Tema 1: Düşük Karbona Geçiş
Düşük Karbona geçiş teması, İstanbul ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi
ve vatandaşlar için sürdürülebilir, aktif ve sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi
için ulaşımdan kaynaklanan Sera Gazları (GHG) salımlarını azaltmaya yönelik
birbirini destekleyen projeler önermektedir. Bu tema, taşıt trafiğini yönetmeye
yönelik mekansal/coğrafi kısıtlamalar, düşük yakıt verimli taşıt kullanımının
fiyatlandırılması, toplu taşımada daha temiz taşıtlara geçişin teşvik edilmesi ve daha
sağlıklı, temiz ve kapsayıcı bir kent için yürüme ve bisiklet payını artırmaya yönelik
sokak alanının yeniden tahsis edilmesi gibi önlemler kapsamındaki projeleri
içermektedir. Bu tema altında önerilen projeler; Düşük Salım Bölgeleri (DSB'ler),
toplu taşımanın karbonsuzlaştırılması ve aktif hareketlilik türlerine yönelik
müdahaleler şeklinde gruplanmaktadır.
Düşük Salım Bölgeleri (DSB’ler), tıkanıklık fiyatlandırması ve çok düşük salım
bölgeleri gibi, belirlenmiş alanlarda salım standartlarını karşılamayan motorlu
taşıtların kullanımının caydırılması için uygulanan talep yönetimi politikalarından
biridir. Kentlerde Düşük Salım Bölgeleri (DSB) oluşturarak (1) karayolu trafiğini
azaltmak; (2) özel otomobil kullanıcılarını trafiğe çıkmaktan caydırmak; (3) tüm
bunların sonucunda toplu taşıma ve aktif türlerin ulaşımdaki payını artırmak ve
(4) kenti yayalar için daha güvenli ve daha sağlıklı kılmak mümkündür.
İstanbul SKHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın 2050 yılına kadar
kenti sıfır karbon yapma taahhüdünü dikkate almaktadır. DSB için ilk pilot proje,
Tarihi Yarımada'da (Eminönü) yapılacak ve devamında Kadıköy’de (Moda
mahallesi) uygulanacaktır. ‘Kirleten öder’ prensibine göre kentte kısıtlama
uygulaması getirilecek alanlar; kameralar, yol kenarı sensörleri ve diğer akıllı
teknolojik müdahalelerle izlenecektir.
Taşıt trafiğinin azaltılmasıyla DSB’nin uzun vadede; sağlık, gürültü kirliliği ve
yaya güvenliği üzerinde olumlu etkileri olacaktır. DSB, niceliksel olarak
değerlendirilen tüm projeler arasında 3,25 ile en yüksek Fayda Maliyet Oranına
(FMO) sahiptir.
DSB’nin kent genelindeki salımların azalmasına katkısı düşük olmasına karşın,
uygulama alanlarında hava kalitesi iyileşeceği için bölgesel anlamda önemli
faydaları olacaktır. Ayrıca, İstanbul SKHP kapsamındaki diğer projelerle birlikte
düşünüldüğünde, sağlayacağı toplam fayda yüksektir. Ayrıca, proje değerlendirme
araçlarından biri olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkısı 63 gibi

yüksek bir endeks değerine sahiptir. Öte yandan, bir diğer proje değerlendirme aracı
olan CETKap parametrelerine ait endeks değeri, 39 gibi düşük bir düzeyde kalmış
ve bu durum, projenin uygulanması durumunda mekansal ayrışma ve sosyal
dışlanmadan kaçınmak için bölgesel etkilerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi
gerekliliğinin işaretçisi olarak görülmektedir.
Toplu taşımanın karbonsuzlaştırılması, Tema 1 kapsamındaki bir diğer müdahale
alanıdır. Birçok büyük kentte, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için elektrikli,
hibrit (dizel-elektrikli) ve hidrojenli taşıtlar kullanılmaktadır. Bu bağlamda,
Metrobüsün Karbonsuzlaştırılması ve Toplu Taşıma Otobüs Filosunun
Karbonsuzlaştırılması olmak üzere iki proje önerilmektedir.
Metrobüs, İstanbul’un D100 Karayolu gibi en önemli arterlerinden birinde
çalışmakta ve hattın yoğun olması nedeniyle kısa sefer aralıkları ile kullanıcılara
hizmet vermektedir. Sera gazı salımları ise yalnızca hat boyunca değil, duraklarda
da duruş-kalkışlardaki beklemeler nedeniyle yoğunlaşmakta ve otobüs bekleyen
kullanıcılar için hava kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Metrobüsün
Karbonsuzlaştırılması projesi ile bu arter boyunca ve etrafındaki alanlarda hava
kalitesinin artması beklenmektedir. Bu projenin kent genelindeki salımların
azaltılmasına katkısı düşük olmasına karşın bölgesel hava kalitesi etkilerinin
güzergah ve sistem kullanıcıları üzerinde olumlu anlamda yüksek olması
beklenmektedir.
Niceliksel olarak değerlendirilen projeler arasında yer alan Metrobüsün
Karbonsuzlaştırılması, taşıtların yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle İstanbul
SKHP’de önerilen tüm ana projeler arasında en düşük FMO’ya sahip olanlardan
biridir. Buna karşın, düşecek olan yakıt ve bakım maliyetleri ile toplam işletme
maliyetleri günümüzdekinden daha düşük seviyelerde görülecektir. Ayrıca, hava
kalitesinin iyileşmesine sağlanacak katkılar sayesinde hava kirliliğinden
kaynaklanan sağlık harcamalarından kazanç sağlanacaktır. FMO’nun yanı sıra göz
önüne alınan proje değerlendirme araçlarından, CETKap parametrelerine ait endeks
değeri 14 gibi düşük bir düzeyde iken SKA katkısına ait endeks değeri 63 gibi
yüksek bir düzeydedir.
Toplu Taşıma Otobüs Filosunun Karbonsuzlaştırılması projesi, kentsel
koridorlar boyunca elektrikli ve/veya hibrit otobüslerin kullanılmasını
önermektedir. Daha temiz araçlar, nitrojen oksit (NOx) ve partikül madde (PM2.5,
PM10) salımlarını azaltarak uzun vadede karayolu taşımacılığının olumsuz çevresel
etkisini kontrol altına alacaktır. Aynı zamanda; yayaların, bisikletlilerin, yaşlıların,
sağlık sorunları olan bireylerin, hamile kadınların, çocukların ve bebeklerin hava
kirliliğine bağlı olan sağlık sorunlarını azaltacaktır. Ayrıca, toplu taşıma
kullanımını desteklemek için var olan otobüs filosunun Türkiye'deki diğer kentlere
dağıtılması ile projenin uygulanması sonucunda dolaylı bir olumlu etki söz konusu
olabilir. Bu etki uzun vadede, ülke genelinde özel otomobile olan bağımlılığı
azaltabilir ve toplu taşıma sistemlerine erişimi artırarak sosyal kapsayıcılığa katkıda
bulunabilir.
Toplu Taşıma Otobüs Filosunun Karbonsuzlaştırılması projesi de niceliksel olarak
değerlendirilen bir diğer projedir. Doğrudan sağlayacağı bölgesel faydalar ve
dolaylı olarak sağlayacağı ulusal etkiler yüksek olsa da bu projenin kent genelindeki
salımların azaltılmasına olan katkısı, İETT otobüslerinin ulaşımdaki sınırlı
payından dolayı düşük olacaktır.

Özellikle metropoliten alanlarda sağlıklı bir yaşam sürmek için aktif hareketlilik
büyük bir öneme sahiptir. Bisiklet ve yürüme gibi aktif türlerle temel ihtiyaç
alanlarına yönelik kısa mesafeli yolculuklar ve toplu taşıma duraklarına ve/veya
duraklar arasındaki uzun mesafeli yolculuklar gerçekleştirilerek günlük hareketlilik
gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılamak mümkündür. Düşük Karbona
Geçiş Teması, İstanbul'da günlük hareketlilik içinde aktif hareketlilik türlerinin
toplam payını artırmayı ve yürüyerek, bisikletle ve mikro mobilite araçlarıyla toplu
taşımaya erişimi teşvik etmeyi amaçlayan beş projeyi içermektedir.
Besleyici Bisiklet Güzergahları projesi, İstanbul SKHP’nin ön plana çıkan
projelerinden biridir. Projenin ana fikri, özellikle toplu taşıma kullanıcılarının
aktarma merkezlerine (istasyon veya durak) olan yolculuklarının ilk ve son
kilometrelerinde bisiklet kullanmaları için bisikletin besleyici işlevine
odaklanmaktır. Bu proje, çoğunlukla, bisiklete özel tahsis edilmiş şeritlerle, her
zaman yürüme mesafesinde olmayan Metrobüs, Tramvay ve Metro gibi yüksek
kapasiteli ve hızlı toplu taşıma türlerine güvenli, keyifli ve konforlu erişim
sağlayacağı için özellikle önemlidir. Ayrıca, çeşitli ulaşım türlerinin entegre
edildiği stratejik transfer merkezlerine bağlanan bisiklet yollarını da kapsamaktadır.
Bu projede, Zeytinburnu ilçesinin bir bölümü ve Bostancı İskelesi çevresi olmak
üzere iki pilot uygulama alanı bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul SKHP Uygulama
Planı, İstanbul Bisiklet Ana Planı ile koordineli olarak metro istasyonları çevresinde
ayrılmış bisiklet tesisleri ve bisiklet park ve depolama alanları gibi altyapı
yatırımlarını da içermektedir.
Besleyici Bisiklet Güzergahları projesi de niceliksel olarak değerlendirilmiştir.
FMO’su, sağlık yönünden sağlayacağı faydalar nedeniyle 1,68 gibi oldukça yüksek
bir değere sahiptir. Proje, İstanbul SKHP kapsamında önerilen ana projeler arasında
SKA katkısı bakımından en üst sırada yer almaktadır. Bisiklet kullanımının artması,
CETKap parametreleri bakımında 74 gibi yüksek bir endeks değeri ile
değerlendirildiği gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık açısından
fayda sağlayacaktır. Bisiklet, kadınları güçlendirmesinin yanı sıra özellikle düşük
gelirli gruplar ve düşük eğitimli bireyler için bağımsız hareketlilik fırsatları
sunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta bisiklete binebilmek çocukların hem zihinsel hem
de sosyal gelişimi için fayda sağlamaktadır. Bisiklet aynı zamanda sokakları daha
yaşanabilir ve canlı hale getirerek güvenliği artırmaktadır. Proje tüm değerlendirme
ölçütleri açısından bakıldığında, İstanbul SKHP’de sunulan 26 ana proje arasında
4. sırada yer almaktadır.
İstanbul SKHP, kentte geniş bir kitle için yürümeyi güvenli, keyifli, konforlu ve
sağlıklı bir ulaşım şekli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, var olan
yaya yollarının iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılması yoluyla kentliler için
yürüyüş deneyiminin iyileştirilmesine yönelik Yaya Güzergahları projesi
önerilmektedir. Bu kapsamda proje, sadece toplu taşımaya erişimi iyileştirmekle
kalmayacak, aynı zamanda önemli cazibe merkezlerine erişilebilirliği artıracak ve
İstanbul Yaya Ana Planı ile koordineli olarak meydanları ve yeşil alanları ana
merkezlere bağlayacaktır. Yaya Güzergahları projesi, İstanbul SKHP’de önerilen
otopark düzenlemeleri, trafik sakinleştirme ve kavşak iyileştirmeleri gibi diğer
projelerle ve DSB’ler ve tıkanıklık ücretlendirmesi gibi üst ölçekteki politika

önlemleri ile önemli ölçüde uyumludur. Bu anlamda proje kapsamında
değerlendirilebilecek bazı uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Kaldırımları işgal eden otomobillere yönelik denetimlerin arttırılması.
Yaya ağının bir parçası olarak kaldırımların sürekliliğinin sağlanması.
Yaya alanlarının çekiciliğinin, güvenliğinin ve kalitesinin artırılması.
Taşıt trafiği yerine yayalara öncelik verilmesi.
Yaya alanlarında evrensel tasarım standartlarının uygulanması.
Işıklı kavşaklarda (özellikle merkezi alanlarda) yayaların bekleme
sürelerinin azaltılması.

Yaya Güzergahları projesi için İstanbul’da pilot olarak iki aks belirlenmiştir.
Bunlardan ilki, yayaya çarpmalı kazaların yoğun olarak gerçekleştiği Şişli ilçesinde
yer alan ve Taksim ve Mecidiyeköy meydan projelerini de birbirine bağlayacak olan
Halaskargazi Caddesidir. Diğer bölge ise, yaya yoğun Kuzguncuk semtindeki en
işlek cadde olan İcadiye Caddesidir. Söz konusu pilot uygulamaların devamında ise
projenin kent geneline yayılması önerilmektedir.
Yaya Güzergahları projesi, niteliksel olarak değerlendirilen projelerden biridir.
İstanbul SKHP’nin genel amaçlarına önemli katkı sağlamaktadır ve aynı zamanda
en yüksek SKA katkı endeks değerlerinden birine sahiptir. CETKap parametreleri
katkısı bakımından, Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi projesinin ardından ikinci
sırayı alması, hassas yol kullanıcıları için önemini ve kentsel yaşam kalitesini
artırmaya olan etkilerini ortaya koymaktadır.
Motorlu taşıt kullanımının azaltılması, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi ve
hareketlilik için gerekli esaslardan biridir. Trafik Sakinleştirme projesi, kentsel
alanda otomobil bağımlılığını azaltmayı ve kenti, farklı demografik ve sosyoekonomik gruplardan kentliler için daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
İstanbul SKHP, trafik hacmini ve akım hızını kontrol ederek trafiği sakinleştirmeyi
sağlayan önlemleri içermektedir. Bu önlemler; cadde düzeninin ve geometrisinin
değiştirilmesi, kaldırımların genişletilmesi, hemzemin yaya geçitleri için belirli
alanlarda taşıt şeritlerinin daraltılması, yaya geçitlerinde taşıt hızlarının
düşürülmesi, peyzaj elemanları ile caddelerde yaya alanlarının arttırılması, yol üstü
parklanmanın azaltılması ve bu alanların toplu taşıma duraklarına tahsis edilmesini
içermektedir. Bu bağlamda, kentsel tasarım ve peyzaj ile yakından ilgili olan trafik
sakinleştirme yöntemleri, hızı azaltan ancak yaya alanını artırmayan akıllı hız
tümsekleri gibi yöntemlerden çok daha etkili olduğu için yaygın olarak
kullanılacaktır.
Zeytinburnu'nda bir pilot uygulama alanı, Besleyici Bisiklet Güzergahları
projesinin tamamlayıcısı olarak seçilmiştir. Bu alan, büyük ticari etkinliklere, okul
alanlarına ve sağlık tesislerine erişim sağlamasının yanı sıra Marmaray, Tramvay
ve Metrobüs gibi önemli toplu taşıma bağlantılarını barındırması nedeniyle çeşitli
fırsatlar sunmaktadır. Pilot uygulamanın devamında İstanbul'un diğer ilçelerinde,
özellikle okul bölgeleri, sağlık kurumları ve diğer kamu binalarının çevresi gibi
yaya yoğun alanlarda trafik sakinleştirme yöntemlerinin uygulanması
önerilmektedir.
Çok Ölçütlü Analiz (ÇÖA) aracılığıyla niteliksel olarak değerlendirilen Trafik
Sakinleştirme Projesi'nin ilgili değerlendirme aracına ait endeks değeri 100
üzerinden 23’tür. Buna karşın, çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini

gösteren SKA katkısı endeks değeri 100 üzerinden 90 olarak görülmektedir.
Projenin, 54 gibi bir değere sahip olan CETKap parametrelerine ait endeks değeri
ise ortalama üzerinde olarak düşünülmektedir. Çünkü trafik sakinleştirme,
azaltılmış trafik hacimleri yoluyla CO2 salımının azaltılmasına ve bu sayede halk
sağlığına sağlayacağı katkının yanı sıra yayalar için çekici alanlar yaratarak
bireylerin günlük etkinlik düzeylerinin artırılmasına etki edecektir. Hız limitlerinin
düşürülmesi ile yayalar trafik kazalarına daha az maruz kalacaklardır. Trafik
sakinleştirici önlemler, genellikle artan sağlık ve güvenlik yararları ile
ilişkilendirilmektedir. Böylelikle sağlık maliyetlerinin azalmasının yanı sıra yerel
ekonominin canlandırılması ve suç oranlarının düşürülmesi sağlanabilecektir. Tüm
değerlendirme araçları dikkate alındığında, projenin, 26 ana proje arasında
10. sırada yer aldığı görülmektedir.
Kavşaklar genellikle karayolu ağının bir parçası olarak görülmelerine karşın yaya
ve bisikletliler için önemleri daha az dikkate alınan alanlardır. Yayaya ve
bisikletliye öncelik veren, güvenli kavşaklar kesintisiz bir aktif ulaşım ağı için
büyük bir öneme sahiptir. Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
projesinin amacı, kavşakların yayalar ve bisikletliler için güvenli ve rahat geçişler
sağlayacak şekilde tasarlanması ve iyileştirilmesidir.
Projede, kavşaklarda bekleme sürelerinin yayalar ve bisikletliler lehine
düzenlenmesi tavsiye edilirken, farklı ölçeklerdeki kavşaklar için müdahale
önerileri geliştirilmiştir. Ana arterler tarafından kesintiye uğrayan hareketliliği
güvenli kılmak için yaya ve bisiklet köprüleri önerilmektedir. Bu köprüler; peyzaj
elemanları, zemin kaplaması, aydınlatma, malzeme ve iklim koşulları için özgün
ilkelerin uygulanmasıyla birer tasarım ürünü olacaktır. Yaya ve bisiklet köprüleri
dışında merkezi alanlarda hemzemin geçitler uygulanacak ve yükseltilmiş
kavşaklar, hemzemin geçitler, dokulu geçitler ve düşük bekleme sürelerine sahip
erişilebilir yaya ışıkları, bu proje kapsamında hayata geçirilecektir.
İstanbul SKHP kapsamında yayalar ve bisikletliler için pilot alanlar olarak üç
kavşak müdahalesi önerilmektedir. D016 Karayolu üzerinde Ümraniye Kemerdere
Kavşağı’nda önerilen yaya-bisiklet köprüsü makro ölçekli müdahalelere örnek
teşkil ederken, Pendik ilçesinde bisikletliler için güvenli bir kavşak olarak
geometrik olarak tasarlanması önerilen bir kavşak orta ölçekli müdahalelere
örnektir. Levent'te Plazalar ile Levent Çarşı arasındaki bağlantıyı sağlayan ışıklı
geçidin, yayaların bekleme süresini kısaltarak yükseltilmiş (kaldırımla hemzemin)
bir kavşak olarak tasarlanması ise mikro ölçekli müdahalelere bir örnek olarak
görülmektedir.
Niteliksel olarak değerlendirilen Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
projesinin ÇÖA endeks değeri görece düşük olsa da projenin SKA katkısına
(88/100) ve CETKap parametrelerine (70/100) ait endeks değerleri oldukça
yüksektir ve tüm değerlendirme araçları açısından İstanbul SKHP kapsamında
önerilen 26 ana proje arasında 12. sırada yer almaktadır.
Tema 1'in son projesi Elektrikli Bisikletler ve Elektrikli Skuterler ile ilgilidir. Ebisiklet ve e-skuter gibi hareketlilik seçenekleri günümüzde giderek daha yaygın
hale gelmektedir. Her ne kadar aktif ulaşım türleri olarak görülmeseler de mikrohareketlilik açısından önemli seçeneklerdir. Aynı zamanda girişimcilik ekosistemi
ve akıllı uygulamalarla desteklendiği için İstanbul SKHP’nin ortak

temalarından olan inovasyon teması açısından önemlidir. Bu nedenlerle, İstanbul
SKHP kapsamında e-skuter ve e-bisikletler ile ilgili bir ana proje oluşturulmuştur.
İstanbul SKHP kapsamındaki bu proje, elektrikli skuterler ve elektrikli bisikletleri,
aktif ulaşım türlerine değil, kısa süreli otomobil ve otobüs/minibüs yolculuklarına
seçenek olarak ortaya koymaktadır. Bu anlamda, elektrikli skuterlerin kullanılacağı
yerlerin seçimi büyük önem taşımaktadır. Proje, elektrikli bisiklet ve elektrikli
skuterlerin üniversite yerleşkeleri, ticari alanlar ve aktarma merkezlerinin yakınında
yer alacak ayrılmış bisiklet şeritlerinde ve elektrikli skuter/bisiklet istasyonlarında
kullanılabilmesi için öneriler içermektedir. Pilot bölge, Beşiktaş İskelesi - Yıldız
Teknik Üniversitesi Yerleşkesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi ve
Nişantaşı'nı kapsamaktadır. Bu kapsamda önerilen projenin, ÇÖA (4), SKA (66) ve
CETKap (53) endeks değerleri ile 26 ana proje arasında 20. sırada yer alması görece
düşük önemde olduğunu göstermektedir. Yine de İstanbul SKHP, elektrikli bisiklet
ve elektrikli skuterlerin otomobillerden ve diğer motorlu taşıtlardan pay alması için
Besleyici Bisiklet Güzergahları Projesi ve İBB'nin bisiklet paylaşım programının
yanı sıra Elektrikli Bisikletler ve Elektrikli Skuterler projesini teşvik etmektir.
İstanbul SKHP, kentin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini kolaylaştırmak için
Tema 1 kapsamında sekiz proje önermektedir. Söz konusu projelerin, dört farklı
değerlendirme aracına göre elde ettikleri oran/puan ve bunlara karşılık gelen endeks
değerleri ile birleştirilmiş puan ve bununla elde edilen sıraları Tablo 5’te
sunulmaktadır. Diğer iki temadaki projeler de SKHP’nin düşük salım hedeflerine
ulaşması için doğru ortamı hazırlamaktadır. Faydaları kapsamında değerlendirilen
sekiz proje arasında, DSB’ler en olumlu etkilere sahip olan projedir. DSB’ler,
İstanbul'un sıfır karbon hedefine bağlılığını göstermekte ve İstanbul'u karbonsuz bir
geleceğe yönlendirmektedir.
Tablo 5: Tema 1’de yer alan projelerin değerlendirme sonuçları
FMO
ÇÖA
SKA
CETKap
Birleştirilmiş
Oran Endeks Puan Endeks Puan Endeks Puan Endeks Puan Sıra
7
3
Düşük Salım Bölgeleri 3,25 100
37
63
39
76
Besleyici Bisiklet
4
1,68
52
59
100
14
74
76
Güzergahları
8
8
Yaya Güzergahları
12
59
100
15
79
67
Trafik Sakinleştirme
15
23
53
90
10
54
63
10
Yayalar ve
6
9
Bisikletliler için
52
88
14
70
60
12
Kavşak İyileştirme
E-bisikletler ve E2
4
39
66
10
53
45
20
skuterler
Metrobüsün
0
3
0,01
37
63
14
40
23
karbonsuzlaştırılması
Toplu Taşıma
6
1
7
Otobüs Filosunun
0,19
37
63
39
24
karbonsuzlaştırılması
Projeler

Bu temadaki en faydalı ikinci proje ise Besleyici Bisiklet Güzergâhları’dır. Bisiklet
Besleyici Güzergâhları projesi aslında yerelde birçok kısa mesafeli yolculuk için
bisikleti belli başlı bir ulaşım türü seçeneğine dönüştürmeye yönelik bir adımdır.
Bu projenin getirdiği değişikliklerle İstanbullular bisiklet kullanma

alışkanlığı kazanacak ve orta ve uzun vadede kentte daha güvenli ve özel bisiklet
yollarının hizmete girmesiyle birlikte türel dağılımda bisikletin payı artacaktır.
İstanbul SKHP, her yaştan, cinsiyetten ve ekonomik gruptan bireyler için
otomobilsiz bir yaşam tarzını desteklemektedir. Yayalar ve bisikletliler için güvenli
alanlar oluşturmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek SKHP’nin öncelikleri arasında
yer almaktadır. Bu kapsamda, Yaya Güzergahları ve Trafik Sakinleştirme projeleri,
sokak mekanını taşıtlardan arındıracak ve kentte aktif yolculukların payını
artıracaktır. Bu anlamda, bu iki proje sadece tema içinde değil, 26 ana proje arasında
da üst sıralarda yer almaktadır. İstanbul SKHP’nin öncelikler listesinde yer alan
Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri projesi de bu projeleri
tamamlayacak ve güvenli geçişler yoluyla İstanbul'daki toplulukları ve çeşitli
işlevleri birbirine bağlamaya yardımcı olacaktır.
Aktif türlerin gündelik yaşamda kullanımı sağlık, ekonomi, sosyal ve çevresel
yönlerden faydalar sağlayacaktır. İstanbul SKHP’de önerilen projeler kapsamında
aktif türlerin artan kullanımlarına yönelik davranış değişikliği tetiklendiğinden,
bütün kent bu insan odaklı yaklaşımdan faydalanacak ve böylece kazaların
azalması, hareketsizlik ve düşük hava kalitesi nedeniyle hastane ziyaretlerinin
azalması sağlanacak, kent sağlıklı sokaklar ve insanlara kavuşacaktır. Sokak
alanının yeniden tahsisi yoluyla, bu temadaki projeler kentteki yaşam kalitesini
artıracak ve kentlilerin kamusal alanı geri almasına yardımcı olacaktır.
İlk ve son kilometre yolculukları için özel motorlu taşıtlardan mikro mobilite
çözümlerine geçişi teşvik ederek otomobil kullanımını azaltmayı ve kenti yakıtsız
bir geleceğe dönüştürmeye katkıda bulunacak Elektrikli Bisikletler ve Elektrikli
Skuterler projesi, düşük öncelikli projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu
projenin SKHP amaçlarına katkısı, diğer projelere göre daha düşük bulunmuş
olmasına karşın CETKap parametreleri ve SKA katkısı bakımından faydaları
ortalama düzeydedir. Ancak, kentte mikro mobilite seçeneklerinin kullanımlarıyla
ilgili uzun zamandır çözüm bekleyen konular olduğundan, özellikle Besleyici
Bisiklet Güzergahları projesi ile birlikte düşünüldüğünde bu proje daha da önem
kazanacaktır.
Görece düşük fayda sağlaması beklenen son iki proje, toplu taşıma sisteminin
karbonsuzlaştırılması ile ilgilidir. Bu projelerin, taşıt satın alma maliyetleri ve kent
genelinden çok bölgesele etkilerinin ön planda olması nedeniyle FMO’ları
beklenenden çok daha düşük olmuştur. Ayrıca, SKA katkısı ve CETKap
parametreleri bakımından etkileri diğer projelere göre görece daha düşüktür.
Tamamen temiz bir sisteme ulaşmak için Toplu Taşıma Otobüs Filosunun ve
Metrobüsün elektrikli taşıtlara dönüştürülebilmesi, elektriğin yerel yenilenebilir
kaynaklardan elde edilebilmesine de bağlıdır. Bu bağlamda, sistemin çevresel ve
ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için artan enerji talebinin yenilenebilir
kaynaklar kullanılarak karşılanması gerekecektir. Bu iki proje için sera gazı
salımlarındaki azaltım etkileri öncelikle bölgesel olacaktır. Öte yandan, salım
azaltımı, hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve araç yakıt ve bakım tasarrufu
sağlayacaktır.

İlerleyen sayfalarda Yaya Güzergahları projesi için tasarlanmış örnek proje kartı
verilmiştir. Bu örnek sayfalar, final raporunda sunulmak üzere tüm projeler için
üretilecektir.

Tema 1: Düşük Karbonlu Ulaşıma Geçiş
Sektör/Ulaşım Türü: Aktif Hareketlilik / Yaya Ulaşımı

Yaya Güzergahları

İstanbul SKHP, kentte geniş bir kitle için yürümeyi güvenli, keyifli, konforlu ve
sağlıklı bir ulaşım şekli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, var
olan yaya yollarının iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılması yoluyla kentliler
için yürüyüş deneyiminin iyileştirilmesine yönelik Yaya Güzergahları projesi
önerilmektedir. Bu kapsamda proje, sadece toplu taşımaya erişimi iyileştirmekle
kalmayacak, aynı zamanda önemli cazibe merkezlerine erişilebilirliği artıracak
ve İstanbul Yaya Ana Planı ile koordineli olarak meydanları ve yeşil alanları
ana merkezlere bağlayacaktır. Yaya Güzergahları projesi, İstanbul SKHP’de
önerilen otopark düzenlemeleri, trafik sakinleştirme ve kavşak iyileştirmeleri
gibi diğer projelerle ve DSB’ler ve tıkanıklık ücretlendirmesi gibi üst ölçekteki
politika önlemleri ile önemli ölçüde uyumludur. Bu anlamda proje kapsamında
değerlendirilebilecek bazı uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
Kaldırımları işgal eden otomobillere yönelik denetimlerin arttırılması.
Yaya ağının bir parçası olarak kaldırımların sürekliliğinin sağlanması.
Yaya alanlarının çekiciliğinin, güvenliğinin ve kalitesinin artırılması.
Taşıt trafiği yerine yayalara öncelik verilmesi.
Yaya alanlarında evrensel tasarım standartlarının uygulanması.
Işıklı kavşaklarda (özellikle merkezi alanlarda) yayaların bekleme sürelerinin
azaltılması.
Yaya Güzergahları projesi için İstanbul’da pilot olarak iki aks belirlenmiştir.
Bunlardan ilki, yayaya çarpmalı kazaların yoğun olarak gerçekleştiği Şişli
ilçesinde yer alan ve Taksim ve Mecidiyeköy meydan projelerini de birbirine
bağlayacak olan Halaskargazi Caddesidir. Diğer bölge ise, yaya yoğun
Kuzguncuk semtindeki en işlek cadde olan İcadiye Caddesidir. Söz konusu pilot
uygulamaların devamında ise projenin kent geneline yayılması önerilmektedir.
Yaya Güzergahları projesi, niteliksel olarak değerlendirilen projelerden biridir.
İstanbul SKHP’nin genel amaçlarına önemli katkı sağlamaktadır ve aynı
zamanda en yüksek SKA katkı endeks değerlerinden birine sahiptir. CETKap
parametreleri katkısı bakımından, Raylı Sistem Ağının Genişletilmesi projesinin
ardından ikinci sırayı alması, hassas yol kullanıcıları için önemini ve kentsel
yaşam kalitesini artırmaya olan etkilerini ortaya koymaktadır.
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Problem Tanımı
Kentteki yaya yollarının genel hizmet kalitesi ve altyapısı yetersizdir. Yaya yolları motorlu taşıtların işgali altındadır.

İlişkili Olduğu Projeler
Trafik Sakinleştirme
Yayalar ve Bisikletliler için Kavşak İyileştirmeleri
Otopark Düzenlemelerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Ele Alınması
Otopark Yaptırımlarının Yeniden Organizasyonu

Proje Öncesi Eylemler
Yaya güzergâhların ayrıntılı tasarımı, otopark kısıtlamalarının belirlenmesi ve yol üstü otoparkların kaldırılması.
Kabul edilebilirliği arttırmak amacıyla, önerilen güzergâhlar için paydaşların ve bölge sakinlerinin görüş ve önerilerinin alınması.
İstanbul Yaya Ana Planı’nın amaçlarının İstanbul SKHP ile uyumlu hale getirilmesi.
Kapsamlı bir yürüme stratejisi geliştirilmesi

Proje Sonrası Eylemler
Yaya yollarını kullanan bireylerin sayılarındaki değişiklikleri kaydeden otomatik sayaçlar yerleştirilmesi.
Hayata geçirilen uygulamalar hakkında kullanıcıların fikirlerini sormak için yaya anketleri düzenlenmesi.
Hayata geçirilen uygulamaların ticaret üzerindeki etkilerin anlaşılabilmesi için işyeri anketleri düzenlenmesi.
Okul çağındaki çocuklar için yürüme otobüsleri vb. uygulamalar geliştirilmesi.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yarar Sağlayacak Kesimler

Sorumlu Kurum/Kuruluş

Üçüncü Taraflar

Mahalle sakinleri, hassas yol kullanıcıları
(çocuklar, yaşlılar, bir engelle yaşayan
bireyler, ebeveynler/bakıcılar), işletmeler

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İBB Yaya ve Bisiklet Şefliği

Mahalle sakinleri, işletme sakinleri

Hazırlık

Pilot

Uygulama

Süre: Kısa vade
Kapsam: Fizibilite çalışmaları

Süre: Kısa vade
Kapsam: Pilot bölge uygulaması

Süre: Orta ve uzun vade
Kapsam: Projenin kent ölçeğinde
yayılması

Tahmini Bütçe

Finans Kaynağı

Hazırlık: Düşük
Pilot: Düşük
Uygulama: Yüksek

İBB Bütçesi
Etkilenen İlçe Belediyelerinin bütçeleri

Proje Süreci

FMO
Oran
-

ÇÖ
A

Endek
s
-

Oran
8

SK
A
Endek
s
12

CESI

Oran

Endex

Oran

59

100

15

Birleştirilmiş

Endek
s
79

Oran
67

Endek
s
8
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