2.1

Gelecek için Vizyon

İstanbul SKHP vizyonu geliştirilmeden önce, mevcut ulaşım durumu ayrıntılı
biçimde incelenmiştir. Vizyon ve hedefler oluşturulurken geniş bir paydaş grubu ile
güçlü bir iletişim en önemli unsur olmuştur. Son olarak, kentin gelecekte
karşılaşabileceği çeşitli belirsizlikler de göz önünde bulundurularak İstanbul SKHP
vizyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
“Sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için İstanbul'un eşsiz coğrafyası ve
tarihi değerleriyle uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir ve ödenebilir
hareketlilik seçeneklerinden oluşan karma bir yapı sunan, insan ve çevre
odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi.”
İstanbul SKHP vizyonu, İstanbul'da planlama çalışmaları ilerledikçe ulaşılması
hedeflenen dokuz temel amaca dayanmaktadır. Bu amaçlar şunlardır:
Tablo 1: İstanbul SKHP Vizyonu Kapsamında Hedeflenen Amaçlar
No

Amaçlar

1

Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemine sahip olmak

2

Çevresel olarak sürdürülebilir bir ulaşım sistemine sahip olmak

3

Ekonomik olarak sürdürülebilir ve dayanıklı bir ulaşım sistemine sahip olmak

4

Ulaşım ve yolculukların emniyetini ve güvenliğini artırmak

5

Trafik hacimlerini, sıkışıklığını ve otomobil bağımlılığını azaltmak

6

Toplu taşımaya geçişi teşvik etmek

7

Aktif türlere geçişi teşvik etmek (yürüyüş ve bisiklet)

8

Kompakt ve çok merkezli gelişmeyi destekleyen bir ulaşım sistemine sahip olmak

9

En az düzeyde olumsuz etkiye sahip verimli bir kentsel lojistik sistemine sahip olmak

İlerleyen sayfalarda, final raporu için tasarlanmış sayfa düzenine örnek olarak
Vizyon ve Amaçlar sayfaları sunulmaktadır. Bu örnek sayfalar, finalde tüm rapor
için geliştirilerek rapor gösel olarak tamamlanacaktır.
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3.2 Gelecek için Vizyon

İstanbul SKHP Vizyonu
İstanbul SKHP vizyonu geliştirilmeden önce, mevcut ulaşım durumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Vizyon ve hedefler
oluşturulurken geniş bir paydaş grubu ile güçlü bir iletişim en önemli unsur olmuştur. Son olarak, kentin gelecekte
karşılaşabileceği çeşitli belirsizlikler de göz önünde bulundurularak İstanbul SKHP vizyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

“Sürdürülebilir ve dayanıklı bir
gelecek için İstanbul’un eşsiz
coğrafyası ve tarihi değerleriyle
uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir
ve ödenebilir hareketlilik
seçeneklerinden oluşan karma bir yapı
sunan, insan ve çevre odaklı, yenilikçi ve
kapsayıcı bir ulaşım sistemi.”
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Istanbul SKHP Amaçları
İstanbul SKHP vizyonu, İstanbul’da planlama çalışmaları ilerledikçe ulaşılması hedeflenen dokuz
temel amaca dayanmaktadır. Bu amaçlar şunlardır:

1

Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve
kapsayıcı bir ulaşım sistemine sahip
olmak.

2

Çevresel olarak sürdürülebilir bir ulaşım
sistemine sahip olmak.

3

Ekonomik olarak sürdürülebilir ve
dayanıklı bir ulaşım sistemine sahip
olmak.

4

Ulaşım ve yolculukların emniyetini ve
güvenliğini artırmak.

5

Trafik hacimlerini, sıkışıklığını ve
otomobil bağımlılığını azaltmak.

6

Toplu taşımaya geçişi teşvik etmek.

7

Aktif türlere geçişi teşvik etmek (yürüyüş
ve bisiklet).

8

Kompakt ve çok merkezli gelişmeyi
destekleyen bir ulaşım sistemine sahip
olmak.

9

En az düzeyde olumsuz etkiye sahip
verimli bir kentsel lojistik sistemine
sahip olmak.
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Amaçların her biri için, İstanbul SKHP’nin uygulanması
sırasında izlenecek bir dizi gösterge geliştirilmiştir. Her
bir gösterge için mümkünse temel bir değer tanımlanmış ve arzu edilen hedefler geliştirilmiştir. Göstergeler ve
hedefler belirli zaman aralıklarında izlenecektir.
Tüm gösterge ve ilgili hedefleri aşağıdaki tablolarda
özetlenmiştir.

Amaç 1
Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemine sahip olmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Ulaşım harcamasının, nüfusun en yoksul

%16,8 (tüm grupların ortalaması) –

%20’lik hane halkı bütçesi içindeki

(2019, TUİK)

Taslak Hedefler (2040)

%10 (en yoksul %20’lik kesim)

yüzdesi
%30-%50

Toplu taşıma ile 30 dakikalık yolculuk

Ortalama %17 (2014, Ulaşım modeli

süresi içinde erişilebilen iş yeri yüzdesi

analizi)

Raylı sistem ve metrobüs istasyonlarına,

%67 (İstanbul ortalaması)Metrobüs

toplu taşıma ile 15 dakikalık, aktif türler

duraklarına ve 15 dk’lık yolculuk süresine

ile 10 dakikalık yolculuk süresi içinde
erişebilen nüfusun yüzdesi

göre

Basamaksız erişime sahip raylı sistem ve

Raylı sistem %100 (2020)

%100

metrobüs istasyonlarının yüzdesi

Metrobüs %75 (2020)

uygunluk

Tekerlekli sandalye ile erişilebilir; ve

%100 (2020, sadece tekerlekli sandalye

%100

görsel ve sesli yardım uygulamalarına

ile erişilebilir)

uygunluk

Veri mevcut değil

%50-%100

%30 artış

sahip otobüslerin yüzdesi,
Otobüs duraklarının çevresinde 250 m

uygunluk

yarıçap içindeki sokaklar dahil tekerlekli
sandalye ile erişilebilir otobüs duraklarının
yüzdesi
İşe veya bir eğitim kurumuna herhangi

Toplu taşıma ile 72 dk (2019 moovit verisi)

Toplu taşıma ile 60 dk.

bir ulaşım türü ile geliş gidişte geçen

İş yolculukları: 41,9 dk

İş yolculukları: 30 dk.

ortalama yolculuk süresi

Okul Yolculukları: 23,3 dk (2012, Hane

Okul yolculukları: 15 dk

halkı yolculuk anketi verisi)
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Amaç 2
Çevresel olarak sürdürülebilir bir ulaşım sistemine sahip olmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Tüm kentsel alan yolcu ve yük taşımacılığı
türlerinde kişi başına düşen, enerji

Sera gazı =0,91 tCO 2 eşd./kişi
(2018, İstanbul İklim Eylem Planı )

%60 azalma

Toplu taşıma filosunda kullanılan elektrikli,
hibrit, hidrojenli araçların payı

Otobüsler için %3,59 (2020).

Otobüsler ve raylı sistem için %100

Elektrikli, hibrit, hidrojen otomobil ve
taksilerin payı

İstanbul’daki taksilerin %0,05 (2020)

%50

Gürültü bantlarına göre, nüfusun
gürültüye maruz kalma verilerine ilişkin

<55 dBA - %67

65 dB ve üzeri gürültüden etkilenen

55-59 %12

nüfusta %75 azalma,

engel faktörlerine dayalı olarak kentsel

60-64 %9

55 dB ve üzeri gürültüden etkilenen

ulaşım gürültüsünden etkilenen nüfusun

65-69 %6

nüfusta %50 azalma

yüzdesi

70-74 %3

kaynağından tekerleklere (yaşam
döngüsü) sera gazı salımları

Türkiye’deki otomobillerin %0,2’si (2020)

>75 %0,3
(Gürültü Seviyesi Azaltımı Eylem Planı,
2019).

Amaç 3
Have an economically sustainable and resilient transportation system.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Toplu taşıma işletmelerinin maliyet

Metro 0,6 (2020)

Raylı sistemler için minimum 0,8, otobüs

karşılama (gelir/maliyet) oranları

için minimum 0,6 ve feribotlar için
minimum 0,9 oranının sağlanması
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Amaç 4
Ulaşım ve yolculukların emniyetini ve güvenliğini artırmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Kişi başına ölüm

Yüz binde 2,3 (100.000) – (2019)

Merkez bölgelerde (karışık kullanıma
sahip) trafik kazaları kaynaklı sıfır ölüm.
Ana arterlerde %60 azalma %70 azalma

Kişi başına ciddi yaralanma sayısı

Binde 1,4 yaralanma (1000) (2019)

%70 azalma

Amaç 5
Trafik hacimlerini, sıkışıklığını ve otomobil bağımlılığını azaltmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Karayolu trafiğinde yoğun olmayan

Sonra detaylı tanımlanacaktır

%30-%50 azalma

Seçilmiş 10 koridorda yoğun saatlerde

Alanlar katılımcı yöntemler ile

10 koridorun seçilmesinden sonra

araç trafiği yoğunluğunun ağırlıklı
ortalaması

belirlenecektir.

belirlenecektir

Seçilmiş 10 merkezi alanda, cadde üstü

Alanlar katılımcı yöntemler ile

Cadde üstü ve cadde dışı otopark

ve cadde dışı araç otopark alanlarındaki
toplam azalma

belirlenecektir.

alanlarının %80 oranında kaldırılması.

saatlere kıyasla yoğun saatlerdeki
gecikmeler (özel araç trafiği)

Özel araç park yerinin sağlanması
doldurulmuştur.

Amaç 6
Toplu taşımaya geçişi teşvik etmek.
Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Türel dağılımda toplu taşımanın payı

%28 (2017, İBB Ulaşım Raporu)

35%

Toplu taşıma kullanımından duyulan
memnuniyet

%81 memnuniyet raylı sistem (2019)

Raylı sistem ve deniz hatları için %85-

%67,8 memnuniyet otobüs (2019)

%90, otobüs hatları için %75-%80
oranında memnuniyet

Belediye bütçesinden toplu taşıma

%30,7 (2020)

yatırımlarına ayrılan pay

Daha sonra hesaplanacaktır
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Amaç 7
Aktif türlere geçişi teşvik etmek (yürüyüş ve bisiklet).

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Aktif türler ile yapılan iş, okul ve diğer

%45 (2017, İBB Ulaşım Raporu)

%50-%55

Yürünebilirlik endeksi

Detaylı bilgi için İBB Yaya Ana Planı’na
bakınız.

Detaylı bilgi için İBB Yaya Ana Planı’na
bakınız.

Bisikletli yolculukların türel dağılımdaki
payı

%0,07 (2012)

%5-%10

Bisiklete özgü altyapının uzunluğu

317 km (2020)

Bisiklet Ana Planı revize edilmektedir.

yolculukların yüzdesi

Amaç 8
Kompakt ve çok merkezli gelişmeyi destekleyen bir ulaşım sistemine sahip olmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

İş, okul ve diğer yolculuklarda ortalama
yolculuk süresi

Hesaplanacaktır

Hesaplanacaktır

Yürüyerek yapılan iş, okul ve diğer
seyahatlerin yüzdesi

%45

%50

Amaç 9
En az düzeyde olumsuz etkiye sahip verimli bir kentsel lojistik sistemine sahip olmak.

Temel Göstergeler

Mevcut Durum

Taslak Hedefler (2040)

Seçilen yerleşim bölgelerinde ve hassas

Katılımcı yöntemler ile bölge

%50 azalma

bölgelerde gün içi saatlerinde (07:0019:00) kamyon ve yük araçlarının toplam

seçilecektir.

karayolu trafiğine oranı

