SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIMIN 10 TEMEL İLKESİ
Kent merkezlerinde ödenebilir konut yaratan
projeleri destekle

Ulaşım ve kentsel gelişmeyi entegre et

Trafik bilgisi sağla
(anlık performans, sıkışıklık, parklanma)

Karma kullanımlı kent merkezleri geliştir
İnsan ölçekli ulaşım
türlerine öncelik ver

Küçük parçalı kent dokusu
Kent meydanları
oluştur

Trafik kurallarını
güçlendir
Toplu taşıma istasyonları çevresinde yüksek
yoğunluklu apartmanlar oluştur

Otomobilsiz
kentleşme

Trafiğin
sakinleştirilmesi

Kentsel altmerkezler
geliştir

Yoğun ve insan ölçekli kentler planlamak

Konut alanlarında hız limitini 30 km/sa
ya da daha aza düşür

Çalışma ofislerini toplu taşıma
istasyonları yakınına yerleştir

Yol ağı ve kullanımını optimize

Ana toplu taşıma istasyonlarına
alışveriş üniteleri ekle

etmek
Önemli kavşak noktalarını yayalar,
bisikletliler ve toplu taşıma için
iyileştir

Kentsel bağlantıları güçlendir
ve tali yolları azalt

Yeni yatırımlar için ulaşım
etki değerlendirmesi yap

Bütüncül bisiklet ve yaya
yaklaşımlarını hayata geçir

Otomobiller için ayrılan yol alanının genişlemesini sınırla

Toplu taşıma çevresinde arazinin
değerlenmesini sağla

Bisiklet otoyolları

Toplu taşıma istasyonlarında bisiklet
park üniteleri sağla

₺

Bütüncül bir kentsel bisiklet ağı oluştur
Yaya yolları, bisiklet yolları ve tüm sokaklar için yüksek nitelikli sokak
tasarım standartları
Kamusal
bisiklet
paylaşımı

Yaya engellerini
kaldır

Toplu taşıma odaklı kentler geliştirmek
Düşük yoğunluklu konut alanlarını bisiklet sürüş
mesafesinde konumlandır ve bisiklet
bağlantılarını sağla
Toplu taşımada performans göstergelerine
dayalı yüksek hizmet kalitesini sağla

Basit ve adil
biletleme

Toplu taşıma
araçlarının
onarımı

Trafik yönetimlerine bisiklet ve
yaya danışmanları ata

Yaya bölgeleri

Zamanlama, fiyat ve bilet entegrasyonu
sağlayan toplu taşıma birlikleri kur

Bisikletler için yeşil dalga

Kullanıcı dostu taksi
hizmetleri

Mesafe bazlı fiyatlandırma

Kavşaklarda yayaların ve bisikletlilerin güvenliğini arttır

Taksi

(kullandığın kadar öde)

Yaya ve bisiklet kullanımını teşvik etmek

Uzaktan ve esnek çalışma saatleri

Toplu taşıma iyileştirmelerini uygulamak

Kurumsal biletler
İşe gidişte
bisiklet ya da
toplu taşıma
kullanım
teşvikleri

Aylık gelire katkı olarak
verilen araçları zamanla
azalt

Kentsel lojistik dağıtım
merkezleri

Taksi

BRT

Kurumsal parklanma politikası

Raylı sistem ve metrobüs odaklı yüksek
performanslı toplu taşıma ağı

8pm–5am

BRT

Araç paylaşım sistemlerinin toplu taşıma
sistemine entegrasyonunu kolaylaştır

Trafik
Ücretlendirme

YAYA
BÖLGESI

BÖLGE

Yolculuk kısıtlama

Konforlu aktarma merkezleri

Taksi

Paylaş

Paylaş

Araç kullanımını kontrol etmek
Parklanma düzenlemeleri
(maksimum parklanma gereksinimleri vb.)

Parklanma fiyatlarını belirle

Ulaşım yakıtlarını
uygun şekilde
vergilendir

Fiyat indirimleri
(verimli araçlar için ödüller)

Muayene & Bakım / Onarım
Parklanma kurallarını
güçlendir
P

20
35

Parklanma sürelerini kısıtla

Araç hurdaya çıkarma/donanım
iyileştirme programları

Parklanma arzını
dengele

Temiz yakıtlar için
altyapı oluştur
Düşük salım
bölgeleri

Araç tamiri

DÜŞÜK SALIM

Temiz yakıtları
destekle

BÖLGESİ

Yol kenarı parklanma için açık/anlaşılabilir işaretleme

BENZİN İSTASYONU
Yeşil tedarikli araçlar

Parklanma bilgilendirmeleri

Parklanmayı Yönetmek

Çevre Dostu/Temiz Araçları Desteklemek
Toplu taşıma işleticilerinin
kullanıcı dostu internet siteleri

Bisiklet dostu kurum ödülleri
Bölgesel ürünleri teşvik et
(daha az ulaşım gereksinimi)

Salım değerlerini
niceliksel olarak
belirle

Akıllı telefon geliştiricileri
için verilere erişimi sağla

Bisiklet kampanyalarının
tanıtımı

Sürdürülebilir kentsel ulaşımdan sorumlu
kurumlar yarat

daha hızlı
daha sağlıklı
sürdürülebilir

Yerel
Ürünler

Toplu taşıma havalıdır

Toplu taşıma kullanışlıdır

Daha iyi toplu taşıma için pazarlama

Yerel gündelik etkinlikleri teşvik et

- Entegre kent ve ulaşım planlama otoritesi
- Toplu taşıma birliği
- Vatandaşları sivil toplum kuruluşlarına üye olmaya
teşvik et
- Tüketici dernekleri

Verimli bir ulaşım sistemi kentsel alanları rekabetçi kılan etmenlerden biridir. İş, eğitim ve sağlık
hizmetlerine erişimi sağlar. Bununla birlikte, bir çok kentte insanlar egzoz dumanı ve gürültünün
tetiklediği sağlık sorunları ile uğraşmakta, trafik sıkışıklıkları insanların zamanını harcamakta ve
bu da ekonomide dikkate değer mali kayıplara neden olmaktadır. Fosil yakıtlara dayalı otomobil
odaklı kentsel ulaşım sistemleri, inanılmaz boyutlarda enerji tüketmekte ve sera gazı salımlarına

önemli katkıda bulunmaktadır. Trafik kazaları özellikle yayalar ve bisikletliler gibi korunmasız
gruplarda ölüme neden olmaktadır.
Son olarak, kentte yaşayan milyonlarca düşük gelirli insan güvenli ve etkin ulaşım hizmetlerinden
dışlanmıştır. Özel araç sahibi olamazlar ve yetersiz toplu taşıma hizmetlerine ve düşük kaliteli yaya
ve bisiklet olanaklarına katlanmak zorundadırlar.
Kentsel hareketliliğe yaklaşımımız birkaç kısa sözcükle şöyle özetlenebilir: Araçların değil
insanların ulaşımı! Bu hedef, çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak sürdürülebilir ulaşım

Bütüncül sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını
geliştir, uygula ve anlat

İKLİM
PLANI
ULAŞIM

SUMP

P+D

Araç paylaşımı programları

Sorunlara bütüncül yaklaşmak

İletişim Çözümleri
“Bir kent karayollarına sahip olduğunda değil, üç tekerlekli bir bisiklet üzerindeki bir çocuk her
yere kolay ve güvenli ulaşabildiğinde daha uygardır.” (Enrique Penalosa)

Ulaşımı iklim değişikliği eylem
planlarına entegre et

Ölçütlerin performanslarını ve
uygulamalarını gözlemle

türlerini (toplu taşıma, yaya ve bisiklet) geliştirmektir. Bu nedenle, sürdürülebilir kentsel
hareketlilik için sağlam politikaların oluşturulmasında ve metrobüs sistemleri, bisiklet ağları ya da
ulaşım talebi yönetimi gibi somut önlemlerin gerçekleştirilmesinde ortak ülkeleri ve kentleri
destekliyoruz. Ortak ülkelerdeki yerel projeleri tamamlamak için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Federal Bakanlığı adına GIZ tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi (SKUP)
sürdürülebilir kentsel ulaşım için çözümleri ve en iyi uygulamaları bir yayın serisinde toplamıştır.
Yayınlara www.sutp.org internet adresinden erişilebilir.

Bu poster, kentleri daha yaşanılacak bir yer yapacak olan seçilmiş sürdürülebilir kentsel ulaşım
politikalarını ve önlemlerini göstermektedir.
İletişim: transport@giz.de

Ölçütleri tartışmak ve değerlendirmek
için bir paydaşlar süreci başlat

