

Karayolu / Highway

38,45 %

Raylı / Railed

Denizyolu / Seaway

3,10 %

58,46 %
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2018

				

Araç Sayısı 			
Number of Vehicles

			

Yolculuk Sayısı

		

235.000.000

Number of Trips

Bus
Otobüs			

2.477 			

4.600.000

Metrobus
Metrobüs			

593

			

2.300.000

			

284.000.000

Nostalgic
Nostaljik			

4

			

16.000

			

317.000

Adalar
Adalar				

0

			

		

			

Tünel
Tünel				

2

		

(tram station, meaning tunnel)

2

Sefer Sayısı

Number of Expeditions

65.000				

4.200.000

ÖHO

PPB
							

7.100.000

			

478.000.000

OAŞ

CIC
							

3.500.000

			

251.000.000
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2019

Araç Sayısı

		

Number of Vehicles

			

Yolculuk Sayısı

Number of Expeditions

Number of Trips

Otobüs				
Bus

2.462 			

5.000.000 			

275.000.000

Metrobüs				
Metrobus

603

			

2.600.000 			

298.000.000

Nostaljik				
Nostalgic

4

			

16.000

380.000

Adalar					
Adalar

0

			

					

-

Tünel					
Tünel

2

		

65.000				

4.900.000

(tram station, meaning tunnel)

2

Sefer Sayısı

			

ÖHO

							
PPB

7.100.000

			

478.000.000

OAŞ

							
CIC

3.500.00

			

251.000.000
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2020

Araç Sayısı

		

Number of Vehicles

Otobüs				
Bus

2.625

Metrobüs				
Metrobus

603

Nostaljik				
Nostalgic

2

			

Number of Expeditions

Yolculuk Sayısı
Number of Trips

5.500.000 			

185.000.000

			

2.200.000

168.000.000

4

			

12.400

			

140.000

Adalar					
Adalar

60

			

104.000 				

350.000

Tünel					
Tünel

2

		

65.000				

2.000.000

ÖHO

			
PPB

2.311

			

6.000.000 			

300.000.000

OAŞ

			
CIC

1.061				

2.900.000

148.000.000

(tram station, meaning tunnel)

		

Sefer Sayısı
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2021

Araç Sayısı

		

Number of Vehicles

			

Number of Expeditions

Yolculuk Sayısı
Number of Trips

Otobüs				
Bus

2.540				

5.500.000 				

218.000.000

Metrobüs				
Metrobus

672				

2.600.000 				

206.000.000

Nostaljik				
Nostalgic

4				

13.200 				

180.000

Adalar					
Adalar

120

			

411.000 				

820.000

Tünel					
Tünel

2				

65.000 				

2.600.000

ÖHO					
PPB

2.111				

6.100.000				

320.000.000

OAŞ					
CIC

930

2.700.000 				

154.000.000

(tram station, meaning tunnel)

2

Sefer Sayısı

			

24

İETT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

IETT SUSTAINABILITY REPORT

Otobüs Filomuz / Our Bus Fleet
3.332 araçtan oluşan otobüs filomuz, 9,05 yaş ortalaması ile Avrupa’nın
genç filolarından biridir. Araçlarımızın yüzde 1’i Euro 2, yüzde 16’i Euro 3
ve Euro 4, yüzde 21’si Euro 5, yüzde 50 ‘u EEV(Euro 5,5) , yüzde 12’si Euro 6
normlarına uygundur. Filomuzdaki araçların 354 adedi CNG yakıt (doğalgaz)
ile çalışmaktadır.
Akaryakıtın etkin şekilde izlenebilmesi için “Akaryakıt Otomasyon Sistemi”
bulunmaktadır. Filomuz son teknoloji ve yüksek güvenlik önlemlerine sahip,
akıllı araçlardan oluşmaktadır.
Araçlarımızda;
• Yolcu emniyetini artırmak için motor bölmesinde otomatik yangın algılama
ve söndürme sistemleri,
• Yolcu güvenliği için NVR sistemli kayıt tutabilen araç içi ve araç dışı kamera
sistemleri,
• Aracın CanBus verilerini okumak ve bu verileri anlamlandırarak önleyici bakım
faaliyetleri ve eğitimleri planlayabilmek için telemetri cihazları bulunmaktadır.

Our bus fleet, consisting of 3,332 vehicles, is one of the youngest fleets in Europe
with an average age of 9,05. 1 percent of our vehicles comply with Euro 2. 16
percent Euro 3 and Euro 4. 22 percent Euro 5. 50 percent EEV (Euro 5.5) and
12 percent Euro 6 norms. 354 of the vehicles in our fleet operate on CNG fuel
(natural gas).
There is a “Fuel Automation System” in order to monitor the fuel effectively.
Our fleet consists of smart vehicles with the latest technology and high security
measures.
Our vehicles consist of;
• Automatic fire detection and extinguishing systems in the engine compartment
to increase passenger safety,
• In-vehicle and out-of-vehicle camera systems that can record with NVR system
for passenger safety,
• Telemetry devices in order to read the CanBus data of the vehicle and to make
sense of this data and to plan preventive maintenance activities and trainings.
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Duraklarımız / Our Stops

Durak Sayısı / Stop Numbers

İETT, 2021 yılsonu verileri itibariyle 944 adedi dinamik yolcu bilgilendirme
sistemli akıllı durak, 8.731 açık ve 6.398 kapalı olmak üzere toplam 15.129 durak
ile hizmet vermektedir

As of the end of 2020, IETT provides service with a total of 15,129 stops, 944 of
which are smart stops with dynamic passenger information system, 8,731 are
open and 6.398 are closed stalls.

Hatlarımız / Our Lines

Hat Sayıları / Number of Routes

Hatlarımız yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla, veriye dayalı
şekilde planlanmaktadır. Hat ağlarımızı planlarken, planlama yazılımı
kullanılmaktadır. Bu yazılım sayesinde trafik açısından en az yük oluştururken
yolcularımızın ulaşım taleplerini de en hızlı ve rahat şekilde karşılanması
hedeflenmektedir.

Our lines are planned based on data in order to increase passenger satisfaction.
Planning software is used when planning our line networks. Thanks to this
software, it is aimed to meet the transportation demands of our passengers in
the fastest and most comfortable way, while creating the least load in terms
of traffic.

* Hat sayıları sadece otobüs hat sayılarını kapsamaktadır.
* Number of routes only include bus lines.
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Zamanındalık 2021 / Punctuality 2021
Zamanındalık / Punctuality
Zamanındalık, toplu taşıma operasyonlarımızın temel bir göstergesi olarak
izlenmekte olup, hizmet kalitesini geliştirme stratejik amacımız ile doğrudan
ilişkilidir. Bu gösterge, ilk hareket noktalarından zamanında hareket eden
otobüslerin oranını göstermektedir.

Punctuality is monitored as a key indicator of our public transport operations
and is directly related to our strategic goal of improving service quality.
This indicator shows the proportion of buses leaving on time from the first
departure points.

27

İETT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

İstihdam Kategorisine Göre Çalışan Sayısı /
Number of Employees by Employment Category

Kurumumuzda istihdam açısından birçok farklı başlıkta personel çalıştırılmaktadır.
In terms of employment, our institution employs personnel under many different headings.

2021 yılı sonu itibarı ile / As of the end of 2021
ŞOFÖR/ DRIVER
Kadın/Female Erkek/Male

ŞOFÖR HARİCİ / NON-DRIVER
Kadın/Female Erkek/Male

Toplam/Total of

Memur
Officer
Sözleşmeli Memur
Contracted Officer

0		

0

154		

468		

622

0		

0

31		

27

58

İşçi/Worker
Kadrolu İşçi
			Permanent Worker
			
İşçi (İSFALT)
		
TOPLAM/ TOTAL OF

0		
48		

1.306
2.306

7		

517

1.830

			
48		

197

2.563

3.612

12		
			
204		

1.209

5.073

Memur/Officer
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MİSYON,
VİZYON VE
DEĞERLERİMİZ

Mükemmellik politikasında da belirtildiği üzere: sürdürülebilirlik için
sorumluluk alan, sonuç odaklı olarak çalışan Kurumumuz paydaşlarımızın
ihtiyaçları ve günün gereksinimleri çerçevesinde 2021 yılından itibaren yeni
stratejik planını uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda misyon, vizyon ve
temel değerler de revize edilmiştir.

OUR MISSION,
VISION AND
VALUES

As stated in the excellence policy: Our Institution, which takes responsibility for
sustainability and works in a result-oriented manner, has started to implement
its new strategic plan as of 2021 within the framework of the needs of our
stakeholders and the needs of the day. In this context, the mission, vision and
core values were also revised.
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2018-2020 yıllarında misyon ve vizyonumuz şu şekildedir;
Our mission and vision in 2018-2020 are as follows;

2021-2025 için misyon ve vizyonumuz şu şekildedir;
Our mission and vision in 2021-2025 are as follows;

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

MİSYONUMUZ / OUR MISSION
Toplu ulaşım hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla, açığa çıkmamış
ihtiyaçları da karşılayacak şekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek
ve sektörel bilgi birikimini yönetmek.

Tarihsel gelişimi ve yenilikçi yaklaşımları ile erişilebilir, ekonomik, çevreye
duyarlı, yolcu odaklı toplu ulaşım hizmeti sunan lider kuruluş.

To organize, supervise and coordinate public transportation services with a
holistic perspective and to meet undisclosed needs, and to manage sectoral
knowledge.

To be the leading organization that provides accessible, economical,
environmental friendly, passenger-oriented public transportation services with
its historical development and innovative approaches.

VİZYONUMUZ / OUR VISION

VİZYONUMUZ / OUR VISION

Sürdürülebilirlik anlayışıyla toplu ulaşımı cazip kılarak şehir hayatını
kolaylaştıran lider kuruluş olmak.

Sürdürülebilir ve entegre toplu ulaşım çözümleri ile yolcu memnuniyetini
artırmak.
To increase passenger satisfaction with sustainable and integrated public
transportation solutions.

To organize, supervise and coordinate public transportation services with a
holistic perspective and to meet undisclosed needs, and to manage sectoral
knowledge.
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Katılımcı / Cooperative
İETT, paydaşlarının katılımına önem veren bir kuruluştur. Çeşitli kurum, işletme
ve paydaşlar ile işbirliği yapar. Hizmet kalitesini artırmak için yolcularının,
çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliklerinin fikirlerine değer verir.

2018-2020 yıllarında değerlerimiz şu şekildedir;
Our values in 2018-2020 are as follows;

IETT is an organization that attaches importance to the participation of
its stakeholders. Collaborates with various institutions, businesses and
stakeholders. It values the opinions of its passengers, employees, suppliers and
collaborations to improve service quality.

Adil / Impartial
İETT, hizmet alanlarında hak ve hukuku gözeten, tarafsız bir kuruluştur.
Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; paydaşları
arasında hiçbir ayrım yapmaz.

Duyarlı / Conscious
İETT, başta yolcuları olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine
karşı duyarlı bir kuruluştur. Her türlü yasal mevzuata uyar; yolcu
memnuniyetini arttırmak ve çevreye olan etkilerini azaltmak için projeler
geliştirir; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözetir; sosyal
sorumluluk projelerine destek verir.

IETT is an impartial organization that observes rights and law in its service
areas. While carrying out its activities, does not deviate from justice and
righteousness; makes no distinction between its stakeholders.

Güvenilir / Reliable

IETT is an organization that is conscious to the needs and expectations of
all its stakeholders, especially its passengers. Complies with all kinds of legal
regulations; develops projects to increase passenger satisfaction and reduce
their impact on environment; observes the occupational health and safety of
its employees as a priority; supports social responsibility projects.

İETT, güvenilir özelliğinden taviz vermeyen bir kuruluştur. Tüm kaynakları
ile her zaman ve her koşulda paydaşlarına hizmet verir, taşıdığı yolcuların
sorumluluğunun bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet
esaslarına uyar.

Yenilikçi / Innovative
IETT is an organization that does not compromise on its reliable feature.
It serves its stakeholders at all times and under all conditions with all its
resources, is aware of the responsibility of the passengers it carries, and abides
by the service principles it has committed to its stakeholders.

İETT, yenilikten yana yönetim anlayışı ile hareket eden bir kuruluştur.
Teknolojik gelişmelere ayak uydurur; üst düzey memnuniyet ve en az maliyet
için değişim ve yeniliklere öncülük eder.

IETT is an organization that acts with an innovative management approach.
Keeps up with technological developments; leads change and innovation for
high satisfaction and minimum cost.
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Güvenilir / Reliable
İETT faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; hak
ve hukuku gözetir, paydaşları arasında hiçbir ayrım yapmaz ve taahhüt ettiği
hizmet esaslarına uyar. Tüm kaynakları ile her zaman, her koşulda ve şeffaf
yaklaşımlarla paydaşlarına hizmet verir. Taşıdığı yolcuların sorumluluğunun
bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar.

2021-2025 yılı için değerlerimiz şu şekildedir;
Our values for 2021-2025 are as follows;

While carrying out its activities, IETT does not leave justice and truth; observes
rights and the law, doesn’t discriminate between its stakeholders and abides
by the service principles it has committed to. With all its resources, it serves
its stakeholders at all times, under all conditions and with transparent
approaches. It is aware of the responsibility of the passengers it carries and
abides by the service principles it has committed to its stakeholders.

Yolcu Odaklı / Passenger Oriented
İETT, faaliyetlerinin merkezine yolcuyu koyar ve tüm faaliyet, plan ve
yatırımlarında yolcuların memnuniyetini esas alır. Yolcu talep, şikâyet ve
önerilerini en önemli gelişim ve öğrenme araçlarından biri olarak kabul eder.

Duyarlı / Conscious
İETT, başta yolcuları olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine,
çevreye ve doğaya karşı duyarlı bir kuruluştur. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını
ve kurumdan beklentilerini ortaya çıkarmak için empatik yaklaşımlar
geliştirir, tüm tespitleri ve paylaşımları samimiyetle değerlendirir. Yolcu
memnuniyetini artırmak ve çevreye olan etkilerini azaltmak için projeler
geliştirir, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözetir, sosyal
sorumluluk projelerine destek verir.

IETT is an impartial organization that observes rights and law in its service
areas. While carrying out its activities, does not deviate from justice and
righteousness; makes no distinction between its stakeholders.

IETT is an organization that is sensitive to the needs and expectations of all
its stakeholders, especially its passengers, to the environment and nature. It
develops empathetic approaches in order to reveal the needs of all stakeholders
and their expectations from the institution, and sincerely evaluates all findings
and shares. It develops projects to increase passenger satisfaction and reduce
its impact on the environment, considers the occupational health and safety
of its employees as a priority, and supports social responsibility projects.
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Yenilikçi / Innovative
İETT, yenilikçilikten yana bir yönetim anlayışı ile ülkemizde ve dünyadaki en
iyi uygulamaları ve yeni gelişmeleri yakından takip ederek, paydaşlarına
sunduğu hizmetleri çözüm odaklı yaklaşımlarla sürekli geliştirir, dönüşüm
ihtiyaçlarını en üst düzeyde değerlendirir. Yolcu ve paydaş memnuniyetini
sürekli artırmak ve maliyetlerini düşürmek için teknolojik gelişmelere uyum
sağlar; değişim ve yeniliklere öncülük eder.

KURUMSAL
YÖNETİM

With an innovative management approach, IETT closely follows the best
practices and new developments in our country and in the world, constantly
improves the services it offers to its stakeholders with solution-oriented
approaches, and evaluates the transformation needs at the highest level.
Adapts to technological developments to continuously increase passenger and
stakeholder satisfaction and reduce costs; leads change and innovation.

CORPORATE
MANAGEMENT

Çevik / Active
İETT, elinde bulunan verileri etkin karar almak ve sonuçlara hızlı ulaşmak
için teknolojiden yararlanarak kullanır. Risklerini proaktif yaklaşımlarla
önceden değerlendirir ve kriz anlarında operasyonlarını hızlı ve etkin biçimde
gerçekleştirir. Yalın yönetim anlayışıyla verimsiz uygulamaları başarılı bir
şekilde ortadan kaldırarak yolcu memnuniyetini sürekli arttırmayı esas kabul
eder.

IETT uses the data it has by making use of technology to make effective
decisions and reach results quickly. It evaluates its risks in advance with
proactive approaches and performs its operations quickly and effectively
in times of crisis. It adopts the principle of constantly increasing passenger
satisfaction by successfully eliminating inefficient practices with a lean
management approach.
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Genel Müdür / The Director General

ORGANİZASYON YAPIMIZ /
OUR ORGANIZATIONAL STRUCTURE

İdarenin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal amaç, politika ve stratejilerini
oluşturan, sevk ve idare ederek Genel Müdürlüğü temsil eden yöneticidir.
Genel Müdür, Belediye Başkanının resmi yazısı üzerine İçişleri Bakanı
tarafından atanmaktadır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 16 Haziran 1939 tarih ve 3645 sayılı “İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine
Devrine Dair Kanun” ile millileştirilmiş, İstanbul il sınırları içerisinde kent içi
toplu ulaşım hizmeti sunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil
bütçeli bir kamu kuruluşudur.
3645 sayılı kanun ile daha önce birçok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel
şirketler vasıtasıyla yürütülen elektrik, tramvay, tünel, havagazı gibi hizmetler,
millileştirilerek İETT çatısı altında toplanmıştır.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür
Yardımcısı, 1 Özel Kalem Müdürü, İç Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu
Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, 13 Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı 52 Şube
Müdürlüğünden teşekkül eden bir organizasyon yapısı mevcuttur. Genel
Müdürlük; açığa çıkmamış ihtiyaçların karşılanması amacıyla; hizmetlerin
çağın gereklerine uygun şekilde yerine getirilmesi için güncel ihtiyaçlara göre
organizasyon yapısını sürekli gözden geçirmekte, değişikliğe uyum sağlama
kabiliyeti sayesinde dinamik bir organizasyon yapısı sergilemektedir.

It is the manager who creates the corporate goals, policies and strategies in
accordance with the mission and vision of the administration, and represents
the General Directorate by managing and managing it. The Director General
is appointed by the Minister of Interior upon the official letter of the Mayor.

Genel Müdür Yardımcıları / Deputy Director General
İdareyi stratejik amaç ve hede erine uygun olarak yürüten ve Genel Müdür’e
karşı sorumlu olan yöneticilerdir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün
teklifi ve Belediye Başkanının resmi yazısı ile Vali tarafından atanmaktadır.

They are the managers who carry out the administration in accordance with
the strategic purpose and target and are responsible to the Director General
Deputy Director Generals are appointed by the Governor with the proposal of
the Director General and the official letter of the Mayor.

General Directorate of IETT Enterprises; It is a public institution with an
independent budget, affiliated to the Istanbul Metropolitan Municipality,
nationalized with the “Law on the Transfer of the Organization and Installation
of the Istanbul Electric Tramway and Tunnel Administrations to the Istanbul
Municipality” dated June 16, 1939 and numbered 3645.
With the law numbered 3645, services such as electricity, trams, tunnels and
gas, previously carried out by many concessions and private companies with
foreign capital, were nationalized and gathered under the roof of IETT.
In the General Directorate of IETT Enterprises, there is an organizational
structure consisting of 1 General Director, 3 Assistant General Managers, 1
Private Secretary, Internal Audit Department, Department of Inspection
Board, 1st Legal Counsel, 13 Departments and 52 Branch Offices affiliated to
them. General Directorate; in order to meet undisclosed needs; It constantly
reviews the organizational structure according to current needs in order to
fulfill the services in accordance with the requirements of the age, and exhibits
a dynamic organizational structure thanks to its ability to adapt to change.

İdare Encümeni / Administrative Committee
İdarenin stratejik plan ve projeleriyle ilgili olarak yürütme birimlerine
tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmaktadır. Üyeleri; Genel Müdür veya
görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında 1.Hukuk Müşaviri,
Satınalma Dairesi Başkanı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve ilgili Daire
Başkanlarından oluşmaktadır.

It makes recommendations to the executive units regarding the strategic plans
and projects of the administration. Its members are the 1st Legal Counsel,
Head of Purchasing Department, Head of Financial Services Department and
relevant Department Heads under the chairmanship of the Director General
or a Deputy Director General to be appointed.
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Danışma ve Denetim Birimleri / Advisory and Control Units

İç Denetim Başkanlığı / Internal Audit Department
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tüm birimlerinin yönetim süreçleri, iç
kontrol ve risk yapılarını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ve bu kanun hükümleri doğrultusunda belirlenen usul ve esaslar ile iç denetim
standartları çerçevesinde denetleme ve güvence hizmeti sunmaktadır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı /
Strategy Development Department
Araştırma ve geliştirme ile ilgili etütler ve raporlar hazırlamak veya
hazırlatmak, kalite standartlarını İETT bünyesine kazandırıp gerekli
sistemleri kurmak, hizmet sunum kalitesini artırmak ve ölçerek kontrol etmek
faaliyetlerini yürütmektedir.

It provides auditing and assurance services for the management processes,
internal control and risk structures of all units of the General Directorate
of IETT Enterprises, within the framework of the procedures and principles
determined in line with the Public Financial Management and Control Law No.
5018 and the provisions of this law, and internal audit standards.

It carries out activities to prepare studies and reports related to research and
development, to bring quality standards to IETT, to establish the necessary
systems, to increase the quality-of-service delivery and to measure and control
it.

Yürütme Birimleri / Executive Units
Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun gereklerini uygulayan Daire
Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleridir.

1. Hukuk Müşavirliği / 1. Legal Consultancy
Kurumun hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

They are Departments and Branch Offices that implement the requirements
of the mission and vision of the General Directorate.

It provides legal consultancy and advocacy services of the institution.

Kurullarla Yönetim Anlayışı /
Management Approach with Boards

Teftiş Kurulu Başkanlığı / Department of Inspection
Board

İETT’de yaklaşımların etkili ve verimli çalışması konusunda, ilgili dairelerin
ve diğer tüm tarafların görüşünü almak, yaklaşımlara ait planlama, kontrol
etme ve önlem alma faaliyetlerini yürütmek ve paydaş odaklı stratejik
yenilikleri ortaya çıkarmak amacıyla “kurul” yapısı oluşturulmuştur.

Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme, soruşturma
ve teftiş işleriniyürütmektedir.

It carries out examination, investigation and inspection works within the
framework of the duties and authorities specified in the Regulation.
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İç Denetim / Internal Audit

İETT kurulları, paydaşlara sürdürülebilir yararlar sağlayan ana unsurlardan
biridir. Oluşturulan kurullar, periyodik sürelerde bir araya gelir ve gündemi
değerlendirirler. Bu kurullara ek olarak Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcıları ve Daire Başkanları belirlenen periyotta bir araya gelerek olağan
Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra, yılda
dört kez tüm müdürlerin de katılımı ile genişletilmiş Koordinasyon Kurulu
toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda kurum genelini ilgilendiren mesajlar
üst yönetimle paylaşılır ve ilgili birimlerin görüşleri alınır. Ayrıca, her Daire
Başkanlığı kendine bağlı müdürlerle toplantılar düzenler.

İç Denetim Başkanlığımız, 5108 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
kapsamında risk yönetimi, üretilen bilgilerin doğruluğu ve tamlığı, faaliyetlerin
etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine dair
denetim yapar.

Our Internal Audit Department conducts audits on risk management, accuracy
and completeness of the information produced, and whether activities are
carried out effectively, economically, efficiently and in accordance with the
legislation within the scope of the Public Financial Management and Control
Law No. 5108.

In IETT, a “board” structure was established in order to get the opinions
of the relevant departments and all other parties on the effective and
efficient operation of the approaches, to carry out the planning, control and
precautionary activities of the approaches, and to reveal stakeholder-oriented
strategic innovations.
IETT boards are one of the main elements that provide sustainable benefits to
stakeholders. The established committees meet periodically and evaluate the
agenda. In addition to these boards, the Director General, Deputy Director
General and Heads of Departments come together at the determined period
and hold the ordinary Coordination Board meeting. In addition, extended
Coordination Board meetings are held four times a year with the participation
of all managers. In these meetings, messages that concern the entire
organization are shared with the senior management and the opinions of the
relevant units are taken. In addition, each Department organizes meetings
with its subordinates.

Dış Denetim / External Audit
5108 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu kapsamında idaremizin mali karar ve işlemleri Sayıştay denetçileri
tarafından denetlenir.

Within the scope of the Public Financial Management and Control Law No.
5108 and the Law on the Court of Accounts No. 6085, the financial decisions
and transactions of our administration are audited by the Court of Accounts
auditors.

Belediye Meclis Denetimi / City Council Audit

İç Kontrol Sistemi / Internal Control System

İdaremizin mali karar ve işlemleri, 3645 sayılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından seçilen iki murakıp tarafından incelenir ve takibinde
hazırlanan rapor Büyükşehir Belediye Meclisine sunulur.

İç kontrol sistemi aracılığıyla her yıl düzenli olarak izleme faaliyetleri
gerçekleştirilir ve değerlendirme raporu üst yöneticiye sunulur. Tespit edilen
eksiklerin giderilmesi için de eylem planları oluşturulur.

The financial decisions and transactions of our administration are examined by
two auditors elected by the Istanbul Metropolitan Municipality in accordance
with the law numbered 3645, and the report prepared in the follow-up is
submitted to the Metropolitan Municipality Council.

Monitoring activities are carried out regularly every year through the internal
control system and the evaluation report is submitted to the top manager.
Action plans are also created to eliminate the identified deficiencies.
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Risk Yönetimi / Risk Management

As IETT, the relevant articles of the laws numbered 4857 and 657 to which we
are affiliated and the “Regulation on the Principles of Ethical Behavior of Public
Officials and Application Procedures and Principles” determine the ethical
rules to which our employees are subject. In addition, an “Ethics Policy and
Ethical Principles” has been established in our institution. Compliance of our
employees, who signed a commitment to act in accordance with these rules
when starting work, is evaluated by the “Ethics Commission” and “Disciplinary
Committee”. Relevant disciplinary committees keep the identity of public
officials who make a report confidential and take the necessary measures to
prevent any harm to these people.
We operate our duties within the framework of the principles of impartiality,
honesty and fairness.

Kurumsal risk yönetim sistemimiz, stratejik plan, performans programı, bütçe
ve diğer uygulamalarla entegre edilmiştir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Kurulu, riskleri altı ayda bir ve/veya gerek görüldüğü zamanlarda gözden
geçirir ve üst yönetime raporlar. Gerçekleşme olasılığı ve etki derecesi en
yüksek olan ve İETT’de kritik risk ve yüksek risk olarak tanımlanan riskler
stratejik amaç ve hedeflerimizi en yüksek seviyede etkileyecek riskler olarak
ele alınır.

Our enterprise risk management system is integrated with strategic plan,
performance program, budget and other applications. The Internal Control
Monitoring and Steering Committee reviews the risks semi-annually and/or
whenever necessary and reports them to the senior management. The risks
that have the highest probability of realization and impact and are defined as
critical risk and high risk in IETT are considered as the risks that will affect our
strategic goals and objectives at the highest level.

Mesleki Etik İlkelerimiz / Our Professional Ethical Principles
Kurum saygınlığını artırmak, yolcu memnuniyetini sağlamak ve
çalışanlarımızın etik ilkelere uygun davranmalarını temin etmek suretiyle etik
kültürün yerleştirilmesini sağlamak amacıyla etik ilkelerimiz belirlenmiştir.

Etik Politikamız / Our Ethics Policy

Our ethical principles have been determined in order to increase the prestige
of the institution, to ensure passenger satisfaction and to ensure that
our employees act in accordance with ethical principles and to ensure the
establishment of an ethical culture.

İETT olarak, bağlı bulunduğumuz 4857 ve 657 sayılı kanunların ilgili maddeleri
ve “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”, çalışanlarımızın tabi olduğu etik kurallarını belirler. Bunun yanı
sıra kurumumuzda “Etik Politikası ve Etik İlkeleri”ni oluşturulmuştur. İşe
başlarken bu kurallara uygun davranacağına dair taahhütname imzalayan
çalışanlarımızın bu kurallara uyumu “Etik Komisyonu” ve “Disiplin Kurulu”
tarafından değerlendirilir. İlgili disiplin kurulları, ihbarda bulunan kamu
görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve bu kişilere herhangi bir zarar gelmemesi
için gereken tedbirleri alır.
Görevlerimizi; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde
yürütmekteyiz.

• Amaç ve misyona bağlılık: Kurumumuz personeli, İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü amaçlarına ve misyonuna uygun davranır, kurum hizmet idealleri
doğrultusunda yürüttükleri hizmetin, Kurumumuz misyonuna ve vizyonuna
en üst düzeyde katkı yapmasını sağlayacak şekilde hareket eder.
• Commitment to the purpose and mission: The personnel of our institution act
in accordance with the aims and mission of the General Directorate of IETT
Enterprises, and act in a way that ensures that the service they carry out in line
with the service ideals of the institution contributes to the mission and vision
of our institution at the highest level.
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• Dürüstlük ve tarafsızlık: Kurumumuz personeli, tüm eylem ve işlemlerinde
kanunlara bağlı, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket
eder, herhangi bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan
bir davranış sergileyemez. Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden
yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri
sebeplerle ayrım yapamaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı
muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda
bulunamaz. Kurumumuzun görev alanına giren her türlü hizmetin ifasında
buna göre hareket eder. Takdir yetkilerini, kamu yararının en önemli unsur
olduğu bilincinden hareketle ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanır.

• Hizmet standartlarına uyma: Kurumumuz personeli, hizmetleri belirlenen
standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür. Hizmetten yararlananlara
iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri verir ve onları hizmet süreci
boyunca aydınlatır. Belirlenmiş hizmet standartlarını; hizmet alan kitlenin
beklentilerini de göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi ilke edinir.
• Compliance with service standards: Our institution’s personnel carry out
services in accordance with the determined standards and processes. It
provides the users of the service with the necessary explanatory information
about the business and transactions and enlightens them throughout the
service process. Adopts the principle of continuous improvement of the
determined service standards by taking into account the expectations of the
audience.

• Honesty and impartiality: The personnel of our institution act in accordance
with the principles of justice, equality and honesty in all their actions and
transactions, and cannot act in a way that targets the benefit or harm of any
person or group. While performing their duties and benefiting from services,
they cannot discriminate based on language, religion, philosophical belief,
political thought, race, gender and similar reasons. It cannot engage in acts
and practices that violate or restrict human rights and freedoms and prevent
equal opportunities. It acts accordingly in the performance of all kinds of
services that fall within the scope of our institution. It uses its discretionary
powers in line with the service requirements, with the awareness that the
public interest is the most important element.

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kurumumuz personeli,
hizmetlerin yerine getirilmesinde; katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı,
dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği esas alır. Değişen
şartlara uygun hizmet süreçleri doğrultusunda sosyal faydayı gözeten nesnel
ve açık bir hizmet anlayışını benimser.
• Awareness of public service in the fulfillment of the task: The personnel of
our institution, in the fulfillment of the services; It is based on participation,
transparency, impartiality, honesty, consideration of public interest and
accountability. It adopts an objective and open service approach that considers
social benefit in line with service processes suitable for changing conditions.

• Saygınlık ve güven: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarihi geçmişi,
köklü Kurumsal geleneği olan İstanbul ile özdeşleşmiş, Türkiye’nin en
güzide Kurumlarından biridir. Bu köklü geçmiş süresince inşa edilen kurum
kimliği ve saygınlığı, Kurumumuz hizmetlerinin olağan dışı dönemlerde
dahi yürütülmesi, Kamu Hizmeti görme bilincine sadık kalınması gibi üstün
kurumsal erdemler vasıtasıyla hizmet alan kesimler üzerinde inşa edilmiştir.
Bu kurumsal saygınlığı, kurumsal imaj ve kimliği aynı duyarlılıkla muhafaza
etmek, geliştirmek ve daha üst seviyelere çıkarmak Kurumumuz çalışanlarının
en başta gelen görevlerindendir.

• Halka hizmet bilinci: Kurumumuz personeli, hizmetlerin yerine getirilmesinde;
halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli
biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini
artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna
odaklı olmayı hedefler.

• Respect and trust: General Directorate of IETT Enterprises is one of the
most distinguished Institutions in Turkey, identified with Istanbul, which has a
historical background and a deep-rooted corporate tradition. The corporate
identity and prestige built during this deep-rooted past has been built on the
segments that receive service through superior corporate virtues such as the
execution of our Institution’s services even in extraordinary times, and the
adherence to the awareness of seeing the Public Service. Maintaining this
corporate reputation, corporate image and identity with the same sensitivity,
developing and raising it to higher levels is one of the foremost tasks of our
employees.

• Awareness of service to the public: Our institution’s personnel, in the
fulfillment of services; It aims to facilitate the daily life of the people, to meet
their needs in the most effective, fast and efficient way, to increase the service
quality, to increase the satisfaction of the people, to focus on the needs of the
service users and the results of the services.
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• Kurumumuz personeli, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen,
şüphe oluşturabilecek ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda
bulunmaktan kaçınır.

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması:
Kurumumuz personeli; görevi ile ilgili görevi içinde veya dışında her ne şekilde
olursa olsun, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü
kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz.

• The personnel of our institution refrain from engaging in behaviors that
damage the public’s sense of trust in the public service, create suspicion and
harm the principle of justice.

• Disuse of duties and powers for the purpose of providing interests: the staff
of our institution may not provide interests and mediate in favor of themselves,
their relatives or third parties using their titles and powers, regardless of
whether they are in or outside their duties related to their duties.

• Kurumumuz personeli, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin
üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder,
hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte
standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.

• Kurumumuz personeli, kamu hizmeti ifa etmenin karşılığı olarak kendilerine
sağlanan ücret ve diğer özlük hakları dışında herhangi bir menfaat
sağlayamaz.

• The personnel of our institution act in accordance with the requirements
of the service with the awareness that service to the public is a duty above
any personal or private benefit, cannot mistreat those who benefit from the
service, neglect the work, apply double standards and take sides.

• The personnel of our institution cannot provide any benefits other than the
wages and other personal rights provided to them in return for performing
public service.

• Nezaket ve saygı: Kurumumuz çalışanları, kurum personeli ile hizmetten
yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli ilgiyi gösterir, konu
yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.

• Kurumumuz personeli, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu
olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına
veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya
sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamaz, görevdeyken ve
görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir Kurum, Kuruluş
veya kişiye açıklayamaz.

• Courtesy and respect: Our institution’s employees behave kindly and
respectfully towards the personnel of the institution and those who benefit
from the service and show the necessary attention, if the subject is beyond
their authority, they direct them to the relevant unit or authority.

• The personnel of our institution cannot use the official or confidential
information they obtain during the performance of their duties or as a result of
these duties to gain direct or indirect economic, political or social benefits for
themselves, their relatives or third parties. Our Institution personnel cannot
disclose it to any Institution, Organization or person other than the competent
authorities while on duty and after leaving the job.

• Çıkar çatışmasından kaçınma: Kurumumuz personeli, çıkar çatışmasında
şahsi sorumluluğa sahiptir, çıkar çatışmasının tarafı olamaz.
• Avoidance of conflict of interest: The personnel of our institution have
personal responsibility in the conflict of interest, they cannot be a party to the
conflict of interest.

40

IETT SUSTAINABILITY REPORT

• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kurumumuz personeli, görevlerini
yerine getirirken yetkilerini aşarak Kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt,
vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.
Kurumumuzun her bir çalışanı tüm işlem ve hizmetlerinde bu duyarlılığı
ve hassasiyeti gösterir. Fiil ve eylemlerinde, pozisyonlarının ve yürüttükleri
hizmetin gereğini aşan tasarruflarda bulunmamayı prensip edinir.

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kurumumuz personeli,
tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, hediyeyi
doğrudan ya da dolaylı olarak kabul etmez.
• Prohibition of receiving gifts and gaining benefits: The personnel of our
institution do not accept directly or indirectly gifts that affect or may affect
their impartiality, performance, decision and performance of their duties,
whether they have economic value or not.

• Binding explanations and false statements: While performing their duties,
the personnel of our Institution cannot make statements, commitments,
promises or initiatives binding the Institution by exceeding their authorities,
and cannot make deceptive and untrue statements. Each personnel of our
institution show this sensitivity and precision in all their transactions and
services. The personnel adopt the principle of not making any savings that
exceed the requirements of their positions and services in their actions and
actions.

• Kurumumuz personeli, görev ve hizmetle ilgisi olmayan hususlarda kamu
kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar
dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez.
• The personnel of our institution cannot give gifts by using public resources
in matters unrelated to their duties and services, and cannot send wreaths
or flowers to any real or legal person, except on official days, ceremonies and
holidays.

• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kurumumuz personeli, görevlerini
yerine getirirken yetkilerini aşarak Kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt,
vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.
Kurumumuzun her bir çalışanı tüm işlem ve hizmetlerinde bu duyarlılığı
ve hassasiyeti gösterir. Fiil ve eylemlerinde, pozisyonlarının ve yürüttükleri
hizmetin gereğini aşan tasarruflarda bulunmamayı prensip edinir.

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Kurumumuz personeli, Kurumumuz
bina ve taşıtları ile diğer kurum mallarını, kaynaklarını kamusal ve kurumsal
amaçlar ile hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz. Bunları
korur, her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

• Binding explanations and false statements: While performing their duties,
the personnel of our Institution cannot make statements, commitments,
promises or initiatives binding the Institution by exceeding their authorities,
and cannot make deceptive and untrue statements. Each personnel of our
institution show this sensitivity and precision in all their transactions and
services. The personnel adopt the principle of not making any savings that
exceed the requirements of their positions and services in their actions and
actions.

• Use of public goods and resources: Our institution’s personnel cannot and
cannot make use of our institution’s buildings and vehicles, as well as other
institution’s property and resources, other than for public and institutional
purposes and service requirements. It protects them and takes the necessary
measures to keep them ready for service at any time.

• Savurganlıktan kaçınma: Kurumumuz personeli, kamu bina ve taşıtları ile
diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan
kaçınır; zamanı, Kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık: Kurumumuz personeli, halkın bilgi
edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Talep halinde bilgi veya belgeleri,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda belirtilen şekilde, usulüne uygun
olarak verir.

• Avoidance of extravagance: Our institution personnel avoid waste and
extravagance in the use of public buildings and vehicles and other institution
goods and resources; Acts effectively, efficiently and sparingly while using
time, Institution’s goods, resources, workforce and opportunities.

• Providing information, transparency and participation: The personnel of our
institution help the public exercise their right to information. Upon request, the
personnel provide information or documents duly as specified in the Law No.
4982 on the Right to Information.
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• Kurumumuz yöneticileri, maiyetindeki personelin yolsuzluk yapmasını
önlemek için gerekli tedbirleri alır.

• Kurumumuz personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların
hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması
aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm
olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların
katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

• The managers of our institution take the necessary measures to prevent the
personnel in their staff from committing corruption.

• The personnel of our institution pay attention to ensure that those who will
be directly or indirectly affected by that decision contribute to one, several or
all of the stages of preparation, maturation, taking and implementation of
basic decisions regarding public services, unless there is a legal provision to the
contrary.

• Kurumumuz yöneticileri, yaşantısı, hareket tarzı ve hizmet bilinci ile diğer
çalışanlara örnek olur, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun
eğitimi sağlar, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözlemler ve etik davranış
konusunda rehberlik eder.
• The managers of our institution set an example for other employees with their
life, behavior and service awareness, provide their personnel with appropriate
training on ethical behavior principles, observe whether these principles are
followed and guide them on ethical behavior.

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Yöneticiler başta olmak üzere tüm
kurum çalışanları hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları
ve yükümlülükleri konusunda, hesap verebilir, Kamusal değerlendirme ve
denetime her zaman açık ve hazır olur.

• Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler: Kurumumuz personeli, daha önce Kurumda
çalışmış ve ayrılmış olan Kamu Görevlilerini Kamu Hizmetlerinden ayrıcalıklı
bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.

• Accountability of the managers: All the employees of the institution, especially
the managers, are accountable for their responsibilities and obligations during
the performance of the services. They are always open and ready for public
evaluation and audit.

• Relations with Former Public Officials: The personnel of our Institution
cannotmake the Public Officials who previously worked and left the Institution
benefit from the Public Services in a privileged way, and cannot give them
preferential treatment.

• Kurumumuz yöneticileri, koordinasyonlarındaki hizmet ve personelin
hizmetin gereği olarak sevk ve idaresinde, hesap verilebilir, nesnel ölçütlerle
hareket eder ve tasarrufta bulunur.

• Mal bildiriminde bulunma: Kurumumuz personeli, kendileri, eşleri ve velayet
altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları ile alacak ve borçları hakkında,
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu hükümleri gereğince, yetkili makama mal bildiriminde bulunur.

• The managers of our institution act with accountable, objective criteria and
make savings in the management and administration of the services and
personnel under their coordination as a requirement of the service.

• Making a declaration of property: Our institution’s personnel declare
property to the competent authority regarding their movable and immovable
properties belonging to themselves, their spouses and their children under
their custody, as well as their receivables and debts, in accordance with the
provisions of the Law No. 3628 on the Declaration of Property, Combating
Bribery and Corruption.

• Kurumumuz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan
fiil veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri
zamanında alır.
• The managers of our institution take the measures required by their duties
and authorities in a timely manner in order to prevent acts or actions that do
not comply with the objectives and policies of the institution.
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• Adil iş yükü dağılımı: Kurumumuz yöneticileri iş süreçleri ve kompozisyonlarını,
yürütülen hizmetin etkinliğini, kaynakların verimli ve etkin kullanımını, hedef
kitlenin/dış müşterilerin hizmetlerden gereği gibi faydalanmasını temin eder;
buna karşılık çalışanların hizmeti gereği gibi ifa etmelerine olanak sağlayacak
şekilde organize ederek, Kurumumuzda, bu hizmet organizasyonu ve
kompozisyonlarında, hem hizmetlerin aksatılmadan etkin sunumu, hem de
çalışanların haklarının korunması bakımından adil iş yükü dağılımını esas alır.

Mükemmellik Politikamız / Our Excellence Policy
Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren,
darboğazlarını tespit etmelerini sağlayan ve uygun çözümlere ulaşabilmek
için belli bir yaklaşımın kullanılmasını öneren EFQM Mükemmellik Modelinin
kurumumuzda uygulanmaya başlanması ile birlikte sürekli bir gelişim
yakaladık ve mükemmellik yolunda önemli kazanımlar elde ettik.
2015 yılında 24. Kalite Kongresi’nde Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü
ve ertesi yıl Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) ‘Müşteriye Değer
Katma’ kategorisinde 2016 EFQM Mükemmellik Başarı Ödülünü almamız,
mükemmelleşme yolundaki basamakları hızla tırmandığımızın açık bir
işaretidir.
EFQM Kazanımların tamamı kurumumuzun süreçlerine entegre edilerek
sürekli iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

• Fair workload distribution: The managers of our institution ensure that the
business processes and compositions, the efficiency of the service carried
out, the efficient and effective use of resources, the target audience/external
customers benefit from the services as required; On the other hand, by
organizing the service in a way that allows the personnel to perform the service
as they should, in our institution, this service organization and compositions
are based on fair workload distribution in terms of both the efficient delivery of
services without interruption and the protection of the rights of the employees.

• Yetkili makamlara bildirim: Kurumumuz personeli, etik davranış ilkeleriyle
bağdaşmayan yasadışı fiil ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi
halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir fiil veya eylemden haberdar
olduklarında ya da gördüklerinde durumu derhal Kurum Etik Komisyonuna
bildirirler.

With the implementation of the EFQM Excellence Model, which shows
organizations where they are on the road to excellence, enables them to
identify bottlenecks and recommends the use of a certain approach to reach
appropriate solutions, we have achieved continuous development and achieved
significant gains on the path to excellence.
Receiving the Turkish Excellence Grand Prize at the 24th Quality Congress in
2015 and the 2016 EFQM Excellence Achievement Award in the ‘Adding Value to
the Customer’ category of the European Foundation for Quality Management
(EFQM) the following year is a clear sign that we are rapidly climbing the steps
towards perfection.
All of the EFQM Achievements are integrated into the processes of our
institution and continuous improvement studies are continued.

Etik Komisyonunca; ihbarda bulunan Kamu Görevlilerinin kimliği gizli tutulur
ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.
• Notification to the competent authorities: In the event that the personnel
of our institution are requested to commit illegal acts and actions that are
incompatible with the principles of ethical behavior, or when they are aware of
or see such an act or action while performing their services, they immediately
report the situation to the Institution’s Ethics Commission.
By the Ethics Commission; The identity of the Public Officials who make a
report is kept confidential and necessary measures are taken to prevent any
harm to them.
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Yönetim Sistemlerimiz / Our Management Systems
2009 yılında, İETT’de iş yapış biçimini köklü şekilde değiştirerek girişimci
ruhu ve takım çalışmasını destekleyen proje yönetimi uygulamalarına
başlanmıştır. Yürüttüğümüz projelerle, kurumun tüm alanlarında yeni
sistemler kurulmuştur. Faaliyetlerimizi iş akışları şeklinde tanımlayarak
performansımızın ölçülebilir hale gelmesini amaçlayan süreç yönetimi
uygulamasına 2010 yılında başlanmıştır. Aynı yıl içinde İETT’nin süreçlerini
ve dokümantasyon yapısını, belgelendirme denetimine tabi olan uluslararası
yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu hale getirilmiştir.
İETT olarak, Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamında raporun
“Sürdürülebilirlik Yolculuğu Kilometre Taşları” bölümünde listelenmiş
olan yönetim sistemlerini uygulamakta ve sürekli iyileştirme çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Bu yönetim sistemlerinin ana yapısını ve birbirleriyle
olan bağlantılarını açıklamak, ilgili süreç ve standartları tarif etmek amacıyla
hazırladığımız “Entegre Yönetim Sistemi (EYS) El Kitabımız” bulunmaktadır.
Kurumumuzda prosedürler, talimatlar ve uygulamalara çatı oluşturan
politikalarımız mevcuttur. Tüm politikalar, Kalite Doküman Yönetim Sistemi
(QDMS) ortamında yayınlanmaktadır. Yönetim sistemlerimizi doğrudan
destekleyen içerikteki politikalarımıza ek olarak Risk Politikası ve Kurumsal
Risk Strateji Belgesi de oluşturulmuştur.

Mükemmellik Politikamızın Ana Prensipleri /
Main Principles of Our Excellence Policy
Kurumumuz tarafından paydaş beklentilerinin karşılanmasını esas alan
mükemmellik anlayışı benimsenmiştir. Yönetim sistemlerimizi aşağıda
belirtilen temel kavramlara göre planlamayı, gözden geçirmeyi ve sürekli
iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.
Sonuç odaklıyız,
Yolcularımıza değer katarız,
Sürekli öğrenir, yenilik yaparız,
Kaynakları etkin kullanırız,
Çalışanlarımızla başarırız,
Liderlerimizle örnek oluruz,
İşbirlikleri oluştururuz,
Sürdürülebilirlik için sorumluluk alırız

In 2009, project management practices that support the entrepreneurial
spirit and teamwork were started by radically changing the way of doing
business at IETT. With the projects we have carried out, new systems have
been established in all areas of the institution. The process management
application, which aims to make our performance measurable by defining
our activities as workflows, was started in 2010. In the same year, IETT’s
processes and documentation structure were harmonized with international
management system standards, which are subject to certification audit.
As IETT, within the scope of the Integrated Management System (IMS), the
management systems listed in the “Milestones of the Sustainability Journey”
section of the report are implemented and continuous improvement studies are
carried out. We have an “Integrated Management System (IMS) Handbook”
that we have prepared to explain the main structure of these management
systems and their interrelationships, and to describe the relevant processes
and standards. We have policies that form a framework for procedures,
instructions and practices in our institution. All policies are published in the
Quality Document Management System (QDMS) environment. In addition to
our policies that directly support our management systems, Risk Policy and
Corporate Risk Strategy Document have also been created.

An understanding of excellence based on meeting stakeholder expectations
has been adopted by our institution. We are committed to planning, reviewing
and continuously improving our management systems according to the
following basic concepts.
We are result oriented,
We add value to our customers
We constantly learn and improve
We use resources effectively,
We succeed with our employees,
We set an example with our leaders,
We collaborate,
We take responsibility for sustainability
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

ÖNLEM AL

TAKE MEASURE

IETT
MANAGEMENT SYSTEM

Mükemmellik Politikamızın “sonuç odaklıyız” maddesinden hareketle
“Performans Yönetim Sistemlerini” oluşturulmuştur. Ayrıca, “Kurumsal
Karne” ve “Süreç Yönetimi” gibi enstrümanlarla Kurum performansının,
kurum liderleri tarafından izlenebileceği bir yapı kurulmuştur.

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT

“Performance Management Systems” have been created based on the “we
are results-oriented” article of our Excellence Policy. In addition, a structure
has been established in which the Institution’s performance can be monitored
by corporate leaders with instruments such as “Corporate Scorecard” and
“Process Management”.
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EN ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve
Doğrulama Yönetim Sistemi
EN ISO 14064 greenhouse gas calculation and verification
management system

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuzun Kilometre Taşları /
Milestones of Our Sustainability Journey

2010

2013

Süreç Yönetim Uygulaması
Process management application

İnovasyon Çalıştayı
İnnovation workshops

ISO 90001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Quality Management System

2011

EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü Finalisti
EFQM Turkey excellence award finalist

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Environmental Management System

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi
ISO 26000 social responsibility guide

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 OHS Management System
ISO 10002 Müşteri Şikayeti Yönetim Sistemi
SO 9001 Quality Management System

2014

EN ISO 15838 Müşteri İletişimi Merkezi Yönetimi Sistemi
SO 14001 Environmental Management System

2012

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 50001 energy management system

En 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi
Yönetim Sistemi (Tünel/Nostaljik Tramvay)
EN 13816 Transport quality management system
(tunnel and nostalgic tram)
GRI A+ Seviyesinde Sürdürülebilirlik Raporu
Sustainability report at GRI A+ Level

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 OHS Management System

EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü
EFQM Turkey excellence award

5S Faaliyetleri Başlangıcı
Beginning of 5S Activities
Ulusal Kalite Hareketine Katılım
Participation in the national quality movement

2015

Karbon Ayak İziHesaplama Modülü
Carbon footprint calculation module

IEN ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve
Doğrulama Yönetim Sistemi
EN ISO 14064 greenhouse gas calculation and
verification management system
EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü
EFQM Turkey excellence grand prize
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2016

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Yönetim Kategorisi Birinciği
European Union Environment Awards Management
Category First Place

2019

GRI “Kapsamlı” Standardında Kamuda İlk
Sürdürülebilirlik Raporu
GRI “First Public Sustainability Report in
Comprehensive Standards

Su ayak izi çalışmaları
Water footprint studies

Sürdürülebilir İş Ödülleri, Sürdürülebilirlik
Raporlaması Birinciliği
Sustainable Business Awards, Sustainability
Reporting winner

2017

2020

EN ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama
Yönetim Sistemi
EN ISO 14064 greenhouse gas calculation and
verification management system

Adalarda hizmete giren elektrikli araçlarla
Atlas Lojistik Ödülü
Atlas Logistic Award for Electric Vehicles
Put Into Service on Adalar
En yeşil Ofis Ödülü
The Greenest Office Award

EN ISO 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi
Yönetim Sistemi Belgesi Metrobüs sistemi için alınmıştır.
EN 13816 Service Quality Management System Certificate
in Passenger Transportation was obtained for the Metrobus
system.

2018

Kalite Sistemleri Belgelerinin Sürekliliği
Durability of Quality Systems Documents

Yılın Toplu Taşıma Şirketi Ödülü, Corporate Live Wire
Public Transport Company of the Year Award

2021

En İyi İllüstrasyon, 40. Grafik Tasarım Sergisi
Best Illustration
EyeBrand Ödülü, Blindlook
Eye Brand Award

2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporu
2016-2017 Sustainability Report
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ /
OUR SUSTAINABILITY APPROACH
Sustainability is defined as meeting the needs of the present generation
without compromising the ability of future generations to meet their needs in
the report “Our Common Future” published by the United Nations Environment
and Development Commission (World Commission on Environment and
Development-WCED) in 1987.

Sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World
Commission on Environment and Development- WCED) tarafından 1987
yılında yayınlanan “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” raporunda
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılayabilmesini tehlikeye atmadan
bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlamıştır.

Sustainability basically started as environmental sustainability and then it
was handled in three dimensions as environmental, economic and social.

Sürdürülebilirlik temelde çevresel sürdürülebilirlik olarak başlanmış daha
sonra çevresel, ekonomik ve sosyal olarak üç boyutta ele alınmıştır.

IETT has adopted the 4E Sustainability management model, which has
addressed these main topics in its sustainability journey.

İETT sürdürülebilirlik yolculuğunda bu temel başlıkları ele almış 4E
Sürdürülebilirlik yönetim modelini benimsemiştir.

While creating value for our world and our country, it supports sustainable
urban transportation policies with innovative projects that are sensitive
to the environment, making city life easier, by keeping our environmental
responsibilities at the forefront.

Dünyamız ve ülkemiz için değer yaratırken, çevresel sorumluluklarımızı ön
planda tutarak çevreye duyarlı, şehir hayatını kolaylaştıran, inovatif projelerle
sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarını desteklemektedir.
Sürdürülebilirlik yönetimi modelimiz kapsamında, “enerji, ekonomi, etkinlik,
ekoloji” olmak üzere İETT’nin 4E’sini belirlemiştir. 2011 yılında ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesini almış, bu standart kapsamında
çevresel riskleri belirleyerek gerekli aksiyonları planlamıştır.

Within the scope of our sustainability management model, IETT’s 4E has been
determined as “energy, economy, efficiency, ecology”. It received the ISO 14001
Environmental Management System certification in 2011, and determined
the environmental risks within the scope of this standard and planned the
necessary actions. Under the management of the Energy and Environment
Management Directorate, it continues to develop projects to reduce the basic
resource and energy needs of the institution such as electricity, water and
natural gas, especially fuel, and to support recycling practices.

Enerji ve Çevre Yönetim Müdürlüğü yönetiminde, akaryakıt başta olmak
üzere, elektrik, su ve doğalgaz gibi kurumun temel kaynak ve enerji
ihtiyaçlarını azaltmak ve geri dönüşüm uygulamalarını desteklemek için
projeler geliştirmeye devam etmektedir.
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İETT 4E Sürdürülebilirlik Yönetim Modeli /
IETT 4E Sustainability Management Model

Çevresel Sürdürülebilirlik için amaç ve hedeflerimiz /
Our goals and objectives for Environmental Sustainability

Enerji:		
Energy:		

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen
Goes towards to renewable energy sources

Toplumsal ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak (2018-2022 SA4)
Enabling Social and Environmental Sustainability (2018-2022 SA4)

Ekonomi:
Economy:

Maliyetlerini minimize eden
Minimizing costs

Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek (2018-2022 SA4 SH1)
Developing Public Transportation Awareness (2018-2022 SA4 SH1)

Etkin:		
Active:		

Verimliliği esas alan
Efficiency-oriented

Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımını Artırmak (2018-2022 SA4 SH2)•
Increasing the Use of Alternative Energy Resources (2018-2022 SA4 SH2)

Ekoloji:		
Ecology:		

Çevreye duyarlı olan
Environment-friendly

Çevresel Amaçlarımız / Our Environmental Goals
Sürdürülebilirlik yönetim modelinin bu dört unsuru, İETT´nin gerek 2018-2022
Stratejik Plan’ında gerekse 2021-2025 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik
amaç ve hedefleri de doğrudan desteklemektedir. Bu hedefler:

Sürdürülebilir kalkınmanın birçok boyutu olmakla birlikte bunlardan en
önemlileri sosyal, ekonomik ve çevresel boyutudur. Sürdürülebilir kalkınmanın
devamlılığının doğal kaynakların korunmasından, sosyal ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesinden geçtiğini bilen İETT, sosyal ve çevre koşullarını
bir arada ele almayı planlamış ve birçok hedef geliştirmiştir. Belirlediği
hedefleri gerçekleştirerek, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği etkin
kılmayı amaçlamıştır. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve
bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Toplumsal ve
çevresel sürdürülebilirliği etkin kılma amacı doğrultusunda çeşitli stratejiler
belirlemiştir.

These four elements of the sustainability management model also directly
support the strategic goals and objectives of IETT in both the 2018-2022
Strategic Plan and the 2021-2025 Strategic Plan. These goals are:
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Identified strategies;
• To provide educational support to all stakeholders in public transportation
and to create cultural value through the effective and efficient use of the
Transportation Academy.
• To lead in all sustainability activities necessary for the environment and
society, with over 146 years of experience and effective use of R&D. In line
with these strategies, IETT has set a target to develop public transportation
awareness, increase the use of alternative energy sources, develop stakeholder
relations, and support domestic production in the sector during the 20182022 Strategic Plan period, and has planned to engage in various activities to
achieve these goals.
Strategies to further the current situation were adopted in the 2021-2025
Strategic Plan, which came into effect on January 1, 2021.

Belirlenen stratejiler;
• Ulaşım Akademisinin etkin ve verimli kullanımıyla toplu ulaşımdaki tüm
paydaşlara eğitim desteği vermek ve kültürel anlamda değer yaratmak.
• 146 yılı aşkın tecrübesi ve etkin Ar-Ge kullanımıyla, çevre ve toplum için
gerekli tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinde öncülük etmek. Bu stratejiler
doğrultusunda İETT, 2018-2022 Stratejik Plan döneminde toplu ulaşım
bilincini geliştirmeyi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı,
paydaş ilişkilerini geliştirmeyi, sektörde yerli üretimi desteklemeyi hedef
olarak belirlemiş, bu hedefleri gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetlerde
bulunmayı planlamıştır.
1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren 2021-2025 Stratejik Planında da mevcut
durumu daha ileriye götürecek stratejiler benimsenmiştir.

ISO 26000 Uygulamalarımız Hakkında /
About Our ISO 26000 Applications
Although there are many dimensions to sustainable development, the most
important of them are social, economic and environmental dimensions. Knowing
that the continuity of sustainable development depends on the protection of
natural resources and the development of social and economic relations, IETT
has planned to deal with social and environmental conditions together and
has developed many goals. It has aimed to make social and environmental
sustainability effective by realizing the targets it has set. IETT has determined
strategies related to strategic goals and has established its measure goals in
line with these strategies. It has determined various strategies in line with the
aim of making social and environmental sustainability effective.

İETT olarak faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk anlayışı ile yürütmekteyiz.
Türkiye’de ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberine uyum belgesi alan ilk kamu
kurumuyuz. Sosyal sorumluluk kapsamını tanımlamak için kurumumuzda
aşağıdaki başlıklar üzerinden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz:

As IETT, we carry out our activities with the understanding of social
responsibility. We are the first public institution in Turkey to receive the ISO
26000 Social Responsibility Guideline compliance certificate. In order to define
the scope of social responsibility, we continue our work on the following topics:
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Kurumsal Yönetim

Corporate Management

İnsan Hakları / Human Rights

İnsan Hakları

ISO 26000

Human Rights

İnsan haklarının doğuştan, vazgeçilemez, evrensel, bölünemez ve karşılıklı
bağımlı olduğunun bilincindeyiz. Etik İlkelerimiz ve Politikamız ile insan
haklarına uyacağımızı taahhüt ederiz.

Çalışan Uygulamaları
Employee Applications

Çevre

We are aware that human rights are innate, inalienable, universal, indivisible
and interdependent. We undertake to comply with human rights with our
Ethical Principles and Policy.

Environment

Adil İşletme Uygulamaları
Fair Business Practices

Tüketici Konuları

Çalışan Uygulamaları / Employee Applications

Consumer Issues

Toplum Katılımı ve İyileştirme

İETT çalışanları ve İETT adına çalışanlar (taşeronlar, tedarikçiler, yüklenici,
sözleşmeli personel) yasal olarak kayıtlıdır. Çalışma şartları, yasal
düzenlemeler ve bu doğrultuda yapılan bağlayıcı sözleşmelerle sağlanır.
İETT’de çalışma şartlarının, toplu iş sözleşmeleri dahil, ulusal yasalar ve
düzenlemelerle uyumlu olduğunu ve ilgili uluslararası çalışma standartları
ile tutarlı olduğunu temin ederiz. Çalışanlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) kayıtlı olup sosyal açıdan devlet güvencesindedir.

Community engagement and improvement

Kurum Yönetim / Corporate Management
Kurumumuzda etkin kurumsal yönetim anlayışını tesis etmek için karar alma
ve uygulama süreçlerimizde, sosyal sorumluluk ilkelerini (hesap verebilirlik,
saydamlık, ahlaki davranış, paydaş çıkarlarına saygı, yasal kurallara saygı,
uluslararası davranış normlarına saygı ve insan haklarına saygı) esas
almaktayız.

IETT employees and those working on behalf of IETT (subcontractors,
suppliers, contractors, contracted personnel) are legally registered. Working
conditions are provided by legal regulations and binding contracts made in this
direction. We ensure that working conditions at IETT are in compliance with
national laws and regulations, including collective bargaining agreements, and
consistent with relevant international labor standards. Our employees are
registered with the Social Security Institution (SGK) and are socially under the
guarantee of the state.

We base our decision-making and implementation processes on social
responsibility principles (accountability, transparency, moral behavior, respect
for stakeholder interests, respect for legal rules, respect for international
norms of behavior and respect for human rights) in order to establish an
effective corporate management approach in our institution.
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As stated in our “Ethical Principles and Policy” in IETT, the misuse of duties
and authorities for the purpose of gaining benefits is not tolerated. In order
to increase the awareness of social responsibility of our suppliers in the
value chain and to encourage their activities in this direction, we request a
“Social Responsibility Commitment” from them. We insure our passengers
transported by IETT vehicles. In case of any health and safety problems that
may occur during the service delivery, the damage is compensated under the
insurance.

Çevre / Environment
Çevreye olan etkilerimizin bilincinde olan bir kurum olarak, ISO 14001
standardına uygun çevre yönetim sistemini ve ISO 50001 standardı ile uyumlu
enerji yönetim sistemi kurulmuş olup sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Standardına göre doğrudan
ve dolaylı sera gazı emisyonlarını hesaplayarak bağımsız ve yetkili kuruluşlara
doğrulatıyoruz.

Tüketici Konuları / Consumer Issues

As an institution that is aware of our impacts on the environment, we have
established an environmental management system in accordance with the
ISO 14001 standard and an energy management system in line with the ISO
50001 standard, and we continue to work to continuously improve it. We
calculate direct and indirect greenhouse gas emissions according to ISO
14064 Greenhouse Gas Management Standard and have them verified by
independent and authorized institutions.

İETT olarak, sunduğumuz hizmetlerin tüketiciye olan etkileri ile diğer çevresel
etkileri hakkında tüketicileri bilgilendiririz. Tüketici verisini elde etmek,
kullanmak ve korumak ile ilgili olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi’ni kurduk. Bu sistem, tüketiciler hakkında elde edilen bilginin
korunmasını da kapsıyor. Bunun yanı sıra İETT’de, toplu taşıma hizmetinin
sürekliliğini ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile güvence altına
alınmıştır. Tüketici anlaşmazlıklarının çözümlenmesi için pek çok şikayet
kanalımız (İBB Beyaz Masa, ALO 153, sosyal medya vb.) mevcuttur.

Adil İşletme Uygulamaları / Fair Business Practices
İETT’de “Etik İlkelerimiz ve Politikamız ”da yer aldığı üzere, görev ve
yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına müsamaha
gösterilmez. Değer zincirindeki tedarikçilerimizin, sosyal sorumluluk bilincini
artırmak ve bu yöndeki faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, kendilerinden
“Sosyal Sorumluluk Taahhütnamesi” talep ederiz. İETT araçları ile taşınan
yolcularımızı sigortalıyoruz. Hizmet sunumu sırasında oluşabilecek herhangi
bir sağlık ve güvenlik probleminde sigorta kapsamında zarar tazmin edilir.

As IETT, we inform the consumers about the effects of the services we provide
on the consumer and other environmental effects. We have established the
ISO 27001 Information Security Management System regarding acquiring,
using and protecting consumer data. This system also includes the protection
of information obtained about consumers. In addition, the continuity of the
public transportation service at IETT is secured with the ISO 22301 Business
Continuity Management System. We have many complaint channels (IBB
White Desk, ALO 153, social media etc.) for the resolution of consumer disputes.
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Toplumun Katılımı ve İyileştirme /
Community Engagement and Improvement
Kurumumuz toplum ile karşılıklı etkileşim içindedir ve halkla ilişkimizin
temeli toplumun geliştirilmesi esası üzerine kuruludur. Halkın katılımının ve
gelişmesinin, sürdürülebilir gelişmenin ayrılmaz bir parçası olduğu yaklaşımıyla,
her yıl sosyal sorumluluk proje planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Sosyal yatırım ve halkın gelişimine yönelik faaliyetleri kapsayan öncelikleri
belirlemede ilgili temsilci topluluk gruplarına danışılmaktadır. (Yolcu
buluşmaları, çalıştaylar, TRANSİST organizasyonu vb.) Filo sayısını artırarak
doğrudan veya dolaylı istihdam fırsatı oluşturulmaktadır. Sosyal yardım
kampanyaları düzenleyerek ulusal ve uluslararası ihtiyacı olan topluluklara
gıda, giyim vb. ihtiyaç malzemeleri temin edilmektedir.

ÖNCELİKLİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KONULARIMIZ
OUR PRIORITY
SUSTAINABILITY ISSUES

Our institution is in mutual interaction with the society and the basis of our
public relations is based on the development of the society. With the approach
that public participation and development are an integral part of sustainable
development, a social responsibility project plan is prepared and implemented
every year. Relevant representative community groups are consulted to set
priorities covering activities for social investment and community development.
(Passenger meetings, workshops, TRANSIST organization, etc.) Direct or
indirect employment opportunities are created by increasing the number of
fleets. By organizing social aid campaigns, food, clothing and so on to the
communities in need nationally and internationally necessary materials are
provided.
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İETT Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi /
IETT Priority Sustainability Issues Matrix

Kurumumuz için stratejik öneme sahip konuları ekonomik, çevresel ve
toplumsal olarak ayrı ayrı inceleyip, önceliklendirerek İETT Öncelikli
Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi oluşturuldu. Tablonun sağ üst bölümünde,
hem paydaşlarımız hem de İETT açısından daha yüksek öneme sahip olup
İETT’nin itibari, yasal, finansal ve operasyonel performansını doğrudan ve
önemli ölçüde etkileyen konular raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını
oluşturmaktadır. Kurumumuzun bu konulardaki performansı, raporun
ilerleyen bölümlerinde niceliksel ve niteliksel verilerle detaylı olarak
sunulmaktadır.

Raporlama kapsamında sürdürülebilirlik çalışma grubuyla yaptığımız
çalışmalarda kilit paydaşlarımız nezdinde hangi stratejik konularımızın
önemli olabileceği ve iyileştirmeler için hangi paydaşlarımızla işbirliği
yapabileceğimize dair bir iç değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede
mevcut iletişim platformları üzerinden gelen geri bildirimler de dikkate
alınmıştır. Bu çalışmanın
çıktılarından,
önümüzdeki dönemlerde
paydaşlarımızla öncelikli olarak görüş alışverişinde bulunacağımız konuları
takip etmek için faydalanmayı planlamaktayız.

In the studies we conducted with the sustainability working group within the
scope of reporting, an internal evaluation was made about which strategic
issues might be important to our key stakeholders and with which stakeholders
we can cooperate for improvements. In this evaluation, feedback received via
existing communication platforms was also taken into account. We plan to
benefit from the outputs of this study in order to follow up on the issues on
which we will primarily exchange views with our stakeholders in the coming
periods.

IETT Priority Sustainability Issues Matrix was created by examining and
prioritizing the strategically important issues for our institution separately in
terms of economic, environmental and social aspects. In the upper right part
of the table, issues that are of higher importance for both our stakeholders
and IETT and that directly and significantly affect IETT’s reputation, legal,
financial and operational performance are the main headings of the relevant
sections of the report. The performance of our institution in these matters
is presented in detail in the following sections of the report with quantitative
and qualitative data.
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Akıllı Ulaşım /
Smart
Paydaş İlişkileri
Yönetimi /

Stakeholder relationship
management

Enerji Verimliliği
ve Çevreye Duyarlı
Hizmet / Energy
efficiency and
environmentally
friendly service

Toplu Ulaşımı
Cazip Kılmak /
Making public
transportation
attractive

Kurumsal
Yönetim /
Corporate
management

Çalışan
Memnuniyeti /
Employee
satisfaction

Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin belirlediğimiz 2026
hedeflerimiz ise şunlardır: /
Our 2026 targets regarding sustainability are as follows:

Yolcu
Memnuniyeti /
Passenger
satisfaction
Ekonomik
Verimlilik /
Economic
efficiency

GÖSTERGELER / INDICATORS
Yolcu Memnuniyet Puanı /
Passenger Satisfaction Score

İş Sağlığı ve
Güvenliği /
Occupational health
and Safety

Geleceğe Bakışımız / Our Look to the Future
Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz / Our Sustainability Goals

76,5

Kilometre Başına Akaryakıt Tüketimi (lt) /
Fuel Consumption per Kilometer (lt)

0,58

Kilometre Başı Sera Gazı Emisyonu (Ton) /
Greenhouse Gas Emissions Per Kilometer (Ton)

1,57

Yolcu Kilometre Başına Karbon Ayak İzi Miktarı (kg) /
Carbon Footprint Per Passenger Kilometer (kg)

0,62

Ölü Km Oranı (%) /
Dead Km Rate (%)

7,34

Alternatif Enejili Araç Oranı (%)
Alternative Energy Vehicle Ratio (%)
Yenilebilir Enerji Üretim Kapasitesi (kw) /
Renewable Energy Production Capacity (kw)
Arıtılan Su Miktarı (Metreküp) /
Amount of Treated Water (Cubic Meters)

In line with our vision (Strategic Plan 2018-2022) to be the leading organization
that facilitates city life by making public transportation attractive with a
sustainability understanding, 7 strategic goals and targets related to these
goals have been determined. As seen in the table, our strategic goals and
objectives coincide with the sustainability issues in our report.

Atıkların Geri Dönüşüm Oranı (%) /
Recycling Rate of Waste (%)
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70

Yolcu Memnuniyet Çevre Puanı /
Passenger Satisfaction Environmental Score

Rolanti Süresi (Saat) /
Idle Time (Hours)

Sürdürülebilirlik anlayışıyla toplu ulaşımı cazip kılarak şehir hayatını
kolaylaştıran lider kuruluş olmak vizyonumuz (Stratejik Plan 20182022) doğrultusunda 7 stratejik amaç ve bu amaçlarla ilgili hedeflerimiz
belirlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, stratejik amaç ve hedeflerimiz,
raporumuzda yer alan sürdürülebilirlik konularıyla örtüşmektedir.

HEDEF /
GOAL

7,738
10
350
134.009,56

91

IETT SUSTAINABILITY REPORT

Önceliklerimizin Stratejik Planımızla İlişkisi /
How Our Priorities Relate to Our Strategic Plan
2018-2022 stratejik amaç ve hedeflerimiz şu şekildedir;
Our 2018-2022 strategic goals and objectives are as follows;

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEGIC GOALS AND OBJECTİVES
Amaçlar
Aims

Hedef No
Goals No

Hedefler
Goals

SA1-Entegre Toplu
Ulaşım Yönetim
Sistemini Kurmak
ve Geliştirmek /
Establishing and
developing an
integrated public
transportation
management
system

SH1.

Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak /
Ensuring full integration in transportation

SH2.

Toplu Ulaşımda Etkin Denetim Sistemini Kurmak /
Establishing an effective control system in public transportation

SH3.

Toplu Ulaşımda Taleplerin Yönetimini Sağlamak /
Ensure the management of demands in public transportation

SH4.

Özel Taşımacılığın Kurumsallaşmasına Katkı Sağlamak /
Contributing to the institutionalization of private transportation

SA2-Mali Yapıyı
Güçlendirmek /
Strengthening
the financial
structure

SH1.

Finansal Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek /
Managing financial resources effectively and significantly

SH2.

Kaynakların Gelişmesini Sağlamak /
Developing resources
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SH1.

Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak /
Ensuring standardization in public transportation

SH2.

Müşteri Memnununiyetini Artırmak /
Increasing customer satisfaction

SH3.

Güvenli Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek /
Developing a safe public transport system

SH1.

Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek /
Developing public transportation awareness

SH2.

Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımını Artırmak /
Increasing the Use of Alternative Energy Resources

SH3.

Paydaş İlişkilerini Geliştirmek /
Developing stakeholder relationships

SH4.

Sektörde Yerli Üretimini Desteklemek /
Supporting domestic production in the sector

SA5-Çalışanların
Yetkinliğini ve Kurumsal
Aidiyetini Artırmak / To

SH1.

Çalışanların Aidiyet Duygusunu ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek /
Developing employees’ sense of belonging and working conditions

increase the competence
and corporate belonging
of the employees

SH2.

İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek /
Managing human resources effectively and efficiently

SA3-Hizmet
Kalitesini
Geliştirmek /
Improving service
quality

SA4-Toplumsal
ve Çevresel
Sürdürülebilirliği
Etkin Kılmak /
Making social and
environmental
sustainability
effective
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SA6-Akıllı Ulaşım
Teknolojilerini
Geliştirmek /
Developing smart
transportation
technologies

SA7-Organizasyonel
Mükemmelliği
Sürdürmek ve
Geliştirmek /
Maintaining and
developing
organizational
excellence

SH1.

İnovasyon Faaliyetlerini Etkinleştirmek /
Developing innovation activities

SH2.

İş Zekası Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak /
Developing and disseminating business intelligence applications

SH3.

Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak /
Developing and disseminating smart use systems

SH1.

Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak /
Ensuring continuous improvement of institutional quality

SH2.

İSG Sistemini Geliştirmek /
Developing the OHS system

2021-2025 stratejik amaç ve hedeflerimiz şu şekildedir;
Our 2021-2025 strategic goals and objectives are as follows;

AMAÇ VE HEDEFLER / GOALS AND OBJECTİVES
Amaçlar
Aims
A1-Yolcu
Memnuniyetini
Arttırmak /
Increasing
passenger
satisfaction

Hedef No
Goals No

Hedefler
Goals

H1

Toplu Taşıma Hizmetlerini Zamanında Sağlamak /
Providing timely public transport services

H2

Toplu taşıma Konforunu Arttırmak /
Increasing comfort in public transport

H3

Toplu Taşımada Güvenliği Arttırmak /
Increasing safety in public transport

H4

Yolcu iletişimini İyileştirmek /
Improving passenger communication
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A2-Entegre Toplu
Ulaşım Sistemini
Geliştirmek /
Developing an
integrated public
transport

A3-Sürdürülebilirliği
Etkin Kılmak /
Enabling
sustainability

A4-Akıllı Ulaşım
Teknolojilerini
Yaygınlaştırmak ve
Geliştirmek /
Disseminating and
develop smart
transportation
technologies

H1

Ulaşım Ağını Geliştirmek ve Hareketliliği Arttırmak /
Developing the transport network and increasing mobility

H2

Toplu Taşımada Entegrasyonu ve Gelişebilirliği Arttırmak /
Increasing integration and accessibility in public transport

H3

Özel Toplu Ulaşım Operatörlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak /
Increasing the service quality of private public transport operators

H1

Alternatif Enerji Kaynaklarını Kullanmak /
Using alternative energy sources

H2

Kaynakları Etkin Kullanmak ve Operasyonel Maliyeti Düşürmek /
Using resources effectively and reducing operational costs

H3

Sosyal Sorumluluk Bilincini Arttırmak /
Increasing social responsibility awareness

H4

Çevresel Etkileri Azaltmak /
Reducing environmental impacts

H1

Yeni Teknolojileri Uygulamak /
Applying new technologies

H2

Araç İçi Teknolojileri Geliştirmek /
Developing in-vehicle technologies

H3

Yolcu Bilgilendirme Kanallarını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak /
Improving and expanding passenger information channels
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A5- Organizasyonel Yapıyı
Güçlendirmek ve Çalışanların
Memnuniyetini Arttırmak /
A5. Strengthening the
organizational structure
and increasing employee
satisfaction

A6- Hizmet Kalitesini Sürekli
İyileştirmek /
A6. Continuously improving
service quality

A7- Kurumsal İletişimi
Arttırmak /
A7. Increasing corporate
communication

H1

İnsan Kaynağını Etkili ve Verimli Şekilde Yönetmek /
Managing human resources effectively and efficiently

H2

Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak ve Eğitimi Yaygınlaştırmak /
Increasing the effectiveness of educational activities and disseminating education

H3

Fiziki Yapıyı İyileştirmek /
Developing the physical structure

H4

Çalışan Aidiyetini Yükseltmek /
Increasing employee loyalty

H1

Bilgi Teknoloji Uygulamalarını İyileştirmek /
Improving information technology applications

H2

Kurumsal Gelişim Sistemlerinin Sürekliliğini Sağlamak /
Ensuring the continuity of corporate development systems

H3

Denetim Sistemini Geliştirmek /
Developing the control system

H4

Bakım ve Onarım Faaliyetlerini İyileştirmek /
Improving maintenance and repair activities

H1

Paydaş İlişkilerini Güçlendirmek /
Strengthening stakeholder relations

H2

Kurumsal İmajı Güçlendirmek /
Strengthening corporate implication

H3

Organizasyonel Faaliyetleri Geliştirmek /
Developing organizational activities
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Ana Faaliyet / Main Activities
Entegre Toplu Ulaşım /
Integrated Public Transportation
Toplu ulaşım hizmetinin kalitesini artırmak ve toplumsal, çevresel ve ekonomik
kaynaklarımızı daha verimli ve etkin şekilde kullanmak için Entegre Toplu
Ulaşım projesi hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
İstanbul halkının toplu ulaşım ihtiyacının karşılanmasında birbirini etkileyen
türde kararlar alan aktörlerin bir organizasyon altında toplanmasını sağlayacak
yapıyı oluşturmayı hedefleyen proje; 24 ana faaliyetten oluşturulmuş, her bir
faaliyet için mevcut durum analizi, literatür, iyi uygulamaların incelenmesi,
mevcut sistem ile kıyaslanması, entegre modelin oluşturulması, adımların
model ve fiziki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, maliyet analizleri, standartların
tespit edilmesi, uygulama iş planlarının hazırlanması, paydaşlarla birlikte
gerekli toplantıların düzenlenmesi ve bu çalışmaların raporlanması şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Proje, 2020 yılında belediye meclisinin aldığı karar ile
faaliyetler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

The Integrated Public Transportation project is planned to be implemented in
order to increase the quality of public transportation service and to use our
social, environmental and economic resources more efficiently and effectively.
The project, which aims to create a structure that will enable the actors who
make decisions that affect each other to meet the public transportation
needs of the people of Istanbul, gather under an organization; It consists of
24 main activities, analysis of the current situation for each activity, literature,
review of good practices, comparison with the existing system, creation of an
integrated model, determination of model and physical needs of steps, cost
analysis, determination of standards, preparation of implementation work
plans, together with stakeholders It was carried out in the form of organizing
the necessary meetings and reporting these studies. The project started to be
implemented with the decision taken by the city council in 2020.
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Akıllı Ulaşım
Sistemleri /
Intelligent
Transportation
Systems

Bakım Yönetim
Sistemi /
Maintenance
Management
System

Bilgilendirme
Entegrasyon
Modeli /
Information
Integration Model

Pazarlama ve
İletişim Yönetim
Sistemi /
Marketing and
Communication
Management
System

Çevre ve Enerji
Yönetim Sistemi /
Environmental
and Energy
Management
System

Müşteri İlişkileri
Yönetim
Sistemi /
Customer
Relations
Management
System

Denetim
Sistemi /
Control
System

Dijitalleşme
Entegrasyon
Modeli /
Digitization
Integration
Model

Entegre Ulaşım
Planlama /
Integrated
Transportation
Planning

Plaka Hat
Sahiplik Modeli /
Plate Line
Ownership
Model

Ücret
Entegrasyon
Modeli /
Wage
Integration Model

Park Yönetim
Sistemi /
Parking
Management
System

Filo Yönetim
Sistemi /
Fleet
Management
System

Fiziki
Entegrasyon /
Physical
Integration

Garaj Yönetim
Sistemi /
Garage
Management
System

Taksi Yönetim
Sistemi /
Taxi
Management
System

İhale ve
Sözleşme
Yönetimi /
Tender and
Contract
Management

Paylaşım Modeli
Geliştirme
Projesi /
Sharing Model
Development
Project

Hakediş Modeli /
Progress
Payment Model

Hizmet Sağlayıcı
Statüsünün
Düzenlenmesi /
Regulation of
Service Provider
Status

Mevzuat /
Legislation

Ulaşım
Akademisi /
Transportation
Academy

İstanbulkart
Yönetim
Sistemi /
Istanbulkart
Management
System

Yönetim ve
Organizasyon
Yapısı /
Management
and Organization
Structure
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Paydaşlarımız, toplumda İETT’nin ilişki içinde olduğu, kurumumuzun hizmet
ve faaliyetlerinden etkilenen ve/veya davranış ve kararlarıyla İETT’nin stratejik
amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek tüm kişi ve kuruluşlardır. İETT’de
paydaş yönetimi, “Paydaş Yönetimi Prosedürü” ile standartlaştırılmıştır.
Buna göre; kurumumuzda paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olmak üzere iki temel
başlıkta sınıflandırılır:

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ

Our stakeholders are all individuals and organizations in the society that
IETT is in contact with, who are affected by the services and activities of our
institution, and/or who can influence IETT’s achievement of its strategic goals
and objectives with their behavior and decisions. Stakeholder management at
IETT is standardized with the “Stakeholder Management Procedure”. According
to this; In our institution, stakeholders are classified under two main headings
as internal and external stakeholders:

STAKEHOLDER RELATIONS
MANAGEMENT

İÇ PAYDAŞLAR / INTERNAL STAKEHOLDERS
İETT’den etkilenen veya kuruluşu etkileyen, İETT içindeki kişi, grup veya ilgili/
bağlı kuruluşlardır.
Persons, groups or related/affiliated organizations within IETT that are
affected by or affect the organization.

DIŞ PAYDAŞLAR / EXTERNAL STAKEHOLDERS
İETT’den etkilenen veya kuruluşu etkileyen İETT dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır.
Persons, groups or institutions outside of IETT that are affected by or affect
the organization.

63

İETT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

İletişim Platformlarımız / Our Communication Platforms

Paydaşlarımızın gereksinim ve beklentileri, iletişim yöntemi ve periyodu
her dairenin kendisine ait paydaş ilişkileri tablosuyla takip edilmektedir.
Sürdürülebilirlik kapsamında etkilerimizin olduğu ve bu etkileri yönetme
konusunda işbirliği yapabileceğimiz kilit paydaş gruplarımızı; çalışanlar,
müşteriler/yolcular, kamu (İBB-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOMEUlaşım Koordinasyon Merkezi, UBAK Ulaştırma Bakanlığı), tedarikçiler,
toplum (medya, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb.) ve diğer toplu
taşıma işletmeleri olarak belirlenmiştir.

Paydaş gruplarının ilgi alanlarının ve İETT’den beklentilerinin farklılık göstermesi
sebebiyle tüm kilit paydaşlarımızla iletişim içinde olmaya özen gösterilmektedir.
Bu kapsamda, faaliyetlerimizle ilgili çeşitli platformlarda onları bilgilendirilmekte
ve sürdürülebilirlikle ilgili etkilerimiz de dâhil olmak üzere birçok konuda
fikirlerini almaktayız. Paydaş gruplarımız bazında iletişim platformlarımız ve
her bir paydaşımızla iletişim sıklığımız Paydaş İletişim Çizelgesi tablosunda yer
almaktadır.

The needs and expectations of our stakeholders, the method and period of
communication are followed by each department’s own stakeholder relations
table. Our key stakeholder groups that we have impacts on within the scope
of sustainability and that we can cooperate with in managing these impacts;
employees, customers/passengers, the public (IMM-Istanbul Metropolitan
Municipality, UKOME-Transportation Coordination Center, UBAK Ministry
of Transport), suppliers, society (media, non-governmental organizations,
universities, etc.) and other public transportation enterprises.

Since the interests of the stakeholder groups and their expectations from IETT
differ, care is taken to be in contact with all our key stakeholders. In this context,
we inform them on various platforms about our activities and get their opinions
on many issues, including our impact on sustainability. Our communication
platforms on the basis of our stakeholder groups and the frequency of
communication with each of our stakeholders are included in the Stakeholder
Communication Chart table.

Paydaş Görüşleri ve Beklentilerin Yönetimi /
Stakeholder Feedback and Management of Expectations

TOPLU TAŞIMA
İŞLETMECİLERİ/
OTHER PUBLIC
TRANSPORT

As we stated in our Excellence Policy, we adopt an understanding of excellence
based on meeting stakeholder expectations. As in the strategic plan study, we
continue to compile the opinions of our stakeholders and to learn the views and
expectations of different groups about the activities of IETT throughout the
sustainability reporting study. A summary of the opinions we received from our
stakeholders and our related actions during the reporting period is given in the
table on the next page.

Ç
A
LI
W ŞAN
O
L
R
KE AR/
RS

R/
İLE
Ç
K
İ
RS
AR PLIE
D
TE UP
S

Mükemmellik Politikamızda belirttiğimiz üzere, paydaş beklentilerinin
karşılanmasını esas alan mükemmellik anlayışını benimsemekteyiz. Stratejik
plan çalışmasında olduğu gibi sürdürülebilirlik raporlaması çalışması boyunca
da paydaşlarımızın görüşlerini derlemeye ve farklı grupların, İETT’nin faaliyetleri
hakkındaki görüş ve beklentilerini öğrenmeye devam etmekteyiz. Raporlama
döneminde paydaşlarımızdan aldığımız görüşlerin ve ilgili aksiyonlarımızın özeti
bir sonraki sayfadaki tabloda aktarılmıştır.
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Kilit Paydaşlarımız / Our Key Stakeholders
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PAYDAŞ İLETİŞİM ÇİZELGESİ / STAKEHOLDER COMMUNICATION CHART
PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

Çalışanlar
Employees

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

Memur, İşçi
Officer, Worker

COMMUNICATION
FREQUENCY

Merkez portal internet sitesi
Central portal website

Sürekli
Permanent

Kurum içi LCD ekranlar, panolar
In-house LCD screens, dashboards

Sürekli
Permanent

Elektronik ortamda şikayet
formu/tutanak
Complaint form/report in
electronic environment

Sürekli
Permanent

Öneri sistemi: Bir Fikrim Var
Suggestion system
I Have an Idea

Sürekli
Permanent

Kurum içi bülten: Bizim Durak
Dergisi
In-house bulletin: Bizim Durak
Magazine

Ayda 1 kez
Once a month

El kitabı
Hand guide

Yılda 1 kez
Once a year

Çalışan Memnuniyet Anketi
Employee Satisfaction Survey

Yılda 1 kez
Once a year

Toplantılar (Yönetim stratejileri,
bilgilen- dirme, birim içi paylaşım
vb) Meetings (Management strategies, informing, sharing within the
unit, etc.)
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Yılda 1 kez
Once a year

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Çalışma koşullarının daha da
iyileştirilerek, daha fazla sosyal
etkinliklerin yapılması
Making more social activities by
improving
working conditions
Performansa dayalı hat atama
modelinin
Fixing/removing the performancebased line assignment model
Yemekhane hizmetinin
iyileştirilmesi
Improving the dining hall service
İş gezilerine tüm personelin dahil
edilmesi
Involving all personnel in business
trips
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

İETT
yönetimindeki
özel taşıma
şirketleri
Private transport
companies under
the management
of IETT

Kamu
The Public

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

Toplantılar
Central portal website

COMMUNICATION
FREQUENCY

Ayda 1 kez
Once a month

ÖHO,
Otobüs A.Ş
PPB, CIC
e-posta, telefon
e-mail, phone

Sürekli
Permanent

İBB
IMM

İBB koordinasyon toplantısı
IMM coordination meeting

Belirlenen Periyot
Determined Period

İBB
IMM

Raporlar
Reports

Sürekli
Permanent

UKOME
UKOME
(Transportation
Coordination
Center)

Toplantı
Meeting

Belirlenen Periyot
Determined Period

UBAK
UBAK European
Conference of
Transport
Ministers)

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

İETT diğer otobüs şirketlerinin
kurumsallaşmasına katkıda
bulunmalı
İETT should contribute to the
institutionalization of other bus
companies
Raylı sistem geliştirilmeli
Rail system should be developed
Araçlar yenilenmeli
Vehicles should be renewed

Şoförlere iletişim ve psikolojik
eğitim verilmeli, kalite artırılmalı
Communication and psychological
training should be given to the drivers,
the quality should be increased
Araç ve sefer sayısı arttırılmalı,
The number of vehicles and expeditions
should be increased,
Yenilenebilir, çevreci enerji kaynakları
kullanılmalı
Renewable and environmentally friendly
energy sources should be used
Araçlarda ve duraklarda engellilere ve
yaşlılara uygun düzenlemeler yapılmalı
Arrangements should be made in
vehicles and stops suitable for the
disabled and the elderly

Yasal mevzuat
Legal Legislation
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

İBB
IMM

İBB
IMM

İBB koordinasyon toplantısı
IMM coordination meeting

COMMUNICATION
FREQUENCY

Belirlenen Periyot
Determined Period

Sürekli
Permanent

Raporlar
Reports

Kamu
The Public

UKOME
UKOME
(Transportation
Coordination
Center)

UBAK
UBAK European
Conference of
Transport
Ministers)

Toplantı
Meeting

Belirlenen Periyot
Determined Period

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Raylı sistem geliştirilmeli
Rail system should be developed
Araç ve sefer sayısı arttırılmalı,
The number of vehicles and expeditions
should be increased,
Ulaşım hizmetlerine yönelik planlama,
projelendirme, uygulama ve izleme
süreçlerinde kurumsal ve bireysel
paydaşlar ile işbirliği ve koordinasyonun
daha da arttırılması
Further increasing cooperation and
coordination with corporate and
individual stakeholders in planning,
design, implementation and monitoring
of transportation services
Ana ulaşım sistemlerini destekleyecek
şekilde mevcut hatların düzenlenmesi
ve yeni besleme hatların sayısının
arttırılması
Regulating existing lines to support
major transportation systems and
increase the number of new supply lines
Toplu ulaşım sisteminde gece hat/
güzergah sayısını artırmak
Increasing the number of lines/routes
at night in the public transportation
system

Yasal mevzuat
Legal Legislation
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

Yolcu
Passengers

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

Yolcu
Passengers

COMMUNICATION
FREQUENCY

İBB Beyaz Masa, Başbakanlık
İletişim Merkezi (BİMER)
IMM White Desk, Prime
Ministry Communication
Center (BIMER)

Sürekli
Permanent

Yolcu şikayet formu
Passenger complaint form

Sürekli
Permanent

Web sayfası: Canlı destek
yardım İETT
Web page: Live support help
IETT

Sürekli
Permanent

İETT Whatsapp şikayet hattı
IETT WhatsApp complaint line

Sürekli
Permanent

Sosyal Medya
Social Media

Sürekli
Permanent

Araç içi LCD ekranlar
In-car LCD screens

Sürekli
Permanent

Algı toplantıları
Perception meetings

Yılda 6 kez
Six times a year

Müşteri memnuniyeti anketi
Customer satisfaction survey

Yılda 1 kez
Once a year
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PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Çift katlı otobüsler yerine, körüklü
otobüs talebi Yoğun hatlarda sefer
artırımı talebi
Instead of double-decker buses,
bellows bus demand for increased
travel on busy lines
Durak sayısı çok olan hatlarda
ekspres hat talebi
express line demand on lines with a
large number of stops
ÖHO hatlarının İETT otobüsüne
çevrilmesi
Conversion of ÖHO lines to
IETT bus
Kapalı Durak talebi
Closed Stop demand
Uzun hatlar için güzergah
optimizasyonu talepleri
Route optimization requests for long
lines
Hizmet yılı fazla olan şoförlerin
kısa ve az yoğun hatlarda
görevlendirilmesi
Assigning drivers with more years of
service on short and less busy lines
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

COMMUNICATION
FREQUENCY

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Araç içi otomatik ısı-nem
ölçen aparatlar konularak
havalandırmanın daha etkin
yapılması
Making ventilation more effective
by placing automatic heat-humidity
measuring apparatuses in the vehicle
Toplu taşıma ücretlerinin
düşürülmesi
Reducing public transportation costs

Yolcu
Passengers

Tedarikçiler
Suppliers

Tedarikçi memnuniyet anketi
Supplier satisfaction survey

Yılda 1 kez
Once a year

LCD ekranlarda Limon & Zeytin gibi
animasyonlu videoların artırılması
Increasing animated videos such as
Lemon & Olive on LCD screens
Yürüyen merdivenlerin üzerlerinin
örtülmesi
Covering the moving stairways
Metrobüs durağı için tuvalet
Toilet for the metrobus stop
Metrobüs giriş-çıkışları için
karanlıkta aydınlatma talebi
Demand for lighting in the dark
for the entrance and exit of the
metrobus
Metrobüslerde oturma yeri ücretli
olan bölümler konulması
Placement of paid sections in
metrobuses
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

Tedarikçiler
Suppliers
Taşeron Firmalar
Subcontractor
Companies

Tedarikçiler
Suppliers

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

COMMUNICATION
FREQUENCY

Telefon/e-posta
Phone/email

Sürekli
Permanent

Kurumsal itibar anketi
Corporate reputation survey

Yılda 1 kez
Once a year

Toplantılar
Meetings

En az ayda 1 kez
At least once a
month

Taşeron Firmalar
Subcontractor
Companies
Sivil Toplum
Kuruluşları,
Dernekler,
Üniversiteler,
Yerel Halk NonGovernmental
Organizations,
Associations,
Universities,
Local People

Ortak akıl konferansları,
çalıştaylar
Common sense conferences, workshops

Yılda en az 2 kez
At least twice a year

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Mevzuatta yapılan değişiklikler
tedarikçilerine bir bülten (e-mail) yolu ile
ulaştırılabilir.
Changes made in the legislation can be
sent to suppliers via a newsletter (e-mail).
Üretici, imalatçı ve sanayici ile birlikte
işbirliği çalışmaları / çalışma grupları
sağlanabilir.
Cooperation studies / working groups
can be provided with the manufacturer,
manufacturer and industrialist.
İETT’de inovasyon sağlanması
için, müşteri ve tedarikçilerin
gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması
amacıyla etkinlik günleri oluşturulabilir.
In order to ensure innovation at IETT,
event days can be created in order
to better understand the needs of
customers and suppliers.
Şoförlere eğitim verilmeli
Training should be given to drivers
Yenilenebilir, çevreci enerji kaynakları
kullanılmalı.
Renewable, environmentally friendly
energy sources should be used.
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

Toplum
The public

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS

Taşeron Firmalar
Subcontractor
Companies
Tedarikçiler
Suppliers

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

Sivil Toplum
Kuruluşları,
Dernekler,
Üniversiteler,
Yerel Halk NonGovernmental
Organizations,
Associations,
Universities,
Local People

Sivil Toplum
Kuruluşları,
Dernekler,
Üniversiteler,
Yerel Halk
NonGovernmental
Organizations,
Associations,
Universities,
Local People
Üniversiteler
Universities

COMMUNICATION
FREQUENCY

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Araçlar ve duraklar engelliler için
uygun özelliklere sahip olmalı
Vehicles and stops should have
suitable features for the disabled
Ortak akıl konferansları,
çalıştaylar
Common sense conferences, workshops

Yılda en az 2 kez
At least twice a year

Pembe otobüs - kadınlara özel
ulaşım araçları olmalı.
Pink bus - there should be
transportation vehicles specific
to women
Raylı sistem geliştirilmeli
Rail system should be developed
Toplu taşıma görgü kuralları
eğitimi verilmeli
Public transport etiquette training
should be given

Kurumsal itibar anketi
Corporate reputation survey

İşbirlikleri (akademik
programlar)
Collaborations (academic
programs)

Yılda 1 kez
Once a year

Gerektiğinde
When needed
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Sefer sayısı arttırılmalı
The number of expeditions should
be increased
Şoförlere eğitim verilmeli (tavır,
davranış, güvenli araç kullanımı)
Drivers should be trained (attitude,
behavior, safe driving)
Ücretler düşürülmeli
Wages should be reduced
Araçlar ve duraklar engelliler için
uygun özelliklere sahip olmalı
Vehicles and stops should have
suitable features for the disabled
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PAYDAŞ GRUBU
STAKEHOLDER
GROUP

PAYDAŞ

STAKEHOLDER

İLETİŞİM YÖNTEMİ
VE KANALLARI/

İLETIŞIM SIKLIĞI

COMMUNICATION
METHOD AND CHANNELS
Yerel Halk
Local People

Yerel Halk
Local People
Medya
Media

Toplum
The public
Medya
Subcontractor
Companies
Sektör
İşletmeleri
NonGovernmental
Organizations,
Associations,
Universities,
Local People

COMMUNICATION
FREQUENCY

PAYDAŞ BEKLENTİ
STAKEHOLDER
EXPECTATION

Etkinlikler (engelli, yaşlı vb)
Activities (disabled, elderly, etc.)

En az ayda 1 kez
At least once a month

Sosyal Medya (facebook,
twitter vb)
Social Media (Facebook,
twitter etc.)

Araçlar teknolojiye uygun ve
konforlu olmalı
Vehicles should be compatible with
technology and comfortable

Sürekli
Permanent

Araç sayısı arttırılmalı
The number of vehicles should be
increased

Whatsapp şikayet hattı
Kurumsal itibar anketi

Sürekli
Permanent

Sefer düzenlemeleri doğru yapılmalı
Expedition arrangements should be
made correctly

Kurumsal itibar anketi
Corporate reputation survey

Yılda 1 kez
Once a year

Araçlar engelliler için uygun
özelliklere sahip olmalı
Vehicles for the disabled It should
have suitable features

Sürekli
Permanent

Akbil telefonlara entegre edilmeli,
online bakiye yüklenebilmeli
It should be integrated into Akbil
phones, it should be able to load
online balance

E-posta, toplantı,
sosyal medya
Email, meeting, social media

Ortak akıl konferansları
Common mind conferences

Tüm ulaşımda İETT standartları
belirleyip denetimleri
gerçekleştirmelidir
IETT should set standards and carry
out inspections in all transportation
Yılda en az 2 kez
At least twice a year

Araçlar teknolojik olarak yenilenmeli
(usb, wi-fi)
Vehicles should be renewed
technologically (USB, wi-fi)

Not: Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 Salgını nedeniyle toplantı periyotları değişiklik gösterebilmektedir. /
Note: Due to the Covid-19 Outbreak, which has an impact all over the world, meeting periods may vary.

72

IETT SUSTAINABILITY REPORT

Paydaşların Algılarını Ölçmek ve İzlemek /
Measuring and Monitoring Stakeholder Perceptions

In addition, we have included our suppliers in our sustainability efforts to ensure
that procurement services are procured from responsible sources.

Toplu ulaşım alanında 150 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübemizi yurt içi
ve yurt dışında paylaşmaktayız. Ayrıca toplu ulaşım konusunda dünyadaki
yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilmesi ve bu konularda işbirliklerinin
oluşturulması için faaliyetlerde bulunmaktayız. Bu kapsamda, toplu ulaşım
ile ilgili organizasyonlar düzenleyerek kurumsal bilgi birikiminin paylaşılmasını
sağlamaktayız.

“Supplier Days” that we carry out with determined periods and “Supplier
Satisfaction Surveys” organized within this scope are the two main elements
of our approach to sustainability in the supply chain. Within the scope of
these activities, we aim to create a common mind by transferring information
to our suppliers about quality and responsible supply. At the end of the work
we do with our suppliers, a supplier evaluation form is filled in and a letter of
appreciation is sent to our suppliers who score high according to this form, and
feedback is given to our suppliers who do not get high scores, regarding their
areas of improvement.

Bununla birlikte tedarik hizmetlerinin sorumlu kaynaklardan teminini garanti
altına almak için tedarikçilerimizi de sürdürülebilirlik çalışmalarımıza dâhil
edilmiştir.

Our institution also contributes to the national economy with its approach
that supports product and supplier development. In order to support domestic
manufacturers, all our buses that we have included in the system in the last 10
years have been preferred to be domestic production. In addition, our institution
offers the opportunity to test the products produced by the manufacturers as
a result of R&D studies, on the buses of IETT. Thus, as IETT, the development of
the automotive supplier industry is also supported.

Belirlenen periyorlarla gerçekleştirdiğimiz “Tedarikçi Günleri” ve bu
kapsamda düzenlenen “Tedarikçi Memnuniyet Anketleri” tedarik zincirinde
sürdürülebilirlik yaklaşımımızın iki temel unsurudur. Bu etkinlikler kapsamında
kaliteli ve sorumlu tedarik konusunda tedarikçilerimize bilgi aktarımı yaparak
ortak akıl üretmeyi amaçlamaktayız. Tedarikçilerimizle yaptığımız işlerin
sonunda bir tedarikçi değerlendirme formu doldurulmakta ve bu forma göre
yüksek puan alan tedarikçilerimize teşekkür mektubu gönderirken yüksek
puan alamayan tedarikçilerimize ise iyileştirmeye açık alanlarıyla ilgili olarak
geri bildirimde bulunulmaktadır.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
OUR SOLUTION PARTNERS

Kurumumuz, ürün ve tedarikçi gelişimini destekleyen yaklaşımıyla ülke
ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Yerli üreticileri desteklemek adına, son
10 yılda sisteme dâhil ettiğimiz tüm otobüslerimizin yerli üretim olması tercih
edilmiştir. Ayrıca, kurumumuz, üretici firmaların ar-ge çalışmaları sonucu
ürettikleri ürünleri, İETT’nin otobüslerinde test etme imkânı sunmaktadır.
Böylece İETT olarak, otomotiv yan sanayisinin gelişimi de desteklenmektedir.

Toplumsal sorumluluğumuz gereği ve faaliyetlerimizin devamlılığı için
tedarikçilerimizi çözüm ortağımız olarak görmekteyiz. Bu bağlamda
“Tedarikçilerimizle Gelişiyoruz” anlayışını benimsemekte ve onların gelişimi
için gereken destek sunulmaktadır.

We share our knowledge and experience of nearly 150 years in the field of public
transportation at home and abroad. In addition, we carry out activities to
follow the innovations and developments in the world in public transportation
and to establish cooperation on these issues. In this context, we organize
organizations related to public transportation and ensure the sharing of
corporate knowledge.

We see our suppliers as our solution partners for our social responsibility and
for the continuity of our activities. In this context, we adopt the understanding
of “We are Developing with Our Suppliers” and provide the necessary support
for their development.
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Kurumsal İtibar Anketi 2021
Corporate Reputation Survey 2021

Kurumsal İtibar Araştırması genel sonuçları aşağıdaki grafikteki gibidir:
The general results of the Corporate Reputation Survey are as follows:

Paydaşlarımızın görüş ve önerilerine verdiğimiz önem kapsamında, bağımsız
araştırma şirketleri aracılığıyla kamuoyundaki İETT algısının ve kuruma
duyulan güvenin araştırılması ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi
amacıyla her yıl kurumsal itibar araştırması gerçekleştirilmektedir. 2020
yılının değerlendirilmesi amacıyla yüz yüze, dağıt-topla, yüzyüze randevulu ve
çevrimiçi anket teknikleri kullanılarak yapılan çalışma sonucu toplamda 1.907
kişiyle görüşülmüştür.

Üst Kriter
Top criteria

2020

2019 2018 2017

Sektördeki konum			

86,8

84,1

86,1

84,2

Marka İmajı				

84,8

83,1

81,8

81,9

Sosyal Sorumluluk			

84,5

81,8

82,4 79,5

Müşteri Yaklaşımı			

84,5

81,6

82,9 80,9

Ürün ve Hizmet Kalitesi		

83,6

81,6

81,4

80,3

Genel Kurumsal İtibar Değeri

83,3

82,1

81,4

79,5

Çevresel Etki			

82,2

83,7 81,4

77,9

Yönetim Anlayışı			

81,7

81,2

78,5 76,8

Çalışma Ortamı			

78,2

80,1

75,9

Position in thze industry

Araştırmada itibar değerini ortaya çıkaran sorular sekiz farklı başlık altında
toplanmıştır. Bu başlıklar sırasıyla; Marka İmajı, Müşteri Yaklaşımı, Yönetim
Anlayışı, Sosyal Sorumluluk, Çevrecilik, Çalışma Ortamı, Sektördeki Konum,
Ürün ve Hizmet Kalitesidir.

Brand image

Social responsibility

Approach to the customer

Within the scope of the importance we attach to the opinions and suggestions
of our stakeholders, a corporate reputation survey is conducted every year
in order to investigate the public’s perception of IETT and the trust in the
institution through independent research companies, and to identify areas
for improvement. In order to evaluate the year 2020, a total of 1,907 people
were interviewed as a result of the study conducted by using face-to-face,
distribute-collect, face-to-face appointment and online survey techniques.

Product and service quality

Overall corporate reputation value

The questions revealing the value of reputation in the research were
grouped under eight different headings. These titles are respectively; Brand
Image, Customer Approach, Management Approach, Social Responsibility,
Environmentalism, Working Environment, Position in the Industry, Product
and Service Quality.

Environmentalism

Management mentality
Working environment
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Araştırma kapsamında kurumsal itibar sorularının haricinde toplu ulaşım
sektörü denildiğinde akla gelen firmalar, renklere ve hizmetlere göre
kurum bilgilerinin sorgulanması, ilişki değerlendirmeleri, iletişime yönelik
değerlendirmeler, sosyal sorumluluk değerlendirmeleri ve İETT’den beklentiler
ile zenginleştirilerek paydaşların gözünden kurum itibarının arttırılmasına
yönelik her türlü değerlendirme alınmaya çalışılmıştır. 2019 yılı genel kurumsal
itibar puanı 82,1’dir. Geçen yıla göre 0,7 puanlık artışla yüksek itibar bandına
yaklaşmıştır.

Participation was ensured within the scope of our strategic mission of
“Excellence in Management Systems”.
Thanks to KalDer, the Turkey
representative of the European Foundation for Quality Management (EFQM),
information about the EFQM Excellence Model was obtained and implemented
in our Institution.
Achievements:
•Implementation of the EFQM Excellence Model
• EFQM Turkey Grand Prize for Excellence
• EFQM Europe “Adding Value to Customers” Achievement Award

Apart from corporate reputation questions, companies that come to mind
when the public transportation sector is mentioned within the scope of the
research were enriched with questions of corporate information according
to colors and services, relationship evaluations, communication-oriented
evaluations, social responsibility evaluations and expectations from IETT, and
all kinds of evaluations were tried to be taken from the eyes of the stakeholders
to increase the corporate reputation. The overall corporate reputation score
for 2019 is 82.1. It approached the high reputation band with an increase of 0.7
points compared to the previous year.

UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı
UCLG-MEWA United Cities and Local Governments
Middle East and West Asia Organization
Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Ocak 2004 yılından bu yana faaliyet
göstermektedir. Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı’na katılım gösterdiğimiz bu
topluluğun Kentsel Mobilite Komitesi’ne başkanlık ettik.
2021 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katkı
sağlamaya devam edilmektedir.

Ortaklıklarımız - İş Birliklerimiz
Our Partnerships - Our Collaborations
KALDER
KALDER (Turkish Quality Association)

The United Cities and Local Governments World Organization (UCLG),
headquartered in Barcelona, Spain, has been operating since January
2004. We chaired the Urban Mobility Committee of this group, in which we
participated in the Middle East and West Asia Organization.
Since 2021, it continues to contribute under the coordination of Istanbul
Metropolitan Municipality.

“Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşme” stratejik misyonumuz kapsamında
katılım sağlanmıştır. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) Türkiye
temsilcisi olan KalDer sayesinde EFQM Mükemmellik Modeli hakkında bilgi
alınarak Kurumumuzda uygulanmıştır.
Kazanımları:
• EFQM Mükemmellik Modelinin Uygulaması
• EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü
• EFQM Avrupa “Müşterilere Değer Katma” Başarı Ödülü
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IBBG Uluslararası Otobüs Kıyaslama Grubu
IBBG International Bus Comparison Group
2004 yılında Londra Imperial College bünyesinde faaliyet gösteren araştırma
merkezi RTSC (Railway and Transport Strategy Centre – Demiryolu ve
Ulaşım Strateji Merkezi) tarafından kurulmuştur. Dünyanın önde gelen

UITP Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği
UITP International Public Transport Association

kent içi otobüs işletmecilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı
imkânı sağlayan bir platformdur. IBBG üyeleri arasında New York, Londra,
Brüksel, Singapur ve Dublin gibi glo- bal şehirlerin kentiçi otobüs taşımacılığı
otoriteleri ve işletmecileri bulunmaktadır. Bizim de katılım sağladığımız bu
grup sayesinde tüm iş süreçlerimizi kıyaslayıp iyileştirmeye açık alanlarımızı
belirlemekteyiz.

130 yıl önce kurulan ve dünya genelinde 96 ülkeden 1400’den fazla üyesi
bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) dünyanın en köklü ve
büyük toplu ulaşım organizasyonudur. Bu birliğin çıkardığı yayınları sürekli
olarak takip etmekte ve konferans, eğitim, sempozyum gibi etkinliklerine
katılım sağlamaktayız.

Kazanımları:
• Yıllık Toplantılar
• Vaka Analizleri
• Karşılaştırmalı KPI (performans) Raporları
• Ortak Müşteri Memnuniyeti Anketleri
• Web Sitesi Erişimi (forum soruları & doküman erişimi)
• Platformlar Aracılığı ile Veri ve Bilgi Paylaşımı

Kazanımları:
• Toplu Taşıma Literatürünün Arşiv Kütüphanesine Erişim
• Toplu Taşıma Eğitimleri
• Konferans/Sempozyum/Fuar Katılım
• Dergi ve Basılı Yayınlara Erişim

Founded 130 years ago and having more than 1400 members from 96 countries
around the world, the International Public Transport Association (UITP) is
the world’s most rooted and largest public transportation organization. We
constantly follow the publications of this association and participate in events
such as conferences, trainings and symposiums.

It was established in 2004 by the RTSC (Railway and Transport Strategy
Centre), a research center within Imperial College London. It is a platform
that brings together the world’s leading city bus operators and provides the
opportunity to share information and experience. IBBG members include
urban bus transport authorities and operators of global cities such as New
York, London, Brussels, Singapore and Dublin. Thanks to this group, in which
we also participate, we compare all our business processes and identify areas
that are open to improvement.

Achievements:
• Access to the Archive Library of Public Transport Literature
• Public Transport Trainings
• Conference/Symposium/Fair Participation
• Access to Journals and Printed Publications

Achievements:
• Annual Meetings
• Case Studies
• Comparative KPI (performance) Reports
• Common Customer Satisfaction Surveys
• Website Access (forum questions & document access)
• Data and Information Sharing Through Platforms
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Kurumumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda stratejik amaç ve hedefleri
gerçekleştirebilmek için sürdürülebilirlik çerçevesinde birçok farklı proje hayata
geçirilmiştir. Hayata geçirilen proje, faaliyet ve farkındalık çalışmalarını Çevre,
Toplum ve Ekonomi başlıkları altında ele aldık.

In order to actualize the strategic goals and objectives in line with the mission
and vision of our institution, many different projects have been implemented
within the framework of sustainability. We discussed the implemented
projects, activities and awareness studies under the headings of Environment,
Society and Economy.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
PROJE VE FAALİYETLER

Enerji ve Çevre/ Energy and Environment

PROJECTS AND ACTIVITIES
WE PERFORMED
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Enerji Verimliliği ve
Çevreye Duyarlı Hizmet
Energy Efficiency and
Environmentally
Friendly Service
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İETT Karbon ve Su Ayak İzi Çalışmaları
IETT Carbon and Water Footprint Studies

Water footprint is the calculation approach of the amount of water that
emerges as a result of vital activities as clean water consumed as a result of
activities and waste water polluted. This way, the amount of recycled and
waste water is determined with the concepts of green water footprint, blue
water footprint and gray water footprint.
Water footprint is a tool and concept that measures water consumption
during the creation of a product or service. Water footprint calculations can be
measured for a single product such as foodstuffs, textiles, building materials,
as well as corporate water footprints at the enterprise level.
The water footprint also allows the calculation of the effect of water
consumption in a particular region and/or geography on thirst or water
scarcity in that region.
With the water footprint calculation, water consumption for institutions,
companies, cities, governments and individuals can be evaluated, water
consumption on the supply chain side can be calculated, and a roadmap can
be drawn for improvement studies related to water consumption and water
footprint.
In line with the purpose and scope of water footprint calculations, it can be
calculated in different functional units such as m3 water per ton product, m3
water per hectare of land, m3 water per unit product. Thanks to the water
footprint calculations, it helps to measure the purpose for which the consumed
and polluted water is formed and the effects on limited water resources. The
effects of the water footprint vary depending on where and over what time
the water was drawn. The effect of 1 m3 of water consumed in a water-scarce
region on thirst is different compared to the same amount of water consumed
in other regions.
IETT transports nearly 4 million Istanbul residents to their loved ones every day.
Providing this service with 6 thousand 379 vehicles, IETT provides maintenance
services for its vehicles in 13 garages. Thanks to the physical and chemical
treatment installed in 6 of these garages for now, wastewater is recovered.
This way, IETT recycles 40 percent of the water it uses. Annual water savings
in IETT garages are 84,729 cubic meters. Assuming that a family of 4 consumes
13 cubic meters of water per day, this amount of savings corresponds to the
annual consumption of 543 of a family of 4.

Su ayak izi, faaliyetler sonucu tüketilen temiz su ve kirletilen atık su
olarak yaşamsal faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan su miktarlarının
hesaplama yaklaşımıdır. Bu şekilde, yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi ve gri
su ayak izi kavramlarıyla, geri dönüştürülen ve atık haline gelen su miktarları
belirlenmektedir.
Su ayakizi bir ürün veya servisin oluşması süresince ortaya çıkan su tüketimini
ölçen bir araç ve kavramdır. Su ayakizi hesaplamaları gıda maddesi,
tekstil ürünü, yapı malzemesi gibi tek bir ürün için ölçülebildiği gibi, kuruluş
seviyesinde de kurumsal su ayakizi olarak da hesaplanabilmektedir.
Su ayakizi aynı zamanda belirli bir bölge ve/veya coğrafyadaki su tüketiminin
o bölgedeki susuzluğa veya su kıtlığına olan etkisinin hesaplanmasına da
olanak sağlamaktadır.
Su ayakizi hesaplaması ile kurumlar, şirketler, şehirler, hükümetler ve kişiler
için oluşan su tüketimleri değerlendirilebilir, tedarik zinciri tarafında ki su
tüketimi hesaplanabilir, su tüketimi ve su ayakizi ile ilgili iyileştirme çalışmalar
için yol haritası çıkarılabilmektedir.
Su ayakizi hesaplamalarının amacı ve kapsamı doğrultusunda ton ürün
başına m3 su, hektar arazi için m3 su, birim ürün başına m3 su gibi farklı
işlevsel birimlerde hesaplanabilir. Su ayakizi hesaplamaları sayesinde
tüketilen ve kirletilen suların hangi amaç doğrultusunda oluştuğunun ve limitli
su kaynaklarına olan etkilerin ölçülmesine yardımcı olmaktadır. Su ayakizinin
etkileri suyun nereden ve hangi zaman zarfında çekildiğine bağlı olarak
değişmektedir. Su kıtlığı çekilen bir bölgeden tüketilen 1 m3 suyun susuzluğa
etkisi diğer bölgelerde tüketilen aynı miktarda su oranına göre daha farklı
olmaktadır.
İETT günde 4 milyona yakın İstanbulluyu sevdiklerine ulaştırmaktadır. Bu
hizmeti 6 bin 379 araçla sağlayan İETT, araçlarına 13 garajda bakım hizmeti
vermektedir. Bu garajların şimdilik 6’sında kurulan fiziksel ve kimyasal arıtma
sayesinde, atık suların geri kazanımı sağlanmaktadır. İETT bu sayede kullandığı
suyun yüzde 40’ını geri dönüştürmektedir. İETT garajlarında sağlanan yıllık su
tasarrufu 84 bin 729 metreküptür.
4 kişilik bir ailenin günde 13 metreküp su tükettiği var sayıldığında, bu tasarruf
miktarı, 4 kişilik bir ailenin 543 yıllık tüketimine denk gelmektedir.
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İSKİ KANALINDAN GELEN SU
WATER FROM ISKI CHANNEL

BİNALAR
BUILDINGS

GARAJ /GARAGE

HANGARLAR
HANGAR

ISINMA SİSTEM
HEATING SYSTEM

OFİS BİNASI
OFFICE BUILDING

KAPORTA
BODY

İŞLETME BİNASI
OFFICE BUILDING

KAROSER
BODYWORK

EĞİTİM BİNASI
BUISNESS BUILDING

ARAÇ BAKIM
VEHICLE MAINTENANCE

YEMEKHANE
CAFETERIA

........
........

İSKİ ATIKSU KANALI
THERMAL WASTE
WATER CHANNEL

ARAÇ YIKAMA
CAR WASH

İETT, kullandığı araçların karbon salımını da takip etmektedir. Filosundaki
araçların düzenli şekilde bakımlarını yaparak emisyon ölçümlerini sürekli
izlemektedir.

BUHARLAŞAN SU
EVAPORTING WATER

EVSEL KULLANIM
DOMESTIC USE

BUHARLAŞAN SU
EVAPORTING WATER
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IETT also monitors the carbon emissions of the vehicles it uses. It regularly
monitors emission measurements by regularly maintaining the vehicles in its
fleet.

ATIK SU ARITMA
WASTEWATER TREATMENT

Arıtma Tesislerinin Online Yönetimi
Online Management of Treatment Plants
Arıtma tesislerinin işletilmesinde yaşanabilecek aksaklıklara anında
müdahale edilerek geri kazanılan su miktarındaki kayıpları önlemek amacıyla
Hasanpaşa, Ayazağa, İkitelli, Kurtköy, Kağıthane ve Edirnekapı garajlarında
bulunan arıtma tesislerine uzaktan izleme istasyonu kurulmuştur.

Karbon Ayak İzi ise, Kyoto Protokolü tarafından çerçevesi belirlenen, idarenin
dolaylı ve doğrudan emisyon salımına etki edecek üretim, hizmet, işleme
gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO2)
cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır.

Tesislerde debimetre ölçüm değerleri uzaktan izlenerek anlık geri kazanılan
su miktarı takibi yapılmakta ve sistem anlık, günlük, aylık, yıllık elektrik
tüketimi ve su analiz değerleri-opsiyonel olarak uzaktan izlenebilmekte olası
aksaklıklara anında müdahale edilmektedir.

Carbon Footprint, on the other hand, is the study of calculating the equivalents
in terms of carbon dioxide (CO2) of the effects of greenhouse gases, which are
formed as a result of activities such as production, service and processing that
will affect the direct and indirect emission emissions of the administration, the
framework of which is determined by the Kyoto Protocol.

Atık suların arıtılması ile geri kazanılan suların hem kalite hem verim
açısından önceki yıllara göre kıyaslandığında çok daha iyi duruma gelindiği
görülmektedir.
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A remote monitoring station has been installed in the treatment plants
located in Hasanpaşa, Ayazağa, İkitelli, Kurtköy, Kağıthane and Edirnekapı
garages in order to prevent losses in the amount of recovered water by
intervening immediately in the disruptions that may occur in the operation of
the treatment plants.

Geri Kazanılan Atık Su (M3)
Recovered Waste Water (M3)

The instantaneous, daily, monthly, annual electricity consumption and water
analysis values of the system can be monitored remotely, and possible
malfunctions are immediately intervened.
When compared to previous years, it is seen that the water recovered by the
treatment of wastewater is much better in terms of both quality and efficiency.

Geri Kazanılan Atık Su (m3)
Recovered Waste Water (m3)
Metro inşaatının Anadolu garajı arıtma tesisinin bulunduğu alanı da
kapsayacak şekilde planlanması nedeniyle tesisin garaj içinde başka bir
alanına taşınmasına karar verilmiştir. Tesis taşınma sürecinde; yasal
parametrelere uygun olarak suyun arıtımı devam etmiş, fakat araç yıkama
kalitesine uygun geri kazanım suyu sağlanamamıştır. Bu sebeple 2020 yılında
geri kazanılan atık su 80.310 m3 olarak gerçekleşmiştir.

Since the construction of the metro is planned to include the area where the
Anadolu garage treatment plant is located, it was decided to move the facility
to another area within the garage. In the process of moving the facility;
Treatment of water continued in accordance with legal parameters, but
recovery water suitable for car wash quality could not be provided. For this
reason, the amount of waste water recovered in 2020 was 80,310 m3.
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Sera Gazlarının Yönetimi
Management Of Greenhouse Gases

While calculating greenhouse gas emissions, all administrative buildings,
garages and operating activities within the body of IETT are considered as
Scope 1, while electricity consumed by external procurement and greenhouse
gas emissions are considered as Scope 2. Scope 3 emissions, which are
voluntary to calculate and report, are not addressed.
Since the data for all emission sources were available in 2012, 2012 was
determined as the base year and a greenhouse gas inventory was created for
the base year.
Emissions per passenger-km and emissions per km are calculated and
monitored.
Since 94 percent of our greenhouse gas emissions originate from mobile,
greenhouse gas emissions from metrobus and bus are closely monitored.
Thanks to the decrease in our average fleet age and the increase in the rate
of low-emission vehicles, it is aimed to reduce greenhouse gas emissions
per km. In order to reduce the indicator below the targeted level, the ISTKA
(Istanbul Development Agency)-supported “Black Box” project was initiated,
which will monitor the vehicle usage parameters of our drivers and warn the
drivers with high fuel consumption. With the safe driving system project in
Metrobus, driving safety, fuel control and economical driving were ensured
with the telemetry system. With the project carried out to cancel the kickdown feature in vehicles, approximately 10% fuel savings were achieved by
preventing excessive consumption in case of sudden acceleration.

Kuruluşumuzun vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda
sürdürülebilirliği etkin kılmak ve çevresel etkileri azaltmak temel değeri
gereği olarak TS ISO 14064-1 Standardının 7.3.1 maddesince, faaliyetlerimiz
kapsamında akaryakıt, elektrik, doğalgaz, klima gazları vb. tüketimlerimiz
sonucu açığa çıkan emisyonlar hesaplanmakta ve doğrulanması
gerçekleştirilmektedir.
Sera gazı emisyon hesabı yapılırken, İETT bünyesinde yer alan tüm idari
binalar, garajlar ve işletme faaliyetleri Kapsam 1, dışarıdan tedarik edilerek
tüketilen elektrik, sera gazı emisyonu kapsam 2 olarak değerlendirilmektedir.
Hesaplanması ve raporlanması gönüllü olan Kapsam 3 emisyonları ele
alınmamıştır.
Tüm emisyon kaynaklarına ait veriler 2012 yılında ulaşılabildiğinden dolayı
2012 yılı temel yıl olarak belirlenmiş ve temel yıla ait bir sera gazı envanteri
oluşturulmuştur.
Yolcu-km başına emisyon ve km başına emisyon göstergeleri hesaplanarak
izlenmektedir.
Sera gazı emisyonlarımızın yüzde 94’ü mobil kaynaklı olduğu için metrobüs
ve otobüs kaynaklı sera gazı emisyon salınımı yakından takip edilmektedir.
Ortalama filo yaşımızın düşmesi ve düşük emisyonlu araç oranımızın artması
sayesinde km başına sera gazı emisyonunu düşürmek hedeflenmektedir.
Göstergenin hedeflenen seviyenin altına inmesi amacıyla şoförlerimizin araç
kullanım parametrelerini takip edecek ve yakıt sarfiyatı yüksek sürücüleri
uyaracak İSTKA destekli “Karakutu” projesi başlatılmıştır. Metrobüste güvenli
sürüş sistemi projesi ile sürüş güvenliği ve telemetri sistemi ile yakıt kontrolü
ve ekonomik sürüş sağlanmıştır. Araçlarda bulunan kick-down özelliğinin
iptali için gerçekleştirilen proje ile ani hızlanma durumlarında oluşacak aşırı
tüketimlerin önüne geçilerek yaklaşık %10 yakıt tasarrufu sağlanmıştır.

In line with the vision, strategic goals and objectives of our organization, making
sustainability effective and reducing environmental impacts, as a requirement
of the basic value, according to article 7.3.1 of the TS ISO 14064-1 Standard,
fuel, electricity, natural gas, air conditioning gases, etc., within the scope of
our activities. Emissions resulting from our consumption are calculated and
verified.

MOBİL YAKMA
MOBILE COMBUSTION
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2020 yılı sera gazı emisyonlarının bir önceki yıla oranla
azalmasının nedeni;
The reason for the decrease in greenhouse gas emissions in
2020 compared to the previous year is;

Yolcu-km başına emisyon t-CO2 –e / Emissions per passenger-km t-CO2 –e
Km başına emisyon değeri t-CO2 –e / Emissions per km t-CO2 –e

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde; kısıtlama günlerinde
trafik tıkanıklığının azalması, yolculuk sayısının azalmasına dolayısı ile yakıt
tüketiminin azalmasına neden olmuş ve emisyon salımı da azalmıştır.
In the pandemic process that affects the whole world; The reduction in traffic
congestion during the restriction days resulted in a decrease in the number of
trips, thus reducing the fuel consumption and the emission emissions were also
reduced.

Atık Yönetimi
Waste Management
MOBİL YAKMA
MOBILE COMBUSTION

KM BAŞINA
PER KM

Atık yönetim süreci, gerçekleştiridiğimiz faaliyetlerimiz sonucu açığa
çıkan atıkların tespiti, ayrıştırılması, toplanması, taşınması çevreye zarar
vermeyecek şekilde geri kazanım ve bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.

2019 yılında emisyon salımının artış nedenleri ;
reasons for the increase in emissions in 2019;

İdaremizde oluşan atıklar mevzuata uygun olarak inşa edilen geçici atık
depolama sahalarında, mevzuatın koyduğu miktarlar aşılmayacak şekilde
depolanarak bertaraf ve geri kazanım firmalarına teslim edilmektedir.
İdaremiz faaliyetler sonucu ortaya çıkan ömrünü tamamlamış lastik, atık
motor yağları vb. atıklar, içeriğinde yer alan geri kazanılabilen maddeler
dolayısı ile hammadde olarak endüstride kullanılmaktadır. Böylelikle atıkların
değerlendirilmesi sağlanarak hem çevreye verilecek olan zarar minimuma
indirilmekte hem de son ürünlerin maddi değerinin yüksek olması nedeniyle
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Kurumumuz ana emisyon kaynağını %98’lik oran ile yakıt tüketimi
oluşturmaktadır.
- Yeni otobüs hatlarının açılması ve km verisinin artış göstermesi,
- Yenilenen filoda konforun artması nedeniyle klima gaz tüketimindeki artış.
Our institution’s main emission source is fuel consumption with a rate of 98%.
- The opening of new bus lines and the increase in km data,
- Increase in air conditioning gas consumption due to increased comfort in the
renewed fleet.
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The waste management process includes the identification, separation,
collection, transportation of wastes generated as a result of our activities,
recycling and disposal processes in a way that does not harm the environment.

Tehlikeli atık miktarlarında yıllar bazında 2018 yılından itibaren
genel bir azalış gözlenmekte olup nedenleri aşağıdaki gibidir;

The wastes generated in our administration are stored in the temporary waste
storage areas built in accordance with the legislation, in such a way that the
amounts set by the legislation are not exceeded and delivered to disposal and
recycling companies. End of life tire, waste motor oil etc. resulting from the
activities of our administration. Wastes are used in industry as raw materials
due to the recyclable substances in their content. This way, by ensuring that
the wastes are evaluated, the damage to the environment is minimized and
it contributes to the country’s economy due to the high financial value of the
final products.

A general decrease has been observed in the amount of
hazardous waste on a yearly basis since 2018, and the reasons
are as follows;
• Arıtma tesisleri revizyon, eğitim ve iyileştirme çalışmaları çamur
susuzlaştırma (filtrepres vb.) ünitelerin sağlıklı kullanılması ile arıtma çamuru
miktarlarının azalması,
• Reduction in the amount of treatment sludge with the healthy use of sludge
dewatering (filterpresses, etc.) units for revision, training and improvement
works of treatment plants,

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar
Hazardous and Non-Hazardous Waste

• Filo yenilenmesi nedeni ile bakım dönem sayıları azalmış, dolayısıyla atık
motor yağı vb. atık türlerinin azalması,
• Due to the renewal of the fleet, the number of maintenance periods has
decreased, so waste engine oil etc. reduction of waste types,
• Binaların yapı bakım işlemleri neticesinde oluşan atık türleri miktarlarının
azalması,
• Reduction in the amount of waste types generated as a result of building
maintenance operations,
• Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) atık türünün son yıllarda çıkışlarının
olmaması atık miktarlarındaki değişimlerin genel özetidir.
• The fact that the End of Life Vehicle (ELV) waste type has not been released
in recent years is the general summary of the changes in the amount of waste.
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Akaryakıt Tank-Pompa Uzaktan İzleme ve
Kontrol Sistemi
Fuel Tank-Pump Remote Monitoring and
Control System

İdaremiz filosundaki araçların akaryakıt tüketiminin akaryakıt otomasyon
sistemi ile takip edilmesi ve akaryakıt tanklarındaki tüm hareketlerin (dolum,
boşaltım, sıcaklık vb.) online olarak izlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu
sayede hem araçların km başı yakıt tüketimi, yolcu başı yakıt tüketimi vb.
göstergeler takip edilebilecek olup hem de tanklarda oluşabilecek sızıntılarda
çevreye zarar vermeden önlem alınabilecektir.

İdaremiz filosundaki araçların akaryakıt tüketiminin akaryakıt otomasyon
sistemi ile takip edilmesi ve akaryakıt tanklarındaki tüm hareketlerin (dolum,
boşaltım, sıcaklık vb.) online olarak izlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu
sayede hem araçların km başı yakıt tüketimi, yolcu başı yakıt tüketimi vb.
göstergeler takip edilebilecek olup hem de tanklarda oluşabilecek sızıntılarda
çevreye zarar vermeden önlem alınabilecektir.

Thanks to the automation system, the amount of fillings made to the fuel
tanks can be seen automatically, the fuel consumption of all vehicles can be
tracked and reported within the desired date range. The vehicle fleet is defined
in the system and it is ensured that no other vehicle gets fuel, and a fuel limit
is set for the desired equipment, preventing it from getting fuel above the
limit. Thanks to the system, the amount of fuel output from fuel tanks and
dispenser pumps is automatically compared.

It is aimed to monitor the fuel consumption of the vehicles in the fleet of
our Administration with the fuel automation system and to monitor all the
movements (filling, discharging, temperature, etc.) in the fuel tanks online.
This way, both the fuel consumption of vehicles per km, fuel consumption per
passenger, etc. indicators will be monitored and measures can be taken in case
of leaks that may occur in the tanks without harming the environment.

Akaryakıt Otomasyon Sistemi Dispenser Pompa İzleme Ekranı
Fuel Automation System Dispenser Pump Monitoring Screen
Akaryakıt Otomasyon Sistemi Tank İzleme Ekranı
Fuel Automation System Tank Monitoring Screen
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Yunus Garajı Akaryakıt Altyapı Tesisatları
Yenilenmesi
Yunus Garage Fuel Infrastructure
Installations Renewal
Yunus garajında kullanım süresini doldurmuş ve akaryakıt tankının sızıntı vb.
nedenlerle çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yunus garajında akaryakıt tanklarının menholleri yenileri ile değiştirilmiş,
flanş kapaklarında gerekli revizyon işlemleri yapılmış ve uzak dolum hatları
da yenilenmiştir. Bu işlemlerle birlikte tank sahası zemini 15 cm yükseltilerek
etrafı zincirli delinatörlerle çevrilmiştir.
İş kapsamında İkitelli garajında bulunan hizmet araçlarının yakıt aldıkları
dispenser pompa zeminindeki bozulma sebebiyle zemin kırılarak yeniden
beton dökülüp yenilenmiştir.

It was carried out to prevent damage such as expiration and leaking of fuel oil
tank etc. to the environment in Yunus garage.
In the Yunus garage, the manholes of the fuel tanks were replaced with new
ones, the flange covers were overhauled and the remote filling lines were
renewed. With these operations, the floor of the tank site was raised by 15 cm
and surrounded by chain delinators.
As part of the work, the floor was broken due to deterioration in the floor of
the dispenser pump, where the service vehicles in the Ikitelli garage received
fuel, and the concrete was poured again and renovated.

Yunus Garajı Akaryakıt Tank Sahası
Yunus Garage Fuel Tank Area

86

IETT SUSTAINABILITY REPORT

Doğalgaz Tüketimi
Natural Gas Consumption
Enerji etütlerinden elde edilen sonuçlar neticesinde İkitelli Garajımızda
gerçekleştirdiğimiz kazan iyileştirmeleri, ısı yalıtımı uygulamaları ve
güneş enerjili sıcak su sistemi, kapalı alan başına doğal gaz tüketimimizin
azaltılmasına katkı sağlamıştır.

In the consequence of the results obtained from energy studies, the boiler
improvements, thermal insulation applications and the solar hot water system
that we realized in our Ikitelli garage have contributed to the reduction of our
natural gas consumption per indoor area.

		

Doğal Gaz (m3)

Mazot (lt)

2014		

12.718.731		

98.086.640

2015		

12.214.869		

92.947.472

2016		

12.731.239		

95.018.748

2017		

10.831.740		

93.846.837

2018		

8.599.008		

105.926.744

2019		

7.950.139		

117.295.310

2020		

7.288.589		

108.951.822

2021		

12.077.892		

110.986.966

Su Yönetimi
Water Management
Tüketim Isınma (m3)
Consumption Heating (m3)

Arıtma tesislerimizde bulunan ekipmanların kullanım ömürlerini doldurmalarını
ve bunun sonuncunda arıza sıklıklarının artması, 2020 yılında filomuza yeni
araçların katılması, pandemi koşulları sebebiyle daha fazla hijyen sağlanması
amacıyla temizlik miktarlarının arttırılması gibi sebeplerle su tüketimimizin
önemli oranda arttığını söylemek mümkündür. Bu sebeple 2022 yılında arıtma
tesislerinde büyük bir revizyon gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

It is possible to say that our water consumption has increased significantly
due to the fact that the equipment in our treatment plants fill their useful life
and as a result, the frequency of malfunctions increases, the addition of new
vehicles to our fleet in 2020, the increase in the amount of cleaning in order
to provide more hygiene due to pandemic conditions. For this reason, a major
overhaul of the treatment plants is planned in 2022.
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Araç Başına Su Tüketimi (m3)
Water Consumption per Vehicle (m3)

Adalar Araçlarının Elektrikliye Dönüşümü
Conversion of Adalar Vehicles To Electricity

Su Tüketimi (m3)
Water Consumption (mp3)

Adalarda faytonlarla yapılan insan taşımacılığından vazgeçilerek hem tabiatı
kirletmeyecek hem sessizliği devam ettirecek şekilde elektrikli araçlar hizmete
sunulmuştur.

Electric vehicles were put into service in a way that would not pollute the
nature and maintain the silence by abandoning the transportation of people
by phaetons in Adalar.
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İETT’nin Sürücüsüz ve Elektrikli
Araç Çalışması
IETT’s Driverless and Electric
Vehicle Project

Akıllı Ulaşım Sistemleri
Intelligent Transportation
Systems

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “World
Cities Congress Istanbul 2018’de (Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018)
İETT’nin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom aracın tanıtımı yapılmıştır.
İlk etapta bir tane üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı andıran
minibüs tarzı tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz olma özelliği taşıyan otonom
araç trafiğe kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

At the “World Cities Congress Istanbul 2018” hosted by Istanbul Metropolitan
Municipality, the self-driving electric autonomous vehicle developed by IETT
was introduced.
Autonomous vehicle with wheels, electric and driverless, in the style of minibus,
which was produced in the first stage and resembles a nostalgic tram in
concept, is used in areas closed to traffic.

89

İETT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

“Sıfır Atık Yaklaşımı” Farkındalık Projesi
“Zero Waste Approach” Awareness Project
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması
gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek doğrultusunda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı “Sıfır Atık Projesi” Eylem Planı çalışmalarına başlanılmıştır.
İETT 5 Haziran Çevre haftası kutlamalarında çevresel farkındalık oluşturulması
ve Sıfır Atık Yaklaşımına ilginin arttırılması amacı ile geri dönüştürülebilir
atıklardan ürün tasarımı yarışması gerçekleştirilmiştir.

Farkındalık
Çalışmalarımız
Our Awareness
Actions

Sıfır atık yönetimi tanımında da yer aldığı şekliyle atık bertarafının çevresel
etkisinin azaltılabildiği, doğal kaynakların korunduğu ve sürdürülebilir bir
hayat tarzının benimsenebileceği ortaya konulmuştur.
İETT atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm
stratejileri hakkında farkındalık yaratmak amacı ile sıfır atık projesi ile paralel
olarak atık hava filtrelerinden atık kutusu üretimi yapılmıştır.
800 Adet araç atık hava filtresi, atık kutusuna dönüştürülmüştür. Tüm idari
binalara dağıtımları yapılmıştır.

Çalışanlarımızla sıfır atık projesine başlanılmış çevresel farkındalık seviyesi
tüm birimlerle paylaşılmıştır. Proje ile masa altı çöp kovaları toplatılmış,
çalışanlarımıza çalışırken yaptığı herhangi bir işin çevresel etkilerinin ne
olabileceği farkındalığı oluşturulması amaçlanmıştır.
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The Ministry of Environment and Urbanization “Zero Waste Project” Action
Plan studies have been initiated in order to control waste within the framework
of sustainable development principles and to leave a livable Turkey to future
generations.
A product design competition from recyclable wastes was held in order to raise
environmental awareness and increase interest in the Zero Waste Approach at
the IETT June 5th Environment Week celebrations.

Fotoğraf gelecek

It has been demonstrated that the environmental impact of waste disposal, as
included in the definition of zero waste management, can be reduced, natural
resources are protected and a sustainable lifestyle can be adopted.
In parallel with the zero-waste project, waste bins from waste air filters were
produced in order to raise awareness about IETT waste reduction, product
reuse and material recycling strategies.
800 pieces of vehicle exhaust air filters have been converted into waste bins.
Distributed to all administrative buildings.

A zero-waste project was initiated with our employees, and the level of
environmental awareness was shared with all units. With the project, garbage
bins under the table were collected, and it was aimed to raise awareness of the
environmental effects of any work they do while working.
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Pedal Çevir Enerjini Koru
Turn Pedal Save Energy
Hayatımızın vazgeçilmez parçası olan enerjiye ve yenilenebilir enerji üretimine
dikkat çekmek amacıyla pedal çevirirken enerji üreten bisiklet projesi
gerçekleştirilmiştir.
Kullanım dışı kalan bir kondisyon bisikletine, İETT bünyesinde gerekli
düzenlemeler yapılarak cep telefonu şarj sistemi eklenmiş ve Tünel’in Karaköy
istasyon girişinde yolcularımızın hizmetine sunulmuştur.

Hayata geçirilen bu proje sayesinde; kondisyon bisikletinde spor yaparken
ortaya çıkan fiziksel enerji, elektrik enerjisine dönüştürülerek, akıllı telefonlar
şarj edilebilmektedir.

In order to draw attention to energy and renewable energy production, which
is an indispensable part of our lives, the bicycle project that generates energy
while pedaling was carried out.
A mobile phone charging system was added to an exercise bike that was out of
use, after making the necessary arrangements within IETT, and it was offered
to our passengers at the Karaköy station entrance of Tünel.

Thanks to this project being actualized; Smart phones can be charged by
converting the physical energy that comes out while doing sports on the
stationary bike into electrical energy.
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Botobüs / Botobus
İETT olarak daha fazla yeşil alan fikri ile yola çıkarak, BOTOBÜS adını verdiğimiz,
üzerinde bitkilerden oluşan bir bahçe bulunan otobüs tasarlanmıştır. Yolda
Botobüs’le karşılaşan İstanbullular olumlu tepki vermektedir böylece çevresel
farkındalık artırılmaktadır.

As IETT, we designed a bus with a garden of plants on it, which we call BOTOBÜS,
with the idea of more green spaces. Istanbul residents who encounter Botobus
on the way react positively, thus increasing environmental awareness.
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Güneş Panelli Otobüs
Solar Paneled Bus
Çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle alternatif enerji kaynaklarına yönelik
projelere devam edilmektedir. Türkiye’nin ilk güneş panelli şehir içi toplu taşıma
aracı kurumumuz tarafından üretilmiştir. Tavanındaki 15 adet güneş paneli ile
araç içinde akü ile çalışan tüm sistemlerin enerji ihtiyacını karşılamaktadır.
İETT olarak çevresel farkındalığı artırmaya yönelik çevre dostu projelerimize
devam edilecektir.

With the awareness of our environmental responsibilities, projects for
alternative energy sources continue. Turkey’s first solar-panel urban public
transportation vehicle has been produced by our institution. With 15 solar
panels on its roof, it meets the energy needs of all systems operating with
batteries in the vehicle. As IETT, we will continue our environmentally friendly
projects to increase environmental awareness.
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Bilim Otobüsü
Science Bus
“Bilime giden en kısa hat” sloganıyla İstanbul genelinde okulları dolaşacak
‘’Bilim Hattı’’ ilk ve ortaokul öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.
Bilim Hattı ziyaret ettiği okullarda mini bir bilim merkezi işlevi görerek
öğrencilere temiz enerji teknolojileri, sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler ile ilgili
bilgiler aktarılmasını sağlamaktadır.
İçerisinde akıllı otobüs sistemi, elektrik şebeke sistemi, enerji çeşitleri, kum
havuzu, plazma küreleri, arttırılmış gerçeklik uzay serüveni, geri dönüşüm, enerji
testi, rüzgâr ve güneş enerjisi uygulaması gibi deney setleri bulunmaktadır.
Proje ile öğrencilerin bilime ve araştırmaya karşı meraklandırılarak hem
öğrenmeleri hem de eğlenmeleri amaçlanmaktadır.

The “Science Line”, which will travel to schools across Istanbul with the
slogan “The shortest line to science”, is designed to appeal to primary and
secondary school students. The Science Line functions as a mini science center
in the schools it visits, providing students with information on clean energy
technologies, sustainability and smart cities.
There are test sets such as smart bus system, electrical grid system, energy
types, sandbox, plasma spheres, augmented reality space adventure, recycling,
energy test, wind and solar energy application. With the project, it is aimed
that students both learn and have fun by making them curious about science
and research.
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Tematik Otobüslerimiz
Our Thematic Bus
Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında Sinebüs, Kreşbüs, Sergibüs
adını verdiğimiz üç tematik otobüs projesi geliştirilmiştir.
Sinebüs vatandaşların film izleyebileceği şekilde tasarlanmıştır. Sinebüs
toplam 37 kişinin, 2 ayrı bölümde farklı veya aynı filmi izleyebileceği şekilde
projelendirilmiştir.
Çocukların hem eğitim görebileceği hem de oyun oynayabileceği şekilde
tasarlanan Kreşbüs ise gezici bir kreş olarak hizmet vermektedir.
İETT tarihi ve güncel materyallerinin sergilenebilmesi, halka sunabilmesi için
hazırlanan Sergibüs ise bilim ve sanat galerisi olarak kullanılmaktadır.
1920’lerden günümüze büyük değişimler geçiren ve İstanbul ile özdeşleşen
kent içi ulaşım araçlarının tanınması amacıyla nostalik otobüsler, İETT
tarafından revize edilmiştir. Çeşitli fuar, sergi ve festivallerde halkımız kentin
hatıralara karışmış, her bir köşesinde anılar birikmiş otobüslerini yeniden
görme, dokunma şansına sahip olmuşlardır.

1- 1968 model TOSUN (revizyon: 2014)
1- 1968 model TOSUN (revision: 2014)
2- 1968 model LEYLAND LEVEND MCW 45/34 (revizyon: 2014)
2- 1968 model LEYLAND LEVEND MCW 45/34 (revision: 2014)
3- 1927 model RENAULT-SCÉMİA (revizyon: 2014)
3- 1927 model RENAULT-SCÉMİA (revision: 2014)
4- 1983 model MAN SL-200 (revizyon: 2014)
4- 1983 model MAN SL-200 (revision: 2014)
5- 1994 model IKARUS 260.25 (revizyon: 2014)
5- 1994 model IKARUS 260.25 (revision: 2014)
6- 1943 model SCANİA-VABİS (revizyon: 2015)
6- 1943 model SCANİA-VABİS (revision: 2015)

Within the scope of our social responsibility activities, three thematic bus
projects, which we named Sinebüs, Kreşbüs, and Sergibüs, were developed.
Sinebüs is designed so that citizens can watch movies. Sinebüs has been
designed in such a way that a total of 37 people can watch different or the
same movie in 2 separate sections.
The Kreşbüs, designed in such a way that children can both study and play,
serves as a mobile kindergarten.
Sergibus, which is prepared to exhibit and present IETT historical and current
materials to the public, is used as a science and art gallery.
Nostalgic buses have been revised by IETT in order to recognize the urban
transportation vehicles that have undergone great changes from the 1920s to
the present and become synonymous with Istanbul. In various fairs, exhibitions
and festivals, our people were mingled with the memories of the city and had
the chance to see and touch the buses of which memories were accumulated
in every corner.

7- 1958 model MERCEDES-BENZ O321H-L (revizyon: 2015)
7- 1958 model MERCEDES-BENZ O321H-L (revision: 2015)
8- 1943 model GAZAOILLE-WHITE (revizyon: 2016)
8- 1943 model GAZAOILLE-WHITE (revision: 2016)
9- 1951 model BÜSSİNG 5500 TU.10 (revizyon: 2016)
9- 1951 model BÜSSİNG 5500 TU.10 (revision: 2016)
10- 1956 model SKODA RO-706 – II (revizyon: 2016)
10- 1956 model SKODA RO-706 – II (revision: 2016)
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Atık Sergisi Açıldı
Waste Exhibition Opened
Çevresel farkındalığı artırmak için 2018 yılında İETT bünyesindeki atıkların
değerlendirilmesi amacıyla bir yarışma düzenlenmiş, O yarışmada başarı
elde eden ürünler gördüğü yoğun ilgi üzerine “Bring Your Waste to Life”
adıyla projelendirilmiş ve “Avrupa Atık Azaltım Haftası 2020” etkinliğine
başvuru yapılmıştır. Projede başarı elde eden 17 ürün Karaköy Tünel girişinde
sergilenmiştir.

In order to increase environmental awareness, a competition was held in 2018
to evaluate the wastes within IETT, the products that achieved success in that
competition were designed with the name “Bring Your Waste to Life” upon
the great interest it received, and an application was made to the “European
Waste Reduction Week 2020” event. 17 products that achieved success in the
project were exhibited at the entrance of Karaköy Tunnel.
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulumu
Renewable Energy Sources Installation
In order to raise awareness in line with our strategic goal of “Increasing the
Use of Alternative Energy Resources”, investments are made in renewable
energy sources such as wind and solar energy.

“Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımını Arttırmak” stratejik hedefimiz
doğrultusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla rüzgar ve güneş enerjisi
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmaktadır.

• Renewable energy installed capacity of 160 KW has been reached.
• Engine Renewal factory 25 kWp PV Panel installation
• Kartal Platform Area Windmill Installation 2.4 kWp
• Ikitelli Central Warehouse Roof 14,5 kWp PV Panel Installation
• Beylikdüzü Metrobus Park Area Wind Vane Installation 6 kWp
• Kurtköy Garage 100 kWp PV Panel installation
• 12.1 kW stalls

• 160 KW yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşılmıştır.
• Motor Yenileme fabrikası 25 kWp PV Panel kurulumu
• Kartal Peron Alanı Rüzgar Gülü Kurulumu 2,4 kWp
• İkitelli Merkez Ambar Çatı 14,5 kWp PV Panel Kurulumu
• Beylikdüzü Metrobüs Park Sahası Rüzgar Gülü Kurulumu 6 kWp
• Kurtköy Garajı 100 kWp PV Panel kurulumu
• 12,1 kW duraklar

With the systems we commissioned, 84,789 kWh of electricity in 2018, 137,920
kWh in 2019 and 147,319 kWh in 2020 was met from renewable energy.
Feasibility studies are continuing for places suitable for the installation of
photovoltaic systems.

Devreye aldığımız sistemlerle 2018 yılnda 84.789 kWhi, 2019 yılında 137.920
kWh ve 2020 yılında 147.319 kWh elektrik yenilenebilir enerjiden karşılanmıştır.
Fotovoltaik sistemlerin kurulumuna uygun yerler ile ilgili fizibilite çalışmalarına
devam edilmektedir.
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Kağıthane Garajı Dış Aydınlatma Armatürlerinin
Ledli Armatürlere Dönüştürülmesi
Conversion Of Kağıthane Garage Outdoor
Lighting Luminaires To Led Luminaires
Çevresel farkındalığı artırmak için 2018 yılında İETT bünyesindeki atıkların
değerlendirilmesi amacıyla bir yarışma düzenlenmiş, O yarışmada başarı
elde eden ürünler gördüğü yoğun ilgi üzerine “Bring Your Waste to Life”
adıyla projelendirilmiş ve “Avrupa Atık Azaltım Haftası 2020” etkinliğine
başvuru yapılmıştır. Projede başarı elde eden 17 ürün Karaköy Tünel girişinde
sergilenmiştir.

Ekonomik Verimlilik
Economic Effiency

In order to increase environmental awareness, a competition was held in 2018
to evaluate the wastes within IETT, the products that achieved success in that
competition were designed with the name “Bring Your Waste to Life” upon
the great interest it received, and an application was made to the “European
Waste Reduction Week 2020” event. 17 products that achieved success in the
project were exhibited at the entrance of Karaköy Tunnel.

Mali Durum Bilgileri
Tüm mali tablolara aşağıdaki QR Kod ile ulaşabilirsiniz.
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Kapalı Tip Otobüs Duraklarının Led
Armatür İle Aydınlatılması
Lighting Closed Type Bus Stops With Led
Luminaires

Ensuring safety rather than aesthetics is of great importance in the illumination
of public areas where an indeterminate number of people visit and gather.
Dark, unlit areas in public areas cause insecurity. For this reason, the lighting
should be sufficient to detect a sudden danger. The formation of places and
blind spots that may create insecurity on the user, remain in the dark, and hide,
should be prevented, and the user should be able to perceive their surroundings
comfortably by creating a sufficient level of illumination. In a sense, the stops
are the hand of our institution reaching out to the passengers and are a
complementary element of public transportation. Stops are one of our contact
points for passengers, along with the vehicle and driver. Therefore, it is a value
that can directly affect customer satisfaction.

Kentlerde, fiziksel, ekonomik ve doğal çevreyi ilgilendiren en önemli
düzenlemelerden biri aydınlatma tasarımıdır. Doğru bir kentsel aydınlatma
sayesinde kentlilerin ihtiyaçları karşılanarak, kentsel yaşam kalitesi arttırılmış
olacaktır.
Belirsiz sayıda insanın ziyaret ettiği ve bir araya geldiği toplu kullanım
alanlarının aydınlatılmasında estetikten çok güvenliğin sağlanması büyük
bir önem taşır. Toplu kullanım alanlarında karanlıkta kalan, aydınlatılmamış
alanlar güvensizliğe neden olur. Bu nedenle aydınlatma ani bir tehlikeyi
algılayabilecek yeterlilikte olmalıdır. Kullanıcı üzerinde güvensizlik yaratacak,
karanlıkta kalan,
saklanılabilecek yerler ve kör noktaların oluşması
engellenmeli, yeterli aydınlık düzeyi oluşturularak kullanıcının çevresini rahatça
algılayabilmesi sağlanmalıdır. Duraklar bir anlamda kurumumuzun yolculara
uzanan elidir ve toplu taşımanın tamamlayıcı bir unsurudur. Duraklar, araç ve
şoför ile birlikte yolculara temas noktalarımızdan biridir. Dolayısıyla müşteri
memnuniyetine doğrudan etki edebilecek bir değerdir.

With this project, it is aimed to improve the lighting conditions at the closed
type bus stops belonging to IETT and to increase the security level at the stops.
Within the scope of the project, in order to become a pioneer in the public sector
by increasing the use of renewable energy and to raise awareness in terms
of sustainability, stop lighting studies were carried out at 3,000 Closed Type
Bus stops located in various places within the borders of Istanbul according to
the passenger density, the number of lines passing through the stop and the
location of the stop. A Solar Energy System with a total installed power of 222
kWp, applied to a total of 1000 stations, was installed.

Bu proje ile İETT’ye ait kapalı tip otobüs duraklarında aydınlatma koşullarının
iyileştirilmesi ve duraklarda güvenlik seviyesinin arttırılmasını amaçlanmıştır.
Söz konusu proje kapsamında yenilenebilir enerji kullanımını arttırarak
kamuda öncü olmak, sürdürülebilirlik anlamında farkındalık ortaya koymak
üzere İstanbul ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 3.000 adet
Kapalı Tip Otobüs durağında yolcu yoğunluk, duraktan geçen hat sayısı ve
durağın konumuna göre durak aydınlatma çalışması yapılmıştır. Toplamda
1000 adet durağa uygulanan toplamda 222 kWp kurulu gücündeki Güneş
Enerjisi Sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Lighting design is one of the most important regulations concerning the
physical, economic and natural environment in cities. With the right urban
lighting, the needs of the citizens will be met and the quality of urban life will
be increased.
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Kurtköy Garajına Sanayi Sicil Belge Alınması
Obtaining Industrial Registration Certificate
For Kurtköy Garage
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üretim ve Bakım Onarım yapan Kurum,
Kuruluş ve İşletmelerin faaliyetlerini Sanayi Sicil Bilgi sistemine kayıt
ettirmesini zorunlu kılmıştır. Sanayi Sicil Sistemine kayıt olan bu kuruluşlara
ise Bakanlık tarafından Sanayi Sicil Belgesi verilmektedir ve de bu belge
ile ilgili kuruluşlar elektrik tarifelerini Sanayi tarifesine geçirerek elektriği
indirimli alabilmektedirler.
İdaremiz personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Kurtköy otobüs
garajına 2020 yılında Sanayi Sicil Belgesi alınmış ve bu garajın Elektrik tarifesi
Ticarethane tarifesinden Sanayi Tarifesine geçirilmiştir.

In order to increase environmental awareness, a competition was held in 2018
to evaluate the wastes within IETT, the products that achieved success in that
competition were designed with the name “Bring Your Waste to Life” upon
the great interest it received, and an application was made to the “European
Waste Reduction Week 2020” event. 17 products that achieved success in the
project were exhibited at the entrance of Karaköy Tunnel.
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Algı Toplantıları
Perceptions Meetings
Yolcularımızın, İETT’den beklentilerini öğrenmek amacıyla 65 yaş üstü bireyler,
bisiklet kullanıcıları, öğrenci kulüpleri, engelli bireyler ve MobİETT kullanıcıları
gibi çeşitli paydaşlarımızla düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.
15.01.2020 tarihinde 15Y Hattı Yolcuları ve 27.02.2020 tarihinde Görme
Engelli Yolcularımız ile Algı Toplantısı yapılmıştır.
Mart 2020’de gelen kısıtlamalardan sonra algı toplantılarına ara verilmiştir.

In order to learn about the expectations of our passengers from IETT, regular
meetings are held with various stakeholders such as individuals over the age of
65, bicycle users, student clubs, disabled individuals and MobİETT users.
A Perception Meeting was held on 15.01.2020 with 15Y Line Passengers and on
27.02.2020 with Visually Impaired Passengers.
After the restrictions in March 2020, perception meetings were suspended.

Toplumsal Fayda
Social Benefit

Müşteri İlişkileri Yönetimi Faaliyeti
Customer Relations Management Activity
Yolcularımızın çeşitli kanallar üzerinden yapmış oldukları başvurular, İBB
Siebel yazılımı üzerinden ilgili birimlerce cevaplanmaktadır. Her hafta bir
önceki hafta gelen başvuruların değerlendirilmesi için Genel Koordinasyon
Kurulu’nda haftalık rapor incelenmekte, ayrıca gelen başvuruların odaklandığı
konular için özel raporlamalar hazırlanarak Genel Koordinasyon Kuruluna
sunulmaktadır.

Applications made by our passengers through various channels are answered
by the relevant units through the IMM Siebel software. A weekly report is
reviewed by the General Coordination Board for the evaluation of the
applications received in the previous week, and special reports are prepared
and presented to the General Coordination Board for the issues that the
incoming applications focus on.
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Sosyal Medya Yönetimi
Social Media Management

We use social media to strengthen the reputation of our institution and
to manage public relations more effectively. IETT corporate social media
accounts have been producing content and customer complaint management
in different social media channels since 2012. Content is produced in a format
suitable for every medium, especially Twitter, Instagram, Facebook. The
contents are prepared to increase the reputation of the institution and to
inform our passengers.
In 2018, 264 posts were shared
from our Twitter @ietttr account. In total, 9 million 924 thousand accesses
were provided.
In 2019, 314 posts were shared and 16 million 937 thousand 954 accesses were
provided.
In 2020, 425 posts were shared and 15 million 930 thousand accesses were
achieved.
In 2018, 37,818 tweets were sent to our Twitter account @iettdestek, with
which we communicate with
social media users in two ways. 9,735 tweets were recorded and 15,458 tweets
were replied instantly. 4,477 applications were registered.
38,517 tweets were sent in 2019. Of these tweets, 12,940 tweets were recorded,
and 13,689 tweets were answered instantly. 7350 applications were registered.
In 2020, 34,636 tweets were sent. Of these tweets, 8063 tweets were recorded
and 8940 tweets were answered instantly. 6362 applications were registered.
In 2020, the “Case File” was opened for use. There were 2682 tweets out of 40
case files. 14,951 tweets could not be processed.
-A person can send 10 tweets, but if there is only one complaint, the application
is completed by creating a single record about them. For this reason, the
number of recorded tweets and the number of applications may differ.

Kurumumuzun itibarın güçlendirilmesi ve halkla ilişkilerin daha etkin
yönetiminde sosyal medyayı kullanmaktayız. İETT kurumsal sosyal medya
hesapları 2012 yılından beri farklı sosyal medya mecralarında içerik üretimi ve
müşteri şikayet yönetimi yapmaktadır. Başta Twitter, Instagram, Facebook
olmak üzere her mecraya uygun formatta içerikler üretilmektedir. İçerikler,
kurumun itibarını yükseltmek ve yolcularımızı bilgilendirmeye yönelik
hazırlanmaktadır.
Twitter @ietttr hesabımızdan
2018 yılında 264 paylaşım yapılmıştır. Toplamda 9 milyon 924 bin erişim
sağlanmıştır.
2019 yılında 314 paylaşım yapılmış 16 milyon 937 bin 954 erişim sağlanmıştır.
2020 yılında 425 paylaşım yapılmış 15 milyon 930 bin erişim sağlanmıştır.
Sosyal medya kullanıcılarıyla çift yönlü iletişime geçtiğimiz Twitter hesabımız
@iettdestek’e
2018 yılında 37.818 tweet iletilmiştir. 9.735 tweet kayıt altına alınmış 15.458
tweet ise anlık cevaplandırılmıştır. 4.477 başvuru kaydedilmiştir.
2019 yılında 38.517 tweet iletilmiştir. Bu tweetlerin 12.940 tweet kayıt
altına almış, 13.689 tweet ise anlık olarak cevaplandırılmıştır. 7350 başvuru
kaydedilmiştir.
2020 yılında 34.636 tweet iletilmiştir. Bu tweetlerin 8063 tweet kayıt
altına almış, 8940 tweet ise anlık olarak cevaplandırılmıştır. 6362 başvuru
kaydedilmiştir. 2020 yılında “Vaka Dosyası” kullanıma açılmıştır. 40 vaka
dosyasından 2682 adet tweet ulaşmıştır. 14.951 tweet işlem yapılamamıştır.
-Bir kişi 10 tweet atabilir ama tek şikayeti varsa onun hakkında tek kayıt
oluşturarak başvuru tamamlanır. Bu nedenle kayıt altına alınan tweet sayısı
ile başvuru sayısı farklılık gösterebilmektedir.
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Kaptan Şoför Köşkü
Captain Driver’s Lodge
İETT İnovasyon Yönetimi
IETT Innovation Management

Şoför personelimizin performansını artırmak ve işlerini kolaylaştırmak adına
“Kaptan-Şoför Köşkü” uygulaması geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
“Kaptan-Şoför Köşkü” uygulaması sayesinde daha önceden elden alınan
bordrolar, tatiller, kayıt geçmişi, günlük ve 3 günlük görevler, puan kartları gibi
bilgilere online olarak kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilmektedir. Şoförlerimizin
tek bir platform üzerinden birçok işlemi gerçekleştirmesini sağlayan bir mobil
uygulamadır.
Uygulamanın Özellikleri
• Hat bilgisi bir harita üzerinde görüntülenebilir.
• Sürüş sırasında oluşan arızalar kaydedilebilir.
• Geçmiş seyahat bilgileri bir not de erine kaydedilebilir.
• Kütüphane modülünde acil durum numaraları ve dijital panel kodlarına
erişilebilir.
• Uygulama üzerinden teknik destek sağlanabilmesi için bilgi işlem talep kaydı
açılabilmektedir.
• Uygulama üzerinde tahkikat işlemleri yürütülebilmektedir.

Kurumu değişen ve gelişen şartlara hızlıca adapte etmek ve sürekli
iyileştirmeler yaparak İstanbul’da toplu ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla
inovasyon ekibi kurulmuştur.
İnovasyon ekibinde gönüllük esasına bağlı olarak müdür, şef, mühendis,
tekniker, bilgisayar işletmeni, diyetisyen, amir, iç tevzi görevlisi, işçi, şoför
olmak üzere 60 personel ile çalışmalara başlanılmıştır.
Müşteri memnuniyeti, verimlilik, iş ve yolcu güvenliği, enerji ve çevre, hizmet
kalitesi, entegre toplu ulaşım, sürdürülebilirlik, ürün ve hizmette yeni
teknolojiler, çalışan memnuniyeti ve sosyal sorumluluk temaları üzerine
fikirler geliştirilerek sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

An innovation team has been established in order to quickly adapt the
institution to changing and developing conditions and to increase the quality
of public transportation in Istanbul by making continuous improvements.
The innovation team started to work with 60 personnel, including managers,
chiefs, engineers, technicians, computer operators, dieticians, supervisors,
internal dispatchers, workers and drivers, on a voluntary basis.
Continuous improvement is achieved by developing ideas on the themes of
customer satisfaction, efficiency, work and passenger safety, energy and
environment, service quality, integrated public transportation, sustainability,
new technologies in products and services, employee satisfaction and social
responsibility.

In order to increase the performance of our driver personnel and facilitate their
work, the “Captain-Driver Lodge” application was developed and put into use.
Thanks to the “Captain-Driver Lodge” application, information such as
payrolls, holidays, registration history, daily and 3-day tasks, score cards can
be accessed online easily and quickly. It is a mobile application that allows our
drivers to perform many transactions on a single platform.
Features of the App
• Line information can be viewed on a map.
• Faults that occur while driving can be recorded.
• Historical travel information can be saved to a note value.
• Emergency numbers and digital panel codes can be accessed in the library
module.
• Data processing request registration can be opened in order to provide
technical support through the application.
• Investigations can be carried out on the application.
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Yolcu ve Çalışan Güvenliği Faaliyetleri
Passenger and Employee Safety Activities
Yolcularımızın emniyetli, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak
en büyük önceliklerimizden biridir. Emniyet ve güvenlik konularında birçok
faaliyet hayata geçirilmiştir. Bunların içerisinde en önemli uygulamalarımız;
• Güvenli Sürüş Eğitimleri
• Araç Bakım Çalışmaları
• Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemleri
• Şoförlerin Sertifikalandırılması
• Simülasyon Merkezi
• İETT Akademi
• Metrobüs Yol Güvenliği Çalışmaları
• Metrobüs ve Otobüs Filo Yönetim Merkezleri

Toplu Ulaşımı
Cazip Kılmak
Making Public
Transportation
Attractive

Trafik kazalarını engellemek için, ilgili riskler belirlenir ve bu risklerin
azaltılması için önlemler alınmaktadır. 2012 yılından itibaren filoya katılan
araçların teknolojik özellikleri, otobüs üreticileri tarafından şoförlere aracı
tanıtan eğitimler, psikoteknik eğitimleri, simülasyon merkezinde verilen sürüş
teknikleri eğitimleri ve kaza yapmayan şoförlerin ödüllendirilmesi, yöneticilerin
şoförlerle yaptığı performans görüşmeleri ve kaptan- şoför buluşmaları gibi
uygulamalar, kaza sayısının azalan bir eğilim göstermesinde etkendir.

It is one of our top priorities to ensure that our passengers have a comfortable
and safe journey. Many activities have been carried out on safety and security
issues. Among them, our most important applications are;
• Safe Driving Trainings
• Vehicle Maintenance Studies
• Security Camera Systems
• Certification of Drivers
• Simulation Center
• IETT Academy
• Metrobus Road Safety Studies
• Metrobus and Bus Fleet Management Centers
In order to prevent traffic accidents, the relevant risks are determined and
measures are taken to reduce these risks.
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• Yaralanmalı kaza tipleri (Yoldan çıkma, yolcu hasarı, yayaya çarpma vb.)
• Kazaların zayi sefer sayılarına etkisi
• Yangın, taciz, darp gibi olaylar
• IBBG grubundaki şehirler ile kaza verilerimizin karşılaştırılması
• Toplumsal olaylar( terör, araca saldırı, eylem vb.)
• Meteorolojik durumlar( kar yağışı, buzlanma, sel durumu, sis oluşumu vb.)
• Güzergâh olayları( yol çökmesi, bozuk satıh vb.)
• Doğal Afetler( deprem, tsunami, yangınlar, su baskınları vb.)

Technological features of the vehicles that have joined the fleet since 2012,
trainings by bus manufacturers to introduce the vehicles to the drivers,
psychotechnical trainings, driving techniques trainings given in the simulation
center and rewarding the drivers who did not have an accident, performance
interviews with the drivers and captain-driver meetings, have shown a
decreasing trend in the number of accidents.
100.000 Km’de Kaza Sayısı
Number of Accidents Per 100,000 Km

Within the scope of these activities, the installed IP camera, NVR unit and
emergency panic button are included in order to ensure the safety of passengers
and vehicles at the highest level.
In order to continuously improve the safety and security of passengers and
employees, our Safe Transportation Board consists of Deputy General Manager
1st Legal Counsel, Head of Transportation Department, Head of High-Speed
Bus-Metrobus Operation Department, Head of Vehicle Maintenance and Repair
Department, Head of Bus Operations Department and related directorates.
The following data are examined and evaluated by our Safe Transportation
Board and remedial measures are planned in relation to them.
• Monthly number of accidents
• Number of fatal accidents
• Number of injury accidents
• The place where the accidents occurred (divided road, stop, platform, inside
the garage, etc.)
• Damaged accident types (road crossing, passenger damage, passenger drop,
pedestrian collision, etc.)
• Injury accident types (road run-out, passenger damage, pedestrian collision,
etc.)
• The effect of accidents on the number of lost trips
• Incidents such as fire, harassment, assault
• Comparison of our accident data with the cities in the IBBG group
• Social events (terrorism, vehicle attack, action, etc.)
• Meteorological conditions (snowfall, icing, flooding, fog formation, etc.)
• Route accidents (road collapse, rough surface, etc.)
• Natural Disasters (earthquake, tsunami, fires, floods, etc.)

Bu faaliyetler kapsamında, yolcuların ve araçların güvenliğinin en yüksek
düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla, montajı yapılan IP kamera, NVR
ünitesi ile acil durum panik butonunu içermektedir.
Yolcu ve çalışanların emniyet ve güvenlik şartlarının sürekli iyileştirilmesi
amacıyla Güvenli Ulaşım Kurulumuz, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk
Müşaviri, Ulaşım Dairesi Başkanı, Hızlı Otobüs-Metrobüs İşletme Dairesi
Başkanı, Araç Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı, Otobüs İşletme Dairesi
Başkanı ve ilgili müdürlüklerden oluşmaktadır.
Güvenli Ulaşım Kurulumuzca aşağıdaki veriler incelenip değerlendirilmekte ve
bunlarla ilgili olarak iyileştirici tedbirler planlanmaktadır.
• Aylık kaza sayısı
• Ölümlü kaza sayısı
• Yaralanmalı kaza sayısı
• Kazaların meydana geldiği yer (Bölünmüş yol, durak, peron, garaj içi vb.)
• Hasarlı kaza tipleri (Yoldan çıkma, yolcu hasarı, yolcu düşürme, yayaya
çarpma vb.)
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The actions taken by our Safe Transportation Board in 2017-2020 are as
follows:
• The accident process has been prepared and performance indicators have
been determined.
• Root cause research studies for accidents have started.
• Accident Tracking System (KTS) software has been prepared and integrated
with the violation management system (İYS).
• Emergency button for the drivers to convey the accident, incident and any
negativity that may occur to the center in the fastest way during the service,
the news command center, where the message is reached, and the relevant
officers (AKOM, 112, police, tow truck, fire brigade, field management officers,
etc.) communication infrastructure and SMS, mail, radio etc. information
services and processes were re-planned and a more efficient structure was
established.
• Accident expert training was given and expert certificate was obtained.
• By establishing an accident preliminary investigation unit consisting of
accident experts, detailed analysis of the accidents was ensured.
• An e-Inspection unit has been established, and inspections have begun on
situations that may cause accidents.
• Information messages about the pandemic, mask, distance, passenger
capacity, passengers who can travel and HES code have been sent.
• Fixed personnel were assigned to AKOM for natural disasters and
meteorological situations, and information was exchanged with the news
command center. Fixed personnel were assigned to the Vatan Police
Department for social events, and information was exchanged with the news
command.
• Safe routes or alternative routes for route events have been determined and
put into practice.
In order to increase the safety of our drivers and ensure the safe travel of
our passengers, especially during the pandemic period, driver cabins have been
installed on all our buses.
Again within the scope of this activity, within the scope of the sustainable
transportation policies we have adopted for the safety of our cyclists; In
cooperation with the Istanbul Metropolitan Municipality and the Cycling
Platform, applications that support the widespread use of bicycles have
been put into use. It is possible to travel by bicycle on all buses and metrobus
between 10.00-16.00 and 22.00-06.00 in the evening. It is possible to travel
by bicycle at any time of the day with folding bicycles and vehicles with bicycle
apparatus.

Güvenli Ulaşım Kurulumuzun 2017-2020 aldığı aksiyonlar aşağıdadır:
• Kaza süreci hazırlanmış olup performans göstergeleri belirlenmiştir.
• Kazalarla ilgili kök neden araştırma çalışması yapılmaya başlanmıştır.
• Kaza Takip Sistemi (KTS) yazılımı hazırlanmıştır, ihlal yönetim sistemi (İYS)
ile entegre edilmiştir.
• Şoförlerin servis esnasında kazayı, olayı, vakayı oluşabilecek her türlü
olumsuzluğu merkeze en hızlı iletebilmesi için acil durum butonu, hemen
sonrasında mesajın ulaştığı haber komuta merkezi, olay yerine ilgili görevlileri
(AKOM, 112, polis, çekici, itfaiye, saha yönetim görevlileri vb.) sevk edeceği
iletişim altyapısı ve sms, mail, telsiz vb. bilgilendirme servisleri, süreçler
yeniden planlanarak daha verimli bir yapı kurulmuştur.
• Kaza bilirkişi eğitimi verilmiş olup bilirkişi sertifikası alınmıştır.
• Kaza bilirkişilerden oluşan kaza ön inceleme birimi kurularak kazaların
detaylı analizi yapılması sağlanmıştır.
• E-Denetim birimi kurularak kazalara sebebiyet verebilecek durumlar ile ilgili
denetim yapılmaya başlanmıştır.
• Pandemi, maske, mesafe, yolcu kapasitesi, seyahat edebilecek yolcu ve Hes
kodu ile ilgili bilgilendirme mesajları atılmıştır.
• Doğal afetler ve meteorolojik durumlar için AKOM’a sabit personeller
görevlendirilerek haber komuta merkezi ile bilgi alışverişi sağlanmıştır.
Toplumsal olaylar için Vatan Emniyete sabit personeller görevlendirilmiş ve
haber komuta ile bilgi alışverişi sağlanmıştır.
• Güzergâh olayları için güvenli güzergâhlar veya alternatif güzergâhlar
belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Özellikle pandemi döneminde şoförlerimizin güvenliğini artırmak ve
yolcularımızın emniyetli seyahatini güvence altına almak amacıyla tüm
otobüslerimize şoför kabini monte edilmiştir.
Yine bu faaliyet kapsamında bisikletli yolcularımızın güvenliği için
benimsediğimiz sürdürülebilir ulaşım politikaları kapsamında; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Bisikletli Ulaşım Platformu ile işbirliği içinde bisiklet
kullanımının yaygınlaştırılmasını destekleyen uygulamalar devreye alınmıştır.
Tüm otobüslerde ve metrobüste gün içerisinde 10.00-16.00 ve akşam 22.0006.00 saatleri arasında bisikletle seyahat edilebilmektedir. Katlanır bisikletler
ile ve de bisiklet aparatı olan araçlar da günün her saati bisiklet ile seyahat
edilebilmektedir.
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Covid 19 İle Mücadele ve Sağlık
FIGHTING COVID 19 AND HEALTH
Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımızı ve
personellerimizi korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Covid-19
ile ilgili mücadele çalışmaları yapılmıştır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar:
a.Şoför ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla şoför
kabinlerine koruma perdeleri yerleştirildi,
b. Tüm araçlarımızın tabanına «burada durunuz» etiketleri yapıştırılarak
bekleme alanlarının işaretlemeleri yapıldı,
c.Araç içi belirlenen oturma kapasiteleri doğrultusunda araç koltuklarına
oturma düzenini belirten etiketler yapıştırıldı
d. Metrobüs istasyonlarına «sosyal mesafeyi koruyunuz»
yapıştırılarak bekleme alanlarının işaretlemeleri yapıldı,

etiketleri

e.Araç klimaları dışardan hava alıp, iç döngü yapmayacak şekildeiklimlendirildi,
f.Araçlarımızın içerisine yolcularımızın da istifade edebilmesi için dezenfektan
aparatı montajı yapıldı. ÖHO ve İUAŞ araçlarına da dezenfektan aparatı
montajı yapılması yönünde talimat verildi,
g.İETT’nin tüm araçlarında dezenfeksiyon uygulamasına başlandı. Metrobüs
istasyonlarının tamamına el dezenfektan üniteleri kuruldu,
h.Valilikten iletilen genelgeler doğrultusunda bilgilendirme afişleri, maske
kullanımı talimatı, yolcu kapasitesi talimatı içeriği dâhilinde otobüslerimize
ve kapalı duraklarımıza asıldı,
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i.Metrobüs hattında yoğunluk olan istasyonlarda 10 adet ateş ölçer termal
kamera konumlandırılarak, istasyona giren tüm yolculuların ateş ölçümü
yapıldı,

t.Tüm personelin HES kodu ile takibi yapıldı,
u.Tüm personele maske ve görevi gereği ihtiyaç duyan personele eldiven
dağıtımı yapıldı, personellerin kolay ulaşabileceği noktalara el dezenfektanı
için aparatlar takıldı,

j.İçişleri Bakanlığı’nın 18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesine istinaden
Belediyemiz’in İstanbulkart’tan sorumlu şirketi Belbim A.Ş. ile Sağlık Bakanlığı
arasında kart bilgilerinin paylaşılması hususunda protokol imzalanmış
olup, anonim özellikteki İstanbulkart’ların da kişiselleştirilmesi çalışmasına
başlanmıştır. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren HES kodu İstanbulkart
eşleştirmesi yapılmayan kartlar, toplu taşımada kullanılamaz hale gelmiştir,

v.Araç ve bina içleri düzenli olarak dezenfekte edildi,
w.İlgili kararlar doğrultusunda yemekhane ve çay ocaklarında düzenlemeler
yapıldı.

k.Eldeki kaynaklar doğrultusunda, sefer başı yolculuk analizleri yapılarak;
her seferde ilgili genelgelerde belirtilen sayıda yolcu taşıyacak şekilde sefer
planlaması yapıldı. Şoförlere; araçlar için belirlenen yolcu kapasitelerinden
fazla yolcu alınmaması talimatı verildi,

x.Pozitif vaka ile karşılaşan şoför personelin uyması gereken kurallara yönelik
talimat oluşturuldu.

l.Kamu ve özel hastane yönetimlerinin talebi doğrultusunda vardiya süreleri
ile uyumlu olacak şekilde saat planlaması yapılarak seferler düzenlendi,
m.Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında sağlık personelinin ulaşımı için
talepte bulunan 41 hastaneye toplam 150 adet otobüs tahsis edildi,

In order to protect our citizens and personnel and prevent the spread of the
epidemic in our province, as in our country, from the Coronavirus (Covid-19)
epidemic, which started in Wuhan, China and continues to threaten the whole
world and is described as a pandemic by the World Health Organization,
efforts have been made to combat Covid-19.

n.İstanbul genelinde bulunan 60 farklı otobüs peronu ve 54 farklı merkezi
noktada araç yolcu kapasitelerini belirleyen genelgeler doğrultusunda saha
analizleri yapıldı,

Studies carried out in this context:
a.In order to protect the driver and passengers and to prevent close contact,
protection curtains were placed in the driver’s cabins,

o.Yolcu yoğunluğunun olduğu bölgelerde ek seferler yapıldı,

b.Waiting areas were marked by affixing «stop here» labels to the floor of all
our vehicles,

p.Mesai saatleri düzenlemesi yapıldı,

c. Labels indicating the seating arrangement were affixed to the vehicle seats
in line with the seating capacities determined in the vehicle,

q. Kurumumuzda çeşitli kadrolarda çalışmakta olan 3.135 personelimiz esnek
çalışma-uzaktan çalışma modeline geçti veya idari izinli sayıldı,
r. Bina girişleri ve garaj çıkışlarında personel ateş ölçümleri yapıldı,

d.«Maintain social distance» labels were affixed to Metrobus stations and the
waiting areas were marked,

s. Risk grubunda olan, Covid pozitif olan veya temaslı olan tüm personelin İş
Sağlığı Güvenliği Müdürlüğü uzmanları tarafından takibi yapıldı,

e.Vehicle air conditioners are air-conditioned in such a way that they take air
from the outside and do not cycle inside,
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f.Disinfectant apparatus was installed in our vehicles so that our passengers
could also benefit from it. ÖHO and İUAŞ vehicles were also instructed to
install disinfectant apparatus,

n.Field analyzes were carried out in line with the circulars determining vehicle
passenger capacities at 60 different bus platforms and 54 different central
points throughout Istanbul,

g.Disinfection has started in all vehicles of IETT. Hand disinfectant units were
installed at all Metrobus stations,
h.In line with the circulars sent by the Governor’s Office, information posters,
mask usage instructions, passenger capacity instructions were hung on our
buses and closed stops,

o.Additional flights were made in areas with passenger density,
p.Working hours have been arranged,
q.Our 3,135 personnel working in various positions in our institution switched
to the flexible working-remote working model or were considered on
administrative leave,
r.Personnel temperature measurements were made at the building entrances
and garage exits,

i.10 thermometer thermal cameras were positioned at the dense stations on
the Metrobus line, and the temperature of all passengers entering the station
was measured,
j.According to the Circular of the Ministry of Interior, dated 18.10.2020 and
numbered 17174, Belbim A.Ş., the company of our Municipality responsible for
Istanbulkart. A protocol was signed between the Ministry of Health and the
Ministry of Health regarding the sharing of card information, and work on the
personalization of anonymous Istanbulkarts began. As of January 15, 2021,
the cards whose HES code is not matched with Istanbulkart have become
unusable in public transportation,

s.All personnel in the risk group, Covid positive or in contact were followed up
by the experts of the Occupational Health and Safety Department,
t.All personnel were followed up with the HES code,
u.Masks were distributed to all personnel and gloves were distributed to the
personnel in need of their duties, apparatuses for hand disinfectant were
installed at the points where the personnel could easily reach,

k.In line with the available resources, expedition analyzes per trip were made;
The voyage was planned to carry the number of passengers specified in the
relevant circulars on each trip. To the drivers; It was instructed not to take
more passengers than the passenger capacities determined for the vehicles,

v.Vehicle and building interiors were disinfected regularly,
w.In line with the relevant decisions, arrangements were made in the cafeteria
and tea houses.

l.In line with the demand of public and private hospital managements, time
planning was made in accordance with the shift times and expeditions were
organized,

x.An instruction was created for the rules that the driver personnel who
encountered a positive case should follow.
Rum que volore laborit iuriae ipsaera que pligni quis dolorum invento rrumet

m.During the weekend curfews, a total of 150 buses were allocated to 41
hospitals that made a request for the transportation of health personnel,
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Entegrasyon
Integration
Sürdürülebilirlik açısından toplu taşımada bir başka önceliğimiz de
entegrasyondur. Hat ağının yolcu talepleri doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi ile yoğun saatlerdeki kapasite kullanım oranının iyileştirilmesi
hedeflenmektedir. Hat optimizasyon projesi ise tüm hatların aktarma
merkezleri çevresinde yeniden planlanması, uzun hatların kısaltılması,
besleme hat modelinin uygulanması ve sefer sıklığının artırılmasını
kapsamaktadır. Yapılan entegrasyon sadece fiziksel entegrasyon olmayıp
tarife ve bilgilenirme entegrasyonlarını da kapsamaktadır.

Yolcu Memnuniyeti’nin
Artırılması ve Erişilebilirlik
Increasing Passenger
Satisfaction and Accessibility

In terms of sustainability, another priority of ours in public transport is
integration. With the reorganization of the line network in line with passenger
demands, it is aimed to improve the capacity utilization rate during peak
hours. The line optimization project, on the other hand, includes re-planning
all lines around the transfer centers, shortening long lines, applying the supply
line model and increasing the frequency of voyages. The integration is not only
physical integration, but also includes tariff and information integrations.
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Yıllara Göre Genel Puanlar
Overall Scores by Years

Yolcu memnuniyeti en önemli sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında yer
almaktadır. Toplu ulaşım hizmeti yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir.
İnsanlar eğitim, çalışma, sosyalleşme, sağlık gibi faaliyet ve ihtiyaçlarını
gidermek için toplu ulaşıma ihtiyaç duymaktadır. Bu durumun farkında
olarak faaliyetlerimizin merkezine yolcu memnuniyetini koymaktayız.

Passenger satisfaction is among our top sustainability priorities. Public
transportation service directly affects the quality of life. People need public
transportation to meet their activities and needs such as education, work,
socialization and health. Being aware of this situation, we put passenger
satisfaction at the center of our activities.
2013 yılından bu yana tüm araçlarımız engelli bireylerin erişimine uygundur ve
erişilebilirlik hedefimiz sonraki yıllarda da yüzde 100 olarak devam edecektir.
Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama eşit seviyede erişimini sağlamak,
İETT’nin en öncelikli hedefleri arasındadır. Bu kapsamda engelli vatandaşımıza
ve refakatçisine ücretsiz yolculuk yapabilmelerini sağlayan seyahat kartları
dağıtılmıştır. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için
şoförlerimize ve ilgili personelimize engelli yolcularımızla empati kurabilmeleri
için farkındalık eğitimleri verilmektedir.

Yolcu Memnuniyet Anketi
Passenger Satisfaction Survey
Yolcularımızın hizmetlerimizle ilgili algılarını değerlendirmek ve beklentilerini
tespit etmek amacıyla 2011 yılından bu yana bağımsız araştırma şirketleri
aracılığıyla Yolcu Memnuniyet Anketleri (YMA) gerçekleştirilmektedir.

Since 2013, all of our vehicles are accessible to people with disabilities, and our
goal of accessibility will continue to be 100 percent in the following years.
Providing equal access to social life for our disabled citizens is among the top
priorities of IETT. In this context, travel cards were distributed to our disabled
citizens and their companions, enabling them to travel free of charge. In
addition, in order to provide better service to our disabled citizens, awareness
trainings are given to our drivers and related personnel so that they can
empathize with our disabled passengers.

Passenger Satisfaction Surveys (YMAs) have been conducted by independent
research companies since 2011 in order to evaluate the perceptions of our
passengers about our services and to determine their expectations.
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2010 yılından bu yana her yıl bağımsız araştırma kuruluşları aracılığıyla
Çalışan Memnuniyeti Anketi (ÇMA) düzenlenmekte ve performansımz takip
edilmektedir. ÇMA her yıl çalışanların yüzde 85’inin katılımını hedeflemektedir.

Since 2010, an Employee Satisfaction Survey (ÇMA) has been held every year
by independent research institutions and our performance is monitored. ÇMA
targets the participation of 85% of the employees every year.

Çalışan Memnuniyetinin
Arttırılması Çalışmaları
Works To Increase
Employee Satisfaction

Çalışanlarımızın Memnuniyeti
Employee Satisfaction
Çalışan Memnuniyet Oranı
Overall Scores by Years
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Fırsat Eşitliği ve Çeşitliği
Equal Opportunity and Diversity
Mükemmellik
Politikasında,
“Çalışanlarımızla
Başarırız.”
başlığıyla
tanımlanan İnsan Kaynakları Politikamızı, “Duyarlı, gelişime açık, katılımcı,
yenilikçi fikirler üreten ve takım çalışmasına açık çalışanlarla başaracağımıza
inanırız. Performansa dayalı uygulamalar ile fırsat eşitliği sağlar, çeşitliliklere
saygı gösterir, mesleki yeterlilikleri artırır, etkili iletişim ve bilgi paylaşımına
önem veririz” ifadesiyle tanımlamaktayız.
Performans Gelişim Sisteminde (PGS) belirlenmiş olan yetkinlik
davranışlarından biri de farklılıkların yönetilmesi ile ilgilidir. Bu yaklaşımlar,
çeşitlilik konusundaki görüşümüzü net bir biçimde ortaya koyar. Fırsat
eşitliği ve çeşitlilik konusundaki yaklaşımlarımız ISO 26000 değerlendirmeleri
sırasında gözden geçirilir, ayrıca İnsan Kaynakları Kurulumuz tarafından da
incelenir. Engelli bireylerin istihdamı konusundaki devlet politikasına göre
engelli çalışanlarımızın oranı yasal mevzuatın memur personel için belirlemiş
olduğu oranın üzerindedir. İETT’de istihdam süreçlerinde fırsat eşitliği ortamı
oluşturulmaktadır.

In its Excellence Policy, “We Succeed with Our Employees.” We believe that
we will achieve our Human Resources Policy, which is defined with the title
of “We will succeed with employees who are sensitive, open to development,
participatory, innovative ideas and open to teamwork. We provide equal
opportunities with performance-based practices, respect diversity, increase
professional qualifications, and attach importance to effective communication
and information sharing.
One of the competency behaviors determined in the Performance Development
System (PGS) is related to the management of differences. These approaches
clearly articulate our view of diversity. Our approaches to equality of
opportunity and diversity are reviewed during ISO 26000 assessments and are
also reviewed by our Human Resources Board. According to the state policy on
the employment of people with disabilities, the rate of our disabled employees
is higher than the rate determined by the legislation for civil servants

116

IETT SUSTAINABILITY REPORT

İETT Akademi
IETT Academy

Performans Gelişim Sistemi (PGS)
Performance Development System (PGS)

İETT Akademi bünyesindeki Simülasyon Merkezi ve Sürüş Pisti ile başta
İETT ve Özel Halk Otobüs şoförlerine olmak üzere, farklı kaynaklardan
gelen talepler de değerlendirilerek teorik ve pratik eğitimler ile kapsamlı
sürüş eğitimleri verilmektedir. 2018-2020 yıllarında toplamda 3.777 şoför,
Simülasyon Merkezi ve Sürüş Pistinde Simülatörlü Sürüş Eğitimi ile Güvenli
ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimini tamamlamıştır.
İETT Akademi teorik eğitimler kapsamında ise 301 kişi bilgisayar
laboratuvarında, 227 kişi ilk yardım merkezinde eğitimlerini tamamlamıştır.
Ayrıca 2018-2020 yılları arasında İETT ve ÖHO şoförlerine mobil eğitimlerin
verilmeye başlanmasıyla uzaktan eğitimin hedef kitlesi genişlemiştir.

Kurumumuzda, tüm İETT çalışanlarının, kurumun stratejik amaç ve hedefleri
doğrultusunda bireysel iş hedeflerinin, görevlerinin ve projelerinin tanımlı
olduğu ve performanslarının değerlendirildiği “Performans Gelişim Sistemi”
(PGS) bulunmaktadır.
2012 yılında başlattığımız “Performans Gelişim Sistemi” uygulamamız heryıl
geliştirilerek uygulanmaya devam etmektedir.
KalDer İyi Uygulamaların Paylaşılması kapsamında Performans Gelişim
Sistemi Sakarya Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi ile paylaşılarak sistem
anlatılmıştır. Ayrıca Denizli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
de Benchmarking çalışmaları gerçekleştirilmiş olup PGS sistemi anlatılmıştır.

With the Simulation Center and Driving Track within the IETT Academy,
requests from different sources, especially IETT and Private Public Bus drivers,
are evaluated and theoretical and practical training and comprehensive
driving training are provided. In 2018-2020, a total of 3,777 drivers completed
Simulator Driving Training and Safe and Economical Driving Techniques
Training at the Simulation Center and Driving Track.

In our institution, there is a “Performance Development System” (PGS), in
which all IETT employees’ individual business goals, tasks and projects are
defined and their performances are evaluated in line with the strategic goals
and objectives of the institution.
Our “Performance Development System” application, which we started in
2012, continues to be developed and implemented every year.
Within the scope of Sharing KalDer Good Practices, Performance Development
System was shared with Sakarya University and Nilüfer Municipality and the
system was explained. In addition, Benchmarking studies were carried out
with Denizli Municipality and Istanbul Metropolitan Municipality, and the PGS
system was explained.

Within the scope of IETT Academy theoretical training, 301 people completed
their training in the computer laboratory and 227 people completed their
training in the first aid center. In addition, the target audience of distance
education has expanded with the start of mobile training to IETT and ÖHO
drivers between 2018-2020.
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2018 Yılı Uzaktan Eğitimler:
İETT Akademi kapsamında kurulan İETT Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden
2018 yılında 39 farklı başlıkta eğitim verilmiştir. Eğitimlerin tamamlama oranı
%66,62 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında eğitimlerin %30’u uzaktan eğitim
yöntemiyle verilmiştir. Toplam 6.257 adam saat eğitim tamamlanmıştır.

Yıl

Eğitim Verilen
Personel Oranı
Trained Personnel
Rate		

Year

Distance Education in 2018:
Through the IETT Distance Education System established within the scope
of IETT Academy, 39 different topics were provided in 2018. The completion
rate of the trainings was 66.62%. In 2018, 30% of the trainings were given
by distance education method. A total of 6,257 man-hours of training was
completed.
2019 Yılı Uzaktan Eğitimler:
İETT Akademi kapsamında kurulan İETT Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden
2019 yılında 35 farklı başlıkta eğitim verilmiştir. Eğitimlerin tamamlama oranı
%60,14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında eğitimlerin %48’i uzaktan eğitim
yöntemiyle verilmiştir. Toplam 12.225 adam saat eğitim tamamlanmıştır.
Distance Education in 2019:
Through the IETT Distance Education System established within the scope
of IETT Academy, 35 different topics were provided in 2019. The completion
rate of the trainings was 60.14%. In 2019, 48% of the trainings were given
by distance education method. A total of 12,225 man-hours of training was
completed.

Eğitim Memnuniyet
Oranı (Memur)
Education Satisfaction
Rate (Officer)

Eğitim Memnuniyet
Oranı (İşçi)
Education Satisfaction
Rate (Worker)

2018

93,09%		

86,63%		

94,85%

2019

93,53%		

90,38%		

94,36%

2020

83,00%		

85,60%		

92,84%

2021

88,3%			

84,7%			

91,17%

Yıl

Memur Başı Eğitim Saati

İşçi Başı Eğitim Saati

2018		

18,39			

10,03

2019		

9,56				

7,51

2020		

4,41				

5,89

2021		

13,65			

11,24

İETT olarak, memurlarımızın ve işçilerimizin talepleri ve kurumumuzun
ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlanmaktadır. Çalışanlarımızın
kişisel ve mesleki gelişimlerine destek vererek kurumumuza olan katkılarını
maksimuma çıkarmak hedeflenmektedir.

2020 Yılı Uzaktan Eğitimler:
İETT Akademi kapsamında kurulan İETT Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden
2020 yılında 11 farklı başlıkta eğitim verilmiştir. Eğitimlerin tamamlama oranı
%62,25 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında eğitimlerin %33’ü uzaktan eğitim
yöntemiyle verilmiştir. Toplam 2.682 adam saat eğitim tamamlanmıştır.
Distance Education in 2020:
In 2020, 11 different trainings were provided through the IETT Distance
Education System established within the scope of IETT Academy. The
completion rate of the trainings was 62.25%. In 2020, 33% of the trainings
were given by distance education method. A total of 2,682 man-hours of
training was completed.

As IETT, trainings are planned in line with the demands of our officers
and workers and the needs of our institution. It is aimed to maximize the
contribution of our employees to our organization by supporting their personal
and professional development.
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Çalışanlarımızın Ücretlendirilmesi ve
Sağlanan Olanaklar
Remuneration of Our Employees and
Opportunities Provided
Tüm çalışanlarımızın (memur, işçi ve sözleşmeli personel) ve yöneticilerimizin
ücretlendirilmesi yürürlükte olan kamu politikasına ve ilgili yasalara uygun
olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca iki yılda bir düzenlenen Toplu İş
Sözleşmesi ve yetkili memur sendikası ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesi
de kurumumuzda uygulanan diğer yasal süreçlerdir. Çalışanlarımızın
ücretlendirilmesi bu mevzuata göre düzenlendiğinden, erkek ve kadın
çalışanlarımızın kök ücretleri birbirine eşittir. Çalışanlarımıza ücret dışında
servis ile ulaşım, sosyal yardım, kreş ve tahsil yardımı gibi ek olanaklar
sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışmaları
Occupational Healt and
Safety Studies

The remuneration of all our employees (civil servants, workers and contracted
personnel) and managers is carried out in accordance with the applicable public
policy and relevant laws. In addition, the Collective Bargaining Agreement,
which is held every two years, and the Social Balance Agreement with the
authorized civil servants’ union are other legal processes implemented in our
institution. Since the remuneration of our employees is regulated according to
this legislation, the basic wages of our male and female employees are equal.
Apart from wages, our employees are provided with additional services such
as transportation, social assistance, kindergarten and collection assistance.
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İETT olarak, İstanbul genelinde gerçekleştirdiğimiz toplu ulaşım hizmetleri
sırasında ve araç filomuz için yürüttüğümüz bakım-onarım faaliyetleri
esnasında, çalışanlarımız için oluşabilecek ciddi yaralanma ve hastalanma
risklerini asgari seviyelere indirmek için azami özen göstermekteyiz. Bu
amaçla yaptığımız çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Saha Denetimleri / Field Inspections
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerimiz ile birlikte sahadaki çalışmaları
ve çalışma ortamlarını denetleyerek raporlar hazırlanmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iç ortam ölçümleri
(VOC, gürültü, aydınlatma, toz, titreşim), kaldırma ekipmanları ve basınçlı
kapların testleri ve elektrik topraklama ölçümleri yönetmeliklerde ve
standartlarda belirlenen periyotlara göre yapılmaktadır. Uygunsuz çıkan
yerlerde aksiyon alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca aylık rutin iş
güvenliği denetimlerinin yanı sıra ses, ışık, gürültü ve egzoz emisyon ölçümleri
rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Daha sonra hazırlanan bu raporlar ilgili
birimlere gönderilerek uygunsuzluklar giderilmektedir.

As IETT, we take the utmost care to minimize the risks of serious injury and
illness that may occur for our employees during the public transportation
services we carry out throughout Istanbul and during the maintenance and
repair activities we carry out for our vehicle fleet. The works we have done for
this purpose are listed below.

İSG Eğitimleri / OHS Trainings
Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasında eğitimin öneminin
bilincindeyiz. Bu bağlamda, iş kazalarını önlemek için tüm çalışanlarımıza
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, az tehlikeli, tehlikeli
ve çok tehlikeli iş yeri sınıfına göre farklı sürelerde iş güvenliği uzmanları ve
işyeri hekimlerimiz ile İSG eğitimleri verilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz eğitim
uygulamalarıyla çalışanlarımız dönemsel olarak iş sağlığı ve güvenliği, temel
ilk yardım, yangın güvenliği, doğal afet ve acil haller, trafikte tehlikeler, güvenli
ve ekonomik sürüş gibi konularda bilinçlendirilmektedir.

Together with our occupational safety experts and workplace physicians,
reports are prepared by inspecting the work in the field and the working
environment.
Within the scope of the Occupational Health and Safety Law No. 6331,
indoor measurements (VOC, noise, lighting, dust, vibration), tests of lifting
equipment and pressure vessels, and electrical grounding measurements
are carried out according to the periods determined in the regulations and
standards. Improvements are made by taking action in areas that are found
nonconforming. In addition to the monthly routine occupational safety
inspections, sound, light, noise and exhaust emission measurements are
routinely carried out. These reports are then sent to the relevant units, and
nonconformities are corrected.

We are aware of the importance of education in creating a safe and healthy
working environment. In this context, in order to prevent occupational
accidents, all of our employees are given OHS trainings with our occupational
safety experts and workplace physicians at different times according to
the less dangerous, dangerous and very dangerous workplace class, within
the scope of the Occupational Health and Safety Law No. 6331. With the
training practices we carry out, our employees are periodically conscious of
occupational health and safety, basic first aid, fire safety, natural disasters
and emergencies, dangers in traffic, safe and economical driving.
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Periyodik Muayeneler ve İşe Uygunluk Sağlık Kurulu
Raporları / Periodic Inspections and Job Eligibility
Health Board Reports
Çalışanlarımızın yaptıkları işin yer aldığı tehlike sınıfı dikkate alınarak
öngörülen süreler içerisinde işyeri hekimlerimizce periyodik muayeneleri
yapılmakta ve bu muayeneler sonucunda sağlık durumları yaptıkları işe
uygun olmadığı düşünülen çalışanların durumu belgelendirilerek gerekirse
hastane ve sağlık kurullarına yönlendirilmektedir. Tüm hizmet binalarımızda
bulunan sağlık servislerinde toplam 21 sağlık personeli ve 3 doktor işyeri
hekimliği hizmeti verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı
geliştirmek amacıyla “İSG Bilgi Portalı” oluşturulmuştur.

Periodic examinations are carried out by our workplace physicians within the
stipulated periods, taking into account the hazard class of our employees,
and as a result of these examinations, the status of employees whose health
conditions are considered unsuitable for their work are documented and
referred to hospitals and health committees, if necessary. In the health services
in all our service buildings, a total of 21 health personnel and 3 doctors provide
occupational medicine services. The “OHS Information Portal” was created in
order to raise awareness on occupational health and safety.

İstanbul Valiliği tarafından 2014 yılında ruhsatlandırılan İETT’nin Psikoteknik
Değerlendirme Merkezi, toplu ulaşımda yer alan sürücülerin bilişsel ve
psikomotor becerilerini ölçmek amacıyla yasal psikoteknik değerlendirme
yapmaktadır.

Licensed by the Istanbul Governor’s Office in 2014, IETT’s Psychotechnical
Evaluation Center conducts legal psychotechnical evaluations to measure the
cognitive and psychomotor skills of drivers in public transportation.
Individual psychological counseling, group therapy training and project studies
are carried out for drivers and civil servants within the IETT Mental Health
Center. As of May 2015, within the scope of the “Rehabilitation of Drivers Who
Had an Accident Project”, mental health screening for the driver personnel who
had an accident was started.

İETT Ruh Sağlığı Merkezi bünyesinde şoför ve memur personele yönelik
bireysel psikolojik danışmanlık, grup terapileri eğitim ve proje çalışmaları
yürütülmektedir. Mayıs 2015 tarihinden itibaren “Kaza Geçiren Şoförlerin
Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında kaza geçiren şoför personele yönelik
ruh sağlığı taramasına başlanmıştır.
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Bilgi Birikimi Paylaşımı
Çalışmaları
Knowledge Sharing
Studies

2018 - 2020 yılları arasında da her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından
gelen toplamda 39 heyetle bilgi ve tecrübelerimiz paylaşılmıştır. Kendi
şehirlerinde ulaşımla ilgili yaşadıkları zorluklar karşısında yenilikçi çözüm
önerilerinde bulunulmuş ve işbirlikleri ile ortak projeler hayata geçirilmiştir.

Between 2018 and 2020, as every year, our knowledge and experience were
shared with a total of 39 delegations from all over the world. Innovative
solutions were offered in the face of the difficulties they experienced in their
own cities regarding transportation, and joint projects were implemented
through collaborations.
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2018

Numara / No Ülke / Country

Şehir / City

Amaç / Goal

1

Sudan/
Sudan

-

TASAM'ın Davetlisi Sudanlı Heyetin Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Visit of Sudanese
delegation, invited by TASAM.

2

Tunus/
Tunus

-

İETT'nin faaliyet alanıyla ilgili farklı birimlerden detaylı bilgi edinmek ve teknik gezi
yapılmıştır. Detailed information was obtained from different units related to the field of
activity of IETT and a technical visit was made.

3

Lübnan/
Lebanon

Beyrut/
Beirut

4

Çad/
Chad

Encemine/
Encemine

5

Bosna Hersek/
Bosnia and
Herzegovina

Saraybosna/
Sarajevo

İBB ve bağlı kuruluşlara genel ziyaret gerçekleştirilmiştir. A general visit was made to IMM
and its affiliates.
Kardeş Şehir protokolü kapsamında toplu ulaşım üzerine İETT desteği ile İBB ve bağlı
kuruluşlara ziyaret gerçekleştirilmiştir. Within the scope of the Sister City Protocol, visits were
made to IMM and its affiliates with the support of IETT on public transportation.
Saraybosna’ya yapılan otobüs yardımları hakkında bilgilendirme ile gönderilecek araçları
görmek için ziyaret gerçekleştirilmiştir. A visit was made to inform about the bus aids to
Sarajevo and to see the vehicles to be sent.
Yolcu Bilgilendirme, Durak Yolcu Bilgilendirme, Halkla İlişkiler Büroları, Basın Yayın ve Takip,
Sosyal Medya, Tanıtım Promosyonları, Fuar ve Tanıtım, İdari Personel Eğitimi, Personel
Ödüllendirme konularında Benchmarking ziyareti yapılmıştır. Benchmarking visits were made
for passenger information, bus stop information, public relations offices, press release and
follow-up, social media, promotional promotions, fair and promotion, administrative personnel
training, personnel rewarding.

6

Azerbaycan/
Azerbaijan

7

Danimarka/
Denmark

-

Mercedes-Benz Türk fabrika ziyareti sonrasında Metrobüs Kontrol Merkezi’ne ziyaret
gerçekleştirilerek teknik gezi yapılmıştır. After the Mercedes-Benz Turk factory visit, a
technical visit was made to the metrobus control center.

8

Kazakistan/
Kazakhstan

-

Mercedes-Benz Türk fabrika ziyareti sonrasında Metrobüs Kontrol Merkezi’ne ziyaret
gerçekleştirilerek teknik gezi yapılmıştır. After the Mercedes-Benz Turk factory visit, a
technical visit was made to the metrobus control center.

9

Sudan/
Sudan

Hartum/
Sudan

Bakü/
Baku

Hartum Akıllı Ulaşım Pilot Projesini sonuçlandırmak amaçlı Altyapı ve Ulaştırma Bakanı ekibi
ile ziyarette bulunmuştur. In order to finalize the Khartoum smart transport pilot project, the
Minister of Infrastructure and Transport visited with his team.
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2018

Numara / No Ülke / Country

Şehir / City

Amaç / Goal
Mercedes-Benz Türk fabrika ziyareti sonrasında Metrobüs Kontrol Merkezi’ne ziyaret
gerçekleştirilerek teknik gezi yapılmıştır. After the Mercedes-Benz Turk factory visit, a technical
visit was made to the metrobus control center.

10

İsveç
Sweden

-

11

Rusya
Russia

Kazan
Kazan

12

Bangladeş
Bangladesh

Rajshahi Belediyesi
ve LGRD Bakanlığı
Ministry of Rajshahi
Municipality and
LGRD

Yol inşaatı, kentsel ulaşım sistemi ve kapasite geliştirme çerçevesinde İBB ve bağlı kuruluşların
ziyareti gerçekleştirilmiştir. IMM and its affiliates were visited within the framework of road
construction, urban transportation system and capacity building.

13

Çin Halk
Cumhuriyeti
People's Republic
of China

-

2018 Çin Halk Cumhuriyetinde (ÇHC) Türkiye Turizm Yılı” kapsamında; Karaköy Tünel
Metrosunu ziyaretleri ve Tünel'in tanıtımı yapılmıştır. Within the scope of 2018 Turkey Tourism
Year in the People's Republic of China (PRC); Karaköy tunnel subway visits and the tunnel were
introduced.

14

Bosna Hersek
Bosnia and
Herzegovina

Saraybosna
Sarajevo

15

Özbekistan
Uzbekistan

Taşkent
Tashkent

İETT'nin faaliyet alanıyla ilgili farklı birimlerden detaylı bilgi edinmek ve teknik gezi yapılmıştır.
Detailed information was obtained from different units related to the field of activity of IETT
and a technical visit was made.

16

Fransa
Paris

France
Paris

Metrobüs Sistemini tanımak, güvenlik, bilet satış, pik saatlerde uygulama vs. konularında
bilgi verilmiştir. Getting to know the Metrobus system, security, ticket sales, application at peak
times, etc. information has been provided.

17

Hollanda
Netherlands

-

Metrobüs sistemini tanımak ve teknik gezi yapılmıştır. Getting to know the Metrobus
system and a technical trip were made.

Toplu ulaşım faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Information about public transportation activities and exchange of ideas were made.

Mercedes-Benz Türk fabrika ziyareti sonrasında Metrobüs Kontrol Merkezi’ne ziyaret
gerçekleştirilerek teknik gezi yapılmıştır. After the Mercedes-Benz Turk factory visit, a
technical visit was made by visiting the metrobus control center.
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2019

Numara / No Ülke / Country

Şehir / City

Amaç / Goal

1

Rusya/
Russia

Moskova
Moscow

Mosgortrans’dan bir heyet, iş süreçleri hakkında çeşitli konularda mevcut küresel
deneyimi araştırmak amacıyla ziyaret gerçekleştirmiştir. A delegation from Mosgortrans
made a visit to investigate the current global experience on various issues related to
business processes.

2

Endonezya/
Indonesia

Cakarta/
Jakarta

İstanbul ulaşımı hakkında bilgi verilmiştir. Information about Istanbul transportation was
given.

3

UITP/
UITP

-

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

4

Afganistan/
Afghanistan

Kabil/
Kabul

Metrobüs sistemi alt yapısı ve işletmeciliği hakkında bilgilendirme yapıldı ve heyetin konuyla
ilgili soruları yanıtlanmıştır. Information was given about the infrastructure and management
of the Metrobus system, and the delegation's questions on the subject were answered.

5

Fransa/
France

Bordeaux/
Bordeaux

Heyete metrobüs sunumu ve Komuta Kontrol Merkezi ve saha ziyareti yapılmıştır. Metrobus
presentation, command and control center and site visit were made to the delegation.

6

Ukrayna/
Ukraine

Kiev/
Kiev

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

7

Rusya/
Russia

Moskova
Moscow

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

8

Türk Dünyası
Belediyeler Birliği/
Union of
Turkish World

Municipalities

-

"Akıllı Şehir Yönetimi ve Akıllı Ulaşım" Uzman Eğitim Programı kapsamında 6 farklı ülkeden
gelen 15 uzman personelden oluşan heyetin soruları cevaplanmıştır. Within the scope of
the "Smart City Management and Intelligent Transportation" Expert Training Program, the
questions of the delegation consisting of 15 expert personnel from 6 different countries were
answered.
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2019

Numara / No Ülke / Country

Şehir / City

Amaç / Goal

9

Endonezya/
Indonesia

Surabaya/
Surabaya

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

10

Çin/
China

Shenhzen
Bus Group/
Shenzhen
Bus Group

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

11

Afganistan/
Afghanistan

Kabil/
Kabul

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

12

Sirbistan/
Serbia

Belgrad/
Belgrade

Belgrad'tan gelen heyete İETT'yi ve İstanbul'u tanıtan sunum yapılmıştır. A presentation
introducing IETT and Istanbul was made to the delegation from Belgrade.

13

UITP Heyeti/
UITP Delegation

-

Metrobüs hattı ve işletimi hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi
tanıtılmıştır. A presentation was made about the Metrobus line and its operation, and the
Metrobus Control center was introduced.

14

Çin/
China

Beijing/
Beijing

15

Azerbaycan/
Azerbaijan

Bakü/
Baku

Beijing Public Trasport şirketinden ziyarete gelen heyetin soruları cevaplandırılmıştır.
Heyet üyeleri de kendi şirketleri ile ilgili bir tanıtım videosu sunmuştur. The questions of
the delegation from Beijing Public Transport company were answered. Members of the
delegation presented a promotional video about their company.
Bakü Nakliyat Acentesi'nden altı kişilik bir heyet kurmumuzu ziyaret etmiştir. A delegation
of six people from Baku Transport Agency visited our institution.
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Numara / No Ülke / Country

Şehir / City

UITP Heyeti/
UITO Delegation

İzmir ve Konya
Büyükşehir
Belediyeleri/
Izmir and Konya
Metropolitan
Municipalities

2020

1

Amaç / Goal
UITP Eğitim kapsamında garaj ziyareti gerçekleştirilmiştir. Metrobüs hattı ve işletimi
hakkında sunum yapılmış ve Metrobüs Kontrol Merkezi tanıtılmıştır. Garage Visit was
made within the scope of UITP Training. A presentation was made about the Metrobus
Line and its Operation, and the Metrobus Control Center was introduced.

2

Belçika/
Belgium

Brüksel/
Brussels

Sürüş ve yolcu güvenliği kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’in Toplu Taşıma
Kurumu, Risk ve Güvenlik Yöneticisi Gaëtan Deckers Telemetri Sistemini incelemek üzere,
İETT’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Within the Scope of Driving and Passenger Safety,
Public Transport Authority of Brussels, the Capital of Belgium, Risk and Security Manager
Gaetan DECKERS Visited IETT to Examine the Telemetry System.

3

UITP-Belçika/
UITP-Belgium

Brüksel/
Brussels

UITP’nin bölge ofislerinden sorumlu direktörü Sn. Jerome Pourbaix Brüksel’den IETT Genel
Müdürünü ziyaret etmiştir. Director of UITP Regional Offices, Mr. Jerome Pourbaix Visited
IETT General Manager from Brussels.

4

Ürdün/
Jordan

Amman/
Amman

Amman milletvekilleri, meclis üyeleri ve toplu ulaşım yöneticileri İETT Genel Müdürlüğünü,
Metrobüs Garajını ve Metrobüs Hattında gerçekleşen teknik gezi ile ziyaret gerçekleşmiştir.
Amman Deputies, Members of Parliament and Public Transportation Managers Visited IETT
General Directorate, Metrobus Garage and Technical Trip on Metrobus Line.

5

Türkiye, Gürcistan,
Panama, Portekiz,
Malta ve İsrail/
Turkey, Georgia,
Panama, Portugal,
Malta and Israel

UITP/
UITP

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin (UITP) 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul’da bir
eğitim düzenlenmiştir. Eğitim ve ziyaret kapsaımında Metrobüs Garajı ve Hattı gezilmiştir.
A Training of the International Union of Public Transporters (UITP) was held in Istanbul
between 2-4 March. Within the scope of training and visit, Metrobus Garage and Line were
visited.

6

İngiliz
Konsoslosluğu/
British Consulate

-

Bakü Nakliyat Acentesi'nden altı kişilik bir heyet kurmumuzu ziyaret etmiştir. Achievements
Awards Award Presented by British Consulate.

-

Kurum tanıtımı ve metrobüs incelemesi yapılmıştır. Institution Introduction and Metrobus
Review Has Been Made.

7

Saray Bosna/
Sarajevo
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Danışmanlık alanındaki tecrübelerimiz 8 kitapta toplanmıştır:
• Hat Planlama
• Hizmet Kalitesi ve Ölçüm Modeli (HKÖM)
• Metrobüs Yönetim Modeli
• Akıllı Ulaşım Sistemleri
• Garaj İşletim Modeli
• Enerji ve Çevre Yönetim Modeli
• Saha Yönetimi
• Filo Yönetim Modeli

Kurumsal Temalı
Yayınlar
Corporate Theme
Publications

Our experience in the field of counseling is collected in 8 books:
• Line Planning
• Service Quality and Measurement Model (HKOM)
• Metrobus Management Model
• Intelligent Transportation Systems
• Garage Operating Model
• Energy and Environmental Management Model
• Field Management
• Fleet Management Model

129

İETT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

130

IETT SUSTAINABILITY REPORT

2018

Çevre Dostu Faaliyet Raporu,
En İyi Faaliyet Raporu Ödülü
Best Annual Report Award

Uluslararası Faaliyet Raporu
Yarışması ARC Ödülleri
International Annual Report
Contest ARC Awards

2019

İnovasyon Organizasyonu ve
Kültürü Sertifikası
Environmentally Friendly
Annual Report

İnovaLİG Organizasyonu;
Türkiye İhracatçılar Birliği
InovaLIG Organization; Turkish
Exporters Association

Kara Yolları Ulaşım
Kategorisinde Altın Ödülü
Gold Award in the Road
Transport Category

Ödüllerimiz
Our Awards

En Yeşil Ofis Plaketi
Greenest Office Plaque

2020

“Yılın Kuruluşu” ve “Yılın
Yöneticisi” Ödülü
“Institution of the Year” and
“Management of the Year”
Award
Adalar İlçesi’nde Elektrikli
Araçların Hizmete Alınması
Commissioning of Electric
Vehicles in Adalar District

2021

Yılın Toplu Taşıma
Şirketi Ödülü,
Public Transport Company
of the Year Award
EyeBrand Ödülü,
Eye Brand Award
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Social Media Awards Turkey
Social Media Awards Turkey

enVision En Yeşil Ofisler
Araştırması
enVision Greenest Offices Survey
Avrupa İş Meclisi 2020 Başarı
Forumu-Londra
European Business Council 2020
Success Forum-London

Atlas Lojistik Ödülleri
Atlas Logistics Awards

Corporate Live Wire
Corporate Live Wire
Blindlook
Blindlook
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