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İstanbul Ne Kazanacak?

İstanbul SKHP net hedeflere sahiptir. Bu hedefler 3. Bölümde anlatılmıştır. 26
projenin programı ve bunlara eşlik eden politikaların uygulanması, bu hedeflere
ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Projeleri değerlendirmek için kullanılan farklı
yaklaşımlar Bölüm 4.1’de kısaca aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
•

8 proje Fayda Maliyet Oranı (FMO) kullanılarak niceliksel olarak
değerlendirilmiştir.

•

18 proje Çok Ölçütlü Analiz (ÇÖA) kullanılarak niteliksel olarak elde edilen
puanlar üzerinden değerlendirilmiştir.

•

Tüm projeler Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık (CETKap)
puanlarına göre değerlendirilmiştir.

•

Tüm projeler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) puanlarına göre
değerlendirilmiştir.

Her proje için normalize edilen puanlar, ağırlıklı ortalama değeri hesaplamak için
birleştirilmiştir.
Bu bölümde, nicel ve nitel değerlendirmelerin ayrıntılı sonuçları sunulmuştur.

4.1

Niceliksel Olarak Değerlendirilen Projeler

Projelerin belirlenen hedeflere ne ölçüde katkıda bulunacağını ve bu hedeflere
ulaşılıp ulaşılamayacağını öngörmek zordur. Niceliksel olarak değerlendirilen
projeler için bunun tahmini bir dereceye kadar mümkün olmuştur.
Farklı etkiler sağlayan projeleri değerlendirmek için birkaç gösterge seçilmiştir:
•
•

Sürdürülebilirlik açısından çok önemli olarak kabul edilen göstergeler
("Ulaşım sistemi sürdürülebilirlik açısından ne ölçüde performans
gösteriyor?”).
İyi bilinen uluslararası uygulamalar kullanılarak ortak bir payda kapsamında
değerlendirilebilecek göstergeler. Bu çalışmada AB’nin "Ulaştırmanın
Dışsal Maliyetleri El Kitabı"6 başlıklı yayını kullanılmıştır.

Bu göstergeler, taşıma sisteminin dışsal maliyetlerini temsil eder. Maliyetler
parasal değerlerle ifade edilir, ancak bu değerler fiziksel birimlerden (ör: bir ton
CO2 salımı) türetilir.
Bu göstergeler, İstanbul SKHP için belirlenen hedeflere ulaşılmasını izlemek için
seçilen göstergelerle tam olarak örtüşmemektedir (Bölüm 3.2’de verilen tablolara
bakınız). Tüm mevcut durum verilerinin bulunmaması nedeni ile, İstanbul SKHP
için seçilen tüm göstergelerin kullanılması mümkün olmamıştır.
Niceliksel olarak değerlendirilen projelerin etkisini hesaplamak için aşağıdaki
göstergeler kullanılmıştır (özet için bkz. Tablo 8):
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•

•

•

Trafik
Tıkanıklığı.
Bu
gösterge, yoğun olmayan
saatlere göre yoğun saatlerde
karayolu trafiğinde yaşanan
gecikmelere işaret etmektedir.
İstanbul SKHP projelerinin
niceliksel değerlendirmesinde
“Ağ
içerisinde
harcanan
toplam
zaman"
ölçütü
kullanılmış, yoğun olan ve
olmayan karayolu trafiğinin
gecikmeleri arasındaki farkgöz
önünde bulundurulmamıştır.
Projelerin faydaları “yolculuk
süresindeki azalma" cinsinden
ifade edilmiştir.
Çevresel Sürdürülebilirlik.
Bu
hedefin
temel
göstergelerinden biri Sera
Gazı
Salımlarıdır.
Ulaştırmanın
Dışsal
Maliyetleri El Kitabı, ilgili
araç
türlerinin
salım
değerlerini göz önüne alarak bu
bulunmaktadır.

Ortak payda olarak parasal değer
birimleri
Nicel olarak değerlendirilen projeler için
tüm fayda ve maliyetlerin parasal
birimlerde hesaplanması gerekmektedir.
Faydaların parasal değerini hesaplamak
için, trafik sıkışıklığında kaybedilen
yolculuk süresinin değeri, sera gazı
salımlarının dışsal maliyetleri, sağlık
açısından faydalar veya trafik kazaları
gibi konularda belirli varsayımların
yapılması gerekmektedir. İstanbul SKHP
için Ulaştırmanın Dışsal Maliyetleri El
Kitabı (Avrupa Komisyonu) kullanılmış
ve yerel fiyatları yansıtmak için bazı
varsayımlar yapılmıştır.

gösterge kapsamında CO2 karşılığına atıfta

Yol Güvenliği. İstanbul SKHP, ölümlü kazaları ve ağır yaralanma ile
neticelenen kazaları bir gösterge olarak kullanmaktadır. El Kitabı, yitirilen
yaşam, yitirilen işgücü ve sağlık maliyetlerini birleştiren bir birim olarak
ölümcül kaza değerini kullanmaktadır.

Tablo 8: Genel etki değerlemesi ve SKHP hedefleriyle ilişkisi
Amaç

Gösterge

2040 Hedefi

Genel
değerlendirmede
kullanılan gösterge

Trafik hacimlerini,
tıkanıklığını ve
otomobil
bağımlılığını
azaltmak

Karayolu trafiğinde
yoğun olmayan
saatlerdeki yolculuk
sürelerine kıyasla
yoğun saatlerdeki
gecikmeler (özel araç
trafiği)

%30 - 50 azalma

Ağ içerisinde
harcanan toplam
zaman

Çevresel olarak
sürdürülebilir bir
ulaşım sistemine
sahip olmak

Enerji kaynağından
tekerleklere (yaşam
döngüsü) sera gazı
salımları

%60 azalma

Enerji kaynağından
tekerleklere (yaşam
döngüsü) CO2
eşdeğeri salımlar ve
salınan partikül
madde

Ulaşım ve yolculuk
güvenliğini ve
emniyetini artırmak

Kişi başına ölümlü
kaza ve ağır
yaralanma

Merkezi bölgelerde
(karma kullanım) trafik
kazasında sıfır ölüm; ana
arterlerde %60 azalma.
ağır yaralanmalarda% 70
azalma.

Ölümcül kaza
eşdeğeri

Temel Değerler

Projelerin faydalarını para birimi cinsinden hesaplamak için göstergelerin temel yıl
değerlerine ihtiyaç vardır. Bu değerler, gerçek salım değerleri, ağ içerisinde yitirilen
zaman vb. değerlerden oluşmakta ve Fiziksel Değerler olarak adlandırılmaktadır.
Yol güvenliğini temsil etmek için kullanılan fiziksel değerlerden biri, ölümcül kaza
sayısıdır. Ancak, ölümcül kazalara eşdeğer bir değer hesaplamak amacıyla
yaralanma ile sonuçlanan kazalar da göz önünde bulundurulmaktadır.
Enerji Kaynağından Depoya ve Enerji Kaynağından Tekerleklere Salım Değerleri

CO2 salımı için iki değer göz önüne alınmaktadır: "egzoz salımları" ve “enerji
kaynağından depoya salımlar”:
•

Egzoz salımları, taşıtlarda kullanılan, yalnızca karbon yakıtlarıyla ilişkili
salımlardır. Dolayısıyla elektrikli taşıtların egzoz salımları sıfırdır.

•

Enerji kaynağından depoya salımlar üretime dönük veya dolaylı salımlar
olarak da bilinen, yakıtların üretilmesi ve nakliyesinden taşıtlara
doldurulmasına kadar geçen süreçte atmosfere salınan tüm sera gazı
salımlarının ortalamasını ifade eder. Elektrik söz konusu olduğunda, salım
değerleri gücün nasıl üretildiğine bağlı olmaktadır. Elektrik, karbon yakıtları
kullanılarak üretiliyorsa, elektrik santrallerinin yanı sıra üretim ve nakliye ile
ilgili salımlar da değere dahil edilir. Örneğin, su veya rüzgar enerjisi ile
üretiliyorsa, enerji kaynağından depoya salım sıfır olacaktır. 2015 yılında
Türkiye’nin elektriğinin %32’si yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
edilmiştir.7

Ulaştırma açısından toplam CO2 salımı, egzoz ve enerji kaynağından depoya salım
değerlerinin toplamıdır ve bu miktar, Enerji Kaynağından Tekerleklere (yaşam
döngüsü) olarak anılmaktadır.
Dışsal maliyet hesaplamaları için kullanılan temel değerler Tablo 9’da
gösterilmektedir.
Tablo 9: Temel dışsal maliyet değerleri (2019)
Dış maliyet faktörü

Birim

Yıllık temel
fiziksel
değerler

Birim
maliyeti
(TL)

Yıllık temel
parasal değer
(milyon TL)

Ağ içerisinde
harcanan zaman

Milyon saat

2.142

35

15.900

Hava kalitesi

Salınan partikül madde
tonu

2.547

1.377

843

Enerji Kaynağından
Tekerleklere
Egzoz salımı
Enerji kaynağından
depoya
Yol Güvenliği
7

10.693.663
Salınan CO2 tonu

8.548.330

1.819
362

2.145.333
Ölümcül Kaza Eşdeğeri

363

1.421
398

7.464.358

3.467

UEA (Uluslararası Enerji Ajansı) Ülkelerinin Enerji Politikaları, Türkiye 2016 Değerlendirmesi,
Uluslararası Enerji Ajansı, Paris 2016

Eğilim Senaryosu Etkisi

Öngörülen
projeler/müdahaleler uygulanmazsa, İstanbul SKHP’nin hedef yılı olan 2040'ta
İstanbul'un karşı karşıya kalacağı durumun gerçekçi bir görüntüsünü elde etmek
için önemli gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu durum
“Eğilim Senaryosu” olarak adlandırılmaktadır. Eğilim senaryosuna dahil edilen
gelişmeler şunlardır:
•

Belediye ve diğer yetkili kurumlar, İstanbul SKHP’nin uygulanmasından
bağımsız olarak halihazırda birtakım planları uygulamaya geçirmeye karar
vermiş bulunmaktadır. Halihazırda taahhüt edilmiş metro ve diğer raylı sistem
projeleri ile inşaat halinde bulunan bazı projeler bunlara örnek olarak verilebilir.

•

İstanbul SKHP’de önerilen projelerden bağımsız olarak, İstanbul’daki araç
filosunun kademeli olarak elektrikli taşıtlara dönüştürüleceği varsayılmıştır.
Dünya genelinde elektrikli taşıtların üretim ve satış rakamları hızla artmaktadır
ve elektrikli taşıtlar en sonunda Türkiye pazarına da girecektir. Türkiye’deki
yetkili makamlar elektrikli taşıtları vergi teşvikleri ve başka fiyatlandırma
yöntemleri ile teşvik edebilecek olsa da, bu yaklaşımın benimsenip
benimsenmemesi İBB’nin karar verme yetkisi dahilinde olmadığından, İstanbul
SKHP kapsamında olası bir proje olarak değerlendirilmemiştir.

Aşağıda verilen şekiller, Eğilim Senaryosu kapsamında genel “fiziksel değerlerin”
2040 yılına kadar nasıl değişeceğini göstermektedir. Partikül madde salımları Şekil
20’de ve CO2 salımları Şekil 21’de gösterilmiştir. Bu grafiklerden çıkartılan
sonuçlar aşağıda açıklanmaktadır:
•

Elektrikli otomobillerin piyasaya sürülmesinin bir sonucu olarak, İstanbul
SKHP projeleri söz konusu olmasa dahi, Partikül Madde salımı azalacaktır.

•

Elektrikli otomobillerin piyasaya sürülmesinin bir sonucu olarak egzoz
salımları azalsa da, CO2 salımı zamanla artacaktır.

•

Enerji Kaynağından Depoya (Well to Tank) salımlar, plan dönemi boyunca
önemli ölçüde artacaktır. Bu sonuç, Türkiye’nin ağırlıklı olarak karbon yakıtları
kullanarak elektrik ürettiğini göstermektedir.

Şekil 20: Eğilim Senaryosu Partikül Madde Salımı

Örnek olarak, Şekil 20’de Enerji Kaynağından Tekerleğe (yaşam döngüsü)
salımlarına ilişkin 2040 hedefi düz bir çizgi şeklinde gösterilmektedir. Partikül
madde salımları için henüz bir hedef belirlenmemiş olmakla birlikte, Şekil 21 CO2
ile uyumlu bir hedef göstermektedir (%60 azalma).

Şekil 21: Eğilim Senaryosu ve Hedef CO2 Salımları

Şekil 22 ciddi kaza sayısında beklenen gelişimi göstermektedir (“ölümcül kaza
eşdeğeri” biçiminde ifade edilmektedir). Başka politikalar uygulamaya
geçirilmeden, kaza sayısı esas olarak trafik hacmindeki gelişmeye bağlı kalmakta
ve dolayısıyla oldukça düz bir artış göstermektedir.

Şekil 22: Eğilim Senaryosu Yol Güvenliği: Ölümcül kaza eşdeğerindeki gelişme ve 2040
hedefi

Şekil 23, Eğilim Senaryosu kapsamında, ağ içerisinde kaybedilen saatlerin
gelişimini göstermektedir. Buna göre 2040 yılına kadar sürekli bir artış
gözlenmektedir. İstanbul SKHP hazırlığı çerçevesinde kararlaştırılan 2040 hedefi,
düz çizgiler olarak gösterilen %30 ila %50 arasında bir azalma ile temsil
edilmektedir.

Şekil 23: Eğilim Senaryosu Trafik Tıkanıklığı: Ağ içerisinde kaybedilen saatlerdeki
gelişme ve 2040 hedef aralığı
Projelerin hedeflere katkısı

Tüm projeler İstanbul’un ulaşım sorunlarının çözümüne belirli bir ölçüde katkı
sağlayacaktır. Bu bölümde, projelerin El Kitabından seçilmiş olan göstergeler
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Her projenin tüm göstergeler üzerinde etkisi

olduğu düşünülmemektedir. Bazı projeler için bu net bir durumdur. Örneğin
karbonsuzlaştırma projelerinin trafik tıkanıklığı veya yol güvenliği üzerinde etkisi
yoktur. Diğer durumlarda ise, örneğin otobüs şeritlerinin oluşturulmasının yalnızca
hava kalitesi üzerinde marjinal bir etki yaratacağı varsayılmış, bu nedenle göz
önünde bulundurulan bir etmen olmamıştır. Değerlendirme metodolojisinde ele
alınan göstergeler ve projeler arasındaki ilişki Tablo 10‘da gösterilmektedir.
Tablo 10: "Hangi projelerin değerlendirilmesinde hangi göstergeler göz önünde
bulundurulmuştur?" ("x" = göz önünde bulundurulan gösterge)
Projeler
Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi
Düşük Salım Bölgesi/Bölgeleri
Toplu Taşıma Otobüs Filosunun
Karbonsuzlaştırılması
Metrobüsün Karbonsuzlaştırılması
Otopark Düzenlemelerinin
Bütüncül Bir Yaklaşımla Ele
Alınması
Otobüs Şeritleri
Besleyici Bisiklet Güzergâhları
Otobüs Hizmetleri İyileştirme
Programı

iklim
değişikliği
x

hava
kirliliği
x
x

yol
güvenliği
x

zaman
tasarrufu
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

sağlık

x

İklim Değişikliği: CO2 salımı

Şekil 24 aşağıdaki konuları göstermektedir:
•
•

Enerji Kaynağından Tekerleğe CO2 salımı (2040 için) hedefi düz bir çizgi
olarak gösterilmektedir.
Niceliksel olarak değerlendirilen 8 proje ve referans olarak alınan Eğilim
Senaryosu gelişimi ile yıllar içinde tahmin edilen CO2 salımı
gösterilmektedir.

Buna göre niceliksel olarak değerlendirilen 8 projenin katkısıyla CO2 salımının
2040 yılı itibariyle hedeflenen miktara ulaşacak şekilde azalacağı görülmektedir.

Şekil 24: Toplam CO2 salımının Eğilim Senaryosuna ve 2040 hedefine göre gelişimi

Şekil 25: Toplam CO2 salımının Eğilim Senaryosuna göre gelişimi

Şekil 26’da toplam 8 projenin enerji üretimi (Enerji Kaynağından Depoya) ve
Egzoz (TP) salımlarına katkısı (CO2’nin azaltılması) toplam olarak (Enerji
Kaynağından Tekerleğe) ve ayrı ayrı gösterilmektedir. Enerji üretiminin katkısı
plan dönemi boyunca hafif bir ölçüde artmaktadır, ancak bu grafikte ele alınan 8
SKHP projesinin salımlar üzerinde güçlü bir olumlu etkisi olduğundan, 2040
yılında hedefe fiilen ulaşılmaktadır.

Şekil 26: CO2 hedefi ve 8 projenin CO2 salımlarının (toplam olarak ve Egzoz ve Enerji
Kaynağından Depoya ayrı ayrı şekilde) azaltılmasına katkısı
Hava Kirliliği

Şekil 27, niceliksel olarak değerlendirilen SKHP projelerinin uygulanması veya
uygulanmaması (Eğilim Senaryosu) durumlarında Partikül Madde (PM2.5)
salımının gelişimini göstermektedir. Eğilim Senaryosu çizgisi, elektrikli
otomobillerin piyasaya sürülmesinin bir sonucu olarak, salımlarda halihazırda bir
miktar azalma olduğunu göstermektedir. Projelerin uygulanması, önümüzdeki on
yılın ortasında geçici hedefe ulaşılmasını sağlamaktadır.

Şekil 27: Partikül Madde Salımı (Eğilim Senaryosu (BAU) ve uygulanan 8 proje (SUMP)
ile birlikte) ve şarta bağlı hedef

Şekil 28: Partikül Madde Salımı (Kişi Başı) (Eğilim Senaryosu (BAU) ve uygulanan 8 proje
(SUMP) ile birlikte)
Trafik Tıkanıklığı

Şekil 29, Eğilim Senaryosu kapsamında öngörülen gelişme ile birlikte projelerin
ulaşım ağında (tüm ulaşım türleri) harcanan saatler üzerindeki etkisini
göstermektedir. "SKHP" çizgisi (projelerle birlikte), önemli metro projelerinin
hayata geçirildiği varsayılarak hesaplama yapıldığında 2030 yılı yakınında keskin
bir azalma sergilemektedir. Bu ifade bir miktar basitleştirilmiş bir görünüm
sunmaktadır. Bu durum, hem göz önüne alınan tüm raylı sistem projelerinin
uygulamaya geçirildiğini, hem de tüm bu projelerin oldukça kısa bir süre içinde
işletmeye başladığını varsaymaktadır. Öte yandan, bu etmen ve diğer projelerin
etkisi, 2040 yılı itibariyle hedefe ulaşmak açısından yeterli olmasa da, trafik
tıkanıklığı üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratmaktadır.

Şekil 29: Projelerin uygulanması ve uygulanmamasıış durumlarında ağ içerisinde harcanan
saatlerdeki gelişme ve SKHP üst hedef değeri (milyon saat/yıl)

Şekil 30: Projelerin uygulanması ve uygulanmaması durumunda ağ içerisinde kişi başı
harcanan saatlerdeki gelişme (milyon saat/yıl/kişi)
Yol Güvenliği

8 proje uygulamaya geçirildiğinde, ölümlü kaza sayısındaki gelişme ağ içerisinde
harcanan saatlerdeki gelişmeyi gösteren çizgi ile benzer bir çizgi sergilemektedir.
Bunun nedeni, trafik güvenliğinin genel anlamda ağ üzerinde yapılacak taşıt
kilometrelere bağlı olmasıdır. Bu hesaplamayı yaparken göz önünde bulundurulan
projelerle öngörülen hedefe ulaşılması beklenemez. Hedefe ulaşmak için daha fazla
politikanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. İstanbul SKHP kapsamında yol
güvenliğini artıracak çeşitli projelerin uygulamaya geçirilmesi de

planlanmakla birlikte, bu projeler SKHP’nin niceliksel değerlendirilmesinde göz
önünde bulundurulmamıştır.

Şekil 31: Projelerin uygulanması ve uygulanmaması durumunda Projelerin Yol
Güvenliğinin geliştirilmesi ve düz bir çizgi olarak 2040 hedefi

Şekil 32: Projelerin uygulanması ve uygulanmaması durumunda Yol Güvenliğinin
geliştirilmesi (kişi başı)
Kümülatif Faydalar

Daha önce belirtildiği üzere, fiziksel faydalar (salımın kg değeri, kaza sayısı vb.),
El Kitabında fiziksel değerleri parasal değerlere dönüştürmek için kullanılan
değerler için parasal değer şeklinde ifade edilebilir (bkz. Tablo 9). Böylece farklı
özelliklere sahip projelerin birbiriyle kıyaslanması ve farklı faydalar eklenmesi
mümkün olmaktadır.

Şekil 33, hesaplanan toplam faydaların bir parçası olarak niceliksel olarak
değerlendirilen tüm projelerin göreceli parasal değer paylarını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdaki saptamalar yapılabilir:
•

En fazla fayda, önerilen raylı sistem projeleri tarafından sağlanmaktadır. Bu
projenin (aslında birkaç raylı sistem projesinden oluşan toplu projelerin) çok
maliyetli olduğu da unutulmamalıdır.

•

Büyük faydalar sağlayacak diğer projeler arasında Metrobüsün
Karbonsuzlaştırılması ve Otopark Düzenlemelerinin Bütüncül Olarak Ele
Alınması yer almaktadır. Otopark düzenlemesi de Belediyeye önemli miktarda
maddi gelir sağlayacaktır. Bu kazançlar ekonomik açıdan fayda olarak
değerlendirilmemiştir.

•

Diğer projeler ise ölçek olarak veya yatırımlar açısından sınırlı oldukları için
daha az fayda sağlamaktadır.

Şekil 33: Niceliksel olarak değerlendirilen projelerin göreceli ulaşılan faydaları

Şekil 34, hangi faydaların hangi projelerden kaynaklandığını göstermektedir.
Faydaların çoğu, raylı sistem projelerinin uygulanmasından elde edilen zaman
kazançlarıyla ilgilidir. Çevresel faydalar ise büyük oranda karbonsuzlaştırma
projeleriyle sağlanmaktadır.

Şekil 34: Elde edilen faydaların kaynağı

Daha önce belirtildiği üzere, bazı projeler önemli faydalar sağlamakta, ancak bir o
kadar da maliyetli olmaktadır. Fayda Maliyet Oranı (FMO), projelerin toplam
indirgenmiş faydalarının toplam indirgenmiş maliyetlerine oranını göstermektedir.
Şekil 35, niceliksel olarak değerlendirilen projeleri FMO’ya göre sıralamaktadır.
"Paranın değeri" açısından bakıldığında, projelerin çoğu çekicidir. Otobüs
Hizmetleri İyileştirme Programı projesi nispeten daha düşük bir yatırım getirisine
sahip olmakla birlikte, kapsayıcılık açısından olumlu etki oluşturmak gibi başka
faydalar sağlamaktadır. Öte yandan, kapsayıcılığın niceliksel olarak ölçülmesi
oldukça zordur.

Şekil 35: Projelerin Fayda Maliyet Oranına göre sıralanması

4.2

Niteliksel Olarak Değerlendirilen Projeler

18 SKHP projesi Çok Ölçütlü Analiz (ÇÖA) yardımıyla niteliksel olarak
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin çerçevesi uzmanlar ekibi tarafından
geliştirilmiştir. İBB de dahil olmak üzere, çeşitli paydaşlar bu değerlendirmeye
görüşleriyle katkıda bulunmuştur.

Söz konusu ÇÖA değerlendirmesinin bir parçası olarak, her bir proje dokuz SKHP
amacına ve ilgili göstergelere ilişkin öngörülen katkıları açısından puanlanmıştır.
Tüm puanlar, ÇÖA puanı olarak adlandırılan sonuç katkı puanına ulaşılması
amacıyla çeşitli hesaplamalar yardımıyla birleştirilmiştir. SKHP projeleri için
sonuç ÇÖA puanları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tablo 11: Projelerin Nihai ÇÖA Puanları
Proje
No.
3
4
5
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Proje Adı
Tıkanıklık Fiyatlandırma
İstanbulkart’ın Minibüsleri de Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi
İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı
Otomatik (Otopark) Ödeme Sistemlerinin Uygulanması
Otopark Yaptırımlarının Yeniden Organizasyonu
Minibüslerin Besleyici Güzergâha Dönüştürülmesi: Arnavutköy İlçesi
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi, Filonun Yenilenmesi
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Trafik Sakinleştirme
Yaya Güzergâhları
Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgisi ve Açık Verinin Genişletilmesi
Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM)
Park Et Devam Et Alanları
Elektrikli bisikletler ve Elektrikli Skuterler
Mahalle Hareketlilik Hizmet Merkezleri

ÇÖA
Puanı
8,8
18,0
48,9
12,4
9,5
8,8
29,8
57,3
65,3
14,9
7,7
6,0
31,2
18,4
13,4
2,5
2,4
16,2

Tabloya bakıldığında, en yüksek ÇÖA puanının şu beş projeye ait olduğu
görülmektedir:
Transfer
Merkezleri
Sistemlerinin
Oluşturulması
Yaygınlaştırılması (65,3), Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
(57,3), İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (48,9), Gerçek Zamanlı Yolcu
Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesi (31,2) ve Minibüslerin Besleyici
Güzergâha Dönüştürülmesi: Arnavutköy İlçesi (29,8). Bu beş proje, öngörülen
toplam SKHP etkisinin %63’ünü temsil etmektedir (yalnızca niteliksel projeler). Bu
durum, aşağıdaki grafikte ortaya konulmaktadır.

FOREIGN COMMONWEALTH and DEVELOPMENT OFFICE

Küresel Geleceğin Şehirleri Programı Türkiye
Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Planı
K9 Final SKHP

ÇÖA Puanı - SKHP Amaçlarına ve Göstergelerine Katkıları
İstanbul Ağ Yönetim ve
Kontrol Merkezi (İAYKM);
13%

Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgisi
ve Açık Verinin Genişletilmesi;
8%

Minibüslerin Besleyici
Güzergaha Dönüştürülmesi:
Arnavutköy İlçesi; 8%
Transfer Merkezleri
Sistemlerinin Oluşturulması Yaygınlaştırılması; 18%

Trafik Tıkanıklığının Fiyatlandırması
İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Otomatik (Otopark) Ödeme Sistemlerinin Uygulanması
Minibüslerin Besleyici Güzergaha Dönüştürülmesi: Arnavutköy İlçesi
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Yaya Güzergahları
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgisi ve Açık Verinin Genişletilmesi
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM)
Elektrikli bisikletler ve Elektrikli Skuterler

Deniz Ulaşımının
Geliştirilmesi, Filonun
Yenilenmesi; 15%
İstanbulkart’ın Minibüsleri de Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi
Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı
Otopark Yaptırımlarının Yeniden Organizasyonu
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi, Filonun Yenilenmesi
Trafik Sakinleştirme
Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması
Park Et Devam Et Alanları
Mahalle Hareketlilik Hizmet Merkezleri

Şekil 36: Niteliksel olarak değerlendirilen SKHP projelerine ilişkin sonuç ÇÖA puanları
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Niteliksel olarak değerlendirilen projelerin etkisini tam olarak anlamak için, farklı
projelerin farklı amaçlara nasıl katkıda bulunacağı öngörüsünü incelemek gerekir.
Amaç 1: Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 1'e ilişkin öngörülen katkısı
aşağıdaki şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 37: Amaç 1 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik puanların yüzdesi: %21
Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 10 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %67'sini
oluşturmaktadır):
•
•
•
•

Minibüsler için Besleyici Güzergahlar: Arnavutköy İlçesi
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesi

İstanbul SKHP Amaç 1: İstanbul'un ulaşım ağını daha erişilebilir, ödenebilir,
entegre ve kapsayıcı bir hale getirmektir. ÇÖA kapsamındaki tüm puanların %21'i
toplamda 9 amaç arasından bu amaca verilmiştir. Uzmanlar 10 projeye (18 proje
arasından) dağıtıldığında, bu projelerin amaca ortalamanın üzerinde katkıda
bulunduğu sonucuna varmıştır.
Transfer Merkezlerinin Genişletilmesi ve Minibüsler için Besleyici Güzergâhlar
oluşturulması, halihazırda ulaşımın yetersizliğinden şikayetçi olan olan ilçe ve
bölgelere ulaşım ağını ve hizmetlerini getirecektir. Transfer Merkezleri, farklı
ulaşım hizmetlerinin yolcular açısından sorunsuz bir seyahat ve bağlantı sağlaması
için entegrasyonu göz önünde tutularak planlanacak ve tasarlanacaktır. Ayrıca,
hassas gruplar da dahil olmak üzere farklı kullanıcıların kullanımına erişilebilir
olacak şekilde tasarlanacaktır. Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık
Veriler, kişilerin yolculuk yaparken hızlı kararlar alabilmesi ve seçenekler
arasından tercih yapabilmesi için ulaşım hizmetleri hakkında canlı güncelleme ve
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bilgi sağlayacaktır. Deniz ulaşımı filosunun yenilenmesi, kadınlar, yaşlılar,
çocuklar ve engelliler gibi hassas kullanıcılar da dahil olmak üzere farklı ihtiyaçlara
sahip yolculara cevap verecek yenilikler içerecektir. Yeni filo, kullanıcılar
açısından da daha cazip ve konforlu olacak, dolayısıyla bu seçenek daha çok tercih
edilecektir. Bu da Boğaz genelindeki bağlantıları artıracaktır.
Amaç 2: Çevresel olarak sürdürülebilir bir ulaşım sistemi

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 2'ye ilişkin öngörülen katkısı
aşağıdaki şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 38: Amaç 2 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik puanların yüzdesi: %6
Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 6 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %46'sını
oluşturmaktadır):
•
•

İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Deniz Ulaşımınin Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi

İstanbul SKHP Amaç 2 çevresel sürdürülebilirlik ile ilgilidir. ÇÖA'yı puanlayan
uzmanlar, ÇÖA'daki projelerin çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir katkıda
bulunmadığı kanaatine varmıştır. Bu anlaşılabilir bir düşüncedir, çünkü çevresel
sürdürülebilirlik, niceliksel olarak değerlendirilen projeler tarafından sağlam bir
şekilde konu edilmektedir.
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Amaç 3: Ekonomik olarak sürdürülebilir ve dayanıklı bir ulaşım sistemi

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 3'e ilişkin öngörülen katkısı
aşağıdaki şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 39: Amaç 3 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik puanların yüzdesi: %10
Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 9 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %40'ını
oluşturmaktadır):
•
•

İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi

İstanbul SKHP Amaç 3 ekonomik sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ile ilgilidir.
Uzmanlar, projelerin yarısının bu amaca ulaşılmasına katkıda bulunduğu
düşüncesindedir. Bu amaç açısından en çok değer taşıyan projeler bir Ağ Yönetim
Kontrol Merkezinin kurulmasıdır. Uzmanlar böyle bir merkezin mevcut ağın
kullanımını en yüksek seviyeye çıkartabileceği düşüncesindedir. Ayrıca Deniz
Taşımacılığının teşvik edilmesi de ekonomik sürdürülebilirlik ve dayanıklılık
açısından katkı sağlayan bir proje olarak görülmektedir.
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Amaç 4: Güvenli ve emniyetli bir ulaşım sistemi

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 4'e ilişkin öngörülen katkısı aşağıdaki
şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 40: Amaç 4 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 11 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %58'ini
oluşturmaktadır):
•
•
•

İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM'ler)

Uzmanlar, projelerin yarısının ulaşım sisteminin güvenliği ile ilgili olan İstanbul
SKHP Amaç 4'ün yerine getirilmesine katkı sağladığı ve projelerden birçoğunun
güvenliğe katkıda bulunduğu düşüncesindedir. Bir Ağ Yönetim Kontrol
Merkezinin kurulması değerli bir proje olarak görülmektedir. Uzmanlar böyle bir
merkezin, sadece mevcut ağın kullanımını en yüksek seviyeye çıkartmakla
kalmayıp (bkz. Amaç 3), aynı zamanda güvenliği de artırabileceğini
düşünmektedir. Ayrıca Deniz Taşımacılığının teşvik edilmesinin de güvenliğe ve
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri kurulmasına katkıda bulunduğu
kabul edilmektedir. Bu düşünce, malzeme taşıyan taşıtların güvenlik açısından
büyük tehlike yarattığı yönündeki kabulü de kapsamaktadır.
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Amaç 5: Sıkışıklığın azaltılması ve daha az araba kullanımı

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 5'e ilişkin öngörülen katkısı aşağıdaki
şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 41: Amaç 5 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 12 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %47'sini
oluşturmaktadır):
•
•
•

İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesi

İstanbul SKHP Amaç 5 trafik sıkışıklığına ve özel motorlu taşıtların seviyesine
ilişkindir. Bir önceki amaçta olduğu gibi, uzmanlar bu amaca da birçok projenin
(üçte iki) katkı sağladığı düşüncesindedir. Bu amaç bakımından en değer taşıyan
proje, Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesidir. Bu
konu dikkat çekicidir; çünkü seyahat seçenekleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin
olağan işleyiş açısından yalnızca etkili politikaları desteklemektedir ve ulaşım türü
kararları açısından belirleyici değildir.
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Amaç 6: Toplu Taşımanın Daha Fazla Kullanılması

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 6'ya ilişkin öngörülen katkısı
aşağıdaki şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 42: Amaç 6 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 10 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %47'sini
oluşturmaktadır):
•
•
•
•

Minibüsler için Besleyici Güzergahlar: Arnavutköy İlçesi
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesi

İstanbul SKHP Amaç 6, toplu taşıma seyahatlerinin payına ilişkindir. Uzmanlar bu
amaca da katkıda bulunabilecek pek çok proje olduğu düşüncesindedir, fakat bu kez
en önemli projeler aslında daha fazla sayıda ve daha iyi toplu taşıma bağlantısı
sağlayan projeler olarak sayılırken, hizmet öğeleri de (Transfer Merkezleri, Gerçek
Zamanlı Yolcu Bilgilendirme) önemli projeler olarak görülmektedir.
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Amaç 7: Daha Aktif Seyahat (Yürüyüş ve Bisiklet)

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 7'ye ilişkin öngörülen katkısı
aşağıdaki şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 43: Amaç 7 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 13 (18 proje arasından)
En önemli katkıda bulunan projeler (bu amaca değinen projelerin %43'ünü
oluşturmaktadır):
•
•

İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması

İstanbul SKHP Amaç 7, yürüyerek ve bisikletle yapılan seyahatlerin payını
artırmaya ilişkindir. Uzmanlar yine, İstanbul SKHP projelerinin büyük bir kısmının
bu amaca katkı sağladığı düşüncesindedir. En yüksek puana sahip proje, İstanbul'da
yürüyüş ve bisikletin payının artmasının büyük oranda toplu taşıma ile bağlantılı
olduğu fikrini destekleyen Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması Yaygınlaştırılması projesidir. Bisiklet için daha iyi altyapı olanaklarını hedef alan
temel projenin ÇÖA kapsamında puanlanmadığı, niceliksel olarak değerlendirildiği
unutulmamalıdır.
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Amaç 8: Kompakt ve Çok Merkezli Gelişme

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 8'e ilişkin öngörülen katkısı aşağıdaki
şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 44: Amaç 8 Örümcek Grafiği

İstanbul SKHP Amaç 8, mekansal gelişmeye ilişkindir ve bu amaca özel olarak
katkıda bulunan projelerin sayısının yüksek olması beklenmeyebilir. Uzmanların
kompakt bir kentsel gelişmeyi teşvik edeceği düşüncesinde oldukları başlıca proje
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması – Yaygınlaştırılması projesidir.
Uzmanlar böylece sağlam bir toplu taşıma sisteminin bu amaca ulaşmak
bakımından kilit bir unsur olduğunu vurgulamaktadır.
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Amaç 9: Verimli Lojistik

Projenin İstanbul SKHP kapsamındaki Amaç 9'a ilişkin öngörülen katkısı aşağıdaki
şekil ve kutuda gösterilmektedir.

Şekil 45: Amaç 9 Örümcek Grafiği

Bu amaca yönelik projelerin sayısı: 3 (18 proje arasından) (hepsi bu amacın
toplamına %33 oranında katkıda bulunmaktadır):
•
•
•

Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM'ler)
Mahalle Hareketlilik Hizmeti Merkezleri

İstanbul SKHP Amaç 9, son derece özel bir amaca yönelik olup, lojistik ve yük
taşımacılığı ile ilişkilidir. Uzmanlar, özellikle yük taşımacılığı unsuruna sahip olan
tüm projelerin esasen bu amaca katkıda bulunduğu düşüncesindedir. Uzmanların
bir Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM) kurulmasının etkili lojistiğe katkı
sağlamayacağı düşüncesinde olması dikkat çekicidir; ancak merkezin işlevselliğine
bağlı olarak bu durum değişebilir.

4.3

Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık
(CETKap) Faydaları

İstanbul SKHP, CETKap ile ilgili konulara özel olarak odaklanmasıyla önceki
SKHP çalışmalarından ayrılmaktadır. Öyle ki bu Plan, İstanbul bağlamına uygun
şekilde düzenlenmiş toplumsal kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği hedefleriyle ilgili
ana projelerin değerlendirilmesi amacıyla kendi CETKap değerlendirme
çerçevesini geliştirmiştir. Bu bağlamda öncelikle CETKap’ın ulaştırma politikası
açısından nasıl ve ne bakımdan önemli bir kavram teşkil ettiğini ele almak; ikinci
olarak İstanbul’a özgü CETKap parametrelerini belirlemek; üçüncü olarak da
önerilen ana projeleri CETKap parametreleri doğrultusunda değerlendirmek üzere
İBB SKHP Ekibi ile bir dizi atölye çalışması ve anket gerçekleştirilmiştir. Bunun
sonucu olarak İBB SKHP Ekibi 26 ana projenin öngörülen CETKap etkilerini
sosyal etkiler (erişilebilirlik, güvenlik, en düşük temsile sahip toplulukların
güçlendirilmesi ve özgürlük hissi), çevre ve halk sağlığı (fiziksel aktivite, kirlilik
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ve salım), ekonomik etkiler (seyahat süresi, uygun maliyet, afet karşısındaki
dayanıklılık, arazi kullanımı, yerel ekonomi, kayıt dışı ulaşım ve servet), ve son
olarak yönetişim ve katılım üzerindeki siyasi etkiler ile bağlantılı 18 parametreye
dayanarak değerlendirmiştir. 26 ana proje arasından 14’ü ortalama üzeri CETKap
puanı almıştır. En yüksek CETKap puanı Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi
projesine aittir, bunu aktif ulaşımla bağlantılı üç proje izlemektedir. Hareketlilik
yönetimi ve toplu taşıma ile ilgili projeler (Transfer Merkezleri, Deniz Ulaşımı,
Otobüs Sıklıklarının İyileştirilmesi, Otobüs Şeritleri vs.) de yüksek puanlar almıştır.
Tablo 12: Projelerin Nihai CETKap Puanları
Proje
No
1
18
16
19
21
25
14
23
15
17
24
26
5
12
8
2
13
22
20
9
3
4
7
10
6
11

Proje Adı
Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi
Yaya Güzergâhları
Besleyici Bisiklet Güzergâhları
Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması
Mahalle Hareketlilik Hizmeti Merkezleri
Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi - Filonun Yenilenmesi
Park Et Devam Et
Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Trafik Sakinleştirme
E-Bisikletler ve E-Skuterler
Otobüs Sıklıklarının İyileştirilmesi (OSİ)
İstanbul Ağ Yönetim ve Kontrol Merkezi (İAYKM)
Otobüs Şeritleri
Bütüncül Otopark Düzenlemesi
Düşük Salım Bölgesi/Bölgeleri
Minibüslerin Besleyici Güzergâha Dönüştürülmesi: Arnavutköy İlçesi
İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM’ler)
Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgilendirme ve Açık Verilerin Genişletilmesi
Sakinlerin Park İzni Sistemi
Trafik Tıkanıklığının Fiyatlandırması
İstanbulkart’ın Minibüsleri de Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi
Metrobüsün Dekarbonizasyonu
Otopark için Otomatik Ödeme Sistemi Getirilmesi
Toplu Taşıma Otobüs Filosunun Dekarbonizasyonu
Otopark Yaptırımlarının Yeniden Organizasyonu

CETKap
Puanı
19,15
15,08
14,27
13,50
12,85
11,50
11,08
10,81
10,62
10,35
10,15
9,81
9,58
9,35
8,46
7,42
6,92
6,46
6,19
4,77
4,69
4,12
2,73
2,00
1,42
0,50

26 ana projenin beklenen genel faydaları, ilgili temalarla ve projelerin amaçlarıyla
örtüşmektedir. Düşük Karbona Geçiş Teması kapsamındaki projelerin fiziksel
aktiviteyi artırırken kirlilik seviyelerini ve salımları azaltması beklenirken,
Kesintisiz Aktarma ve Entegrasyon Teması ile ilgili projelerin toplumsal
parametreler açısından daha çok fayda sağlaması beklenmektedir. Trafik
Tıkanıklığının Azaltılması Teması kapsamındaki projelerin CETKap açısından
daha az fayda sağlaması öngörülmekle birlikte, her üç temayı yansıtan projeler de
şu ya da bu şekilde CETKap ölçütlerini karşılamaktadır. Buradan çıkartılan önemli
bir ders, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından önerilen her ulaştırma politikası ve
projesi açısından böyle bir CETKap değerlendirmesi yapılması gerekliliğidir.
İstanbul SKHP için geliştirilen CETKap değerlendirme çerçevesi bu anlamda
önemli bir rehberlik sağlamaktadır.
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Şekil 46: Tüm Temalar kapsamındaki projelerin CETKap ölçütlerine göre
değerlendirilmesi

İstanbul SKHP, düşük karbonlu hareketlilik politikalarını (trafik tıkanıklığı vergisi,
düşük salım bölgeleri vb.) ve aktif ulaşım türlerini teşvik ederken bir yandan da
steril ve yoksul kesimin barınamadığı soylulaştırılmış ve birbirinden ayrışmış kent
parçaları oluşturmamalıdır. Bu anlamda ulaşım politikalarının konut ve diğer arazi
kullanım politikalarıyla bir arada ele alınırken kira kontrolü, gıda ve diğer temel
ihtiyaçlar için sosyal yardım vb. politikaların da uygulanması için çalışmalar
gereklidir. Ulaşım temelli eşitsizliklerin giderilmesinde, farklı sektörlerin ve
sorumlu birimlerin bir arada çalışması önemlidir. İstanbul SKHP bu çalışmalar için
önemli bir platform oluşturmuştur.

4.4

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından
Değerlendirme

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), küresel ölçekte sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
çerçevesinde geliştirilmiş, 17 amaç ve 169 hedeften oluşan bir eylem planıdır8.
İstanbul SKHP kapsamında, bu amaçlar ve hedefler esas alınarak, çalışma için
geliştirilmiş (uyarlanmış) 80 temel ilkeden (performans ölçütü) yararlanılmıştır. Bu
temel ilkeler genellikle birden fazla SKA hedefini kapsamakta ve her bir ilke, ilgili
hedeflere ulaşma açısından ilerlemeyi izlemek için bir bileşke gösterge görevi
görmektedir. İstanbul SKHP’nin tamamlanan her farklı aşamasında, söz konusu 80
ilke içerisinden, ilgili aşama ile ilişkili olanlar seçilmiş ve bu bileşke göstegelerin
sağlanması açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, belli aralıklarda SKA çalıştayları
düzenlenmiş ve İBB yetkililerinin, temel ilkelerin sağlanması konusundaki
görüşleri de alınmıştır. Tüm bu değerlendirmeler
8

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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kapsamında, İstanbul SKHP’nin vizyonu ve amaçlarından üretilen 79 (uzun liste)
politika önlemi ile bunlara dayalı olarak geliştirilen 26 ana proje ayrıntılı olarak
incelenmiştir. SKA’lar için yapılan değerlendirmelerin genel sonucu, İstanbul
SKHP’nin farklı aşamalarındaki çıktıların SKA’lara yeterli düzeyde katkı
sağladığıdır. Bir başka deyişle, İstanbul SKHP kapsamından, bağlamına,
vizyonundan, projelerine kadar bir bütün olarak, küresel SKA’lara ulaşmak
konusunda üzerine düşeni yapmaktadır. İstanbul gibi, nüfus ve başka pek çok
özelliği açısından dünyanın sayılı yerleşimlerinden olan bir kentin, İstanbul SKHP
sayesinde sağladığı bu katkı, azımsanmayacak önemdedir.

4.5

Birleştirilmiş Puanlar

Birleştirilmiş bir puana ulaşmak için tüm puanları biraraya getirmek üzere bir
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem, FMO, ÇÖA, SKH ve CETKap puanlarını göz
önünde bulundurmanın yanı sıra, paydaş çalıştayından elde edilen paydaşların
puanlarını da değerlendirmeye almaktadır. Tüm puanlar farklı özelliklere ve
derecelendirmeye sahip olduğu için normalleştirilmiş ve her dğerlendirme yöntemi
için ağırlıklandırma yapılmıştır. Bu ağırlıklar, Arup Uzman Ekibinin puanlaması
sonucunda belirlenmiştir.
Tablo 13, birleştirilmiş puanları ve bu puanlara göre sıralanan projeleri
göstermektedir.
Tablo 13: Birleştirilmiş puanlara göre Ana Projelerin Sıralaması
No.

Ana Projeler

1
15
2
16
14
5
12
18
8
17
21
19
25
20
26
4
23
13
3
24
22
9
7
6
10
11

Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi
Transfer Merkezlerinin Sistemlerinin Oluşturulması - Yaygınlaştırılması
Düşük Salım Bölgeleri
Besleyici bisiklet güzergahları
Deniz ulaşımının geliştirilmesi-filosunun yenilenmesi
İstanbul Ağ Yönetimi Kontrol Merkezi (İAYKM)
Otobüs şeritleri
Yaya güzergahları
Otopark düzenlemelerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması
Trafik sakinleştirme
Kurumsal hareketlilik yönetiminin uygulanması
Yaya ve bisikletler için kavşak iyileştirmeleri
Mahalle Hareketlilik Hizmeti Merkezleri
Gerçek zamanlı yolcu bilgisi ve açık verinin genişletilmesi
Otobüs hizmetleri iyileştirme programı
İstanbulkart'ın minibüs de kapsayacak şekilde genişletilmesi
Park et Devam et alanları
Minibüslerin Besleyici Güzergaha Dönüştürülmesi: Arnavutköy İlçesi
Tıkanıklık fiyatlandırması bölgeleri
Elektrikli bisikletler ve Elektrikli skuterler
İnşaat malzemesi konsolidasyon merkezleri (İKM)
Mahalle sakinlerinin otopark izni planı
Metrobüsün karbonsuzlaştırılması
Toplu taşıma otobüs filosunun karbonsuzlaştırılması
Otomatik (otopark) ödeme sistemlerinin uygulanması
Otopark yaptırımlarının yeniden düzenlenmesi
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Birleştirilmiş
Puanlar
1,00
0,99
0,95
0,95
0,91
0,90
0,88
0,84
0,84
0,78
0,76
0,75
0,73
0,73
0,64
0,62
0,61
0,59
0,59
0,57
0,55
0,54
0,50
0,49
0,48
0,47
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Listenin başında daha iyi ulaşım bağlantısı sağlayacak iki toplu taşıma projesi
bulunmaktadır. Listede farklı düzeylerde çeşitli toplu taşıma ve aktif ulaşım türü projeleri
bulunmaktadır.
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