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“Bu broşür Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği 

ile hazırlanmıştır.

Bu broşürün içeriğinden sadece Egis Villes et Transports & 

Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş. sorumludur ve hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı 

şeklinde yorumlanamaz.”

www.sumpkocaeli.org

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ULAŞIM NEDİR

Sürdürülebilir ulaşım, bir toplumun ulaşım 
ihtiyaçlarının, mevcut durum ve gelecekte, kentin 
ekosistemini tehdit etmeyecek ve  çevreye en az zarar 
verecek şekilde desteklenmesidir.

Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması, kentsel ulaşım 
sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir. Sera gazı 
salımının azaltılması da dahil olmak üzere çevresel, 
sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve ulusal hedef-
lere ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KOCAELİ SUMP/SKUp
KOCAELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR

KENTSEL ULAŞIM PLANI



www.sumpkocaeli.org www.sumpkocaeli.org

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP/SKUp) 
daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki ve çevrele-
rindeki insanların ve işletmelerin ulaşım gereksinimle-
rini karşılamak için tasarlanmış stratejik bir plandır. 

“İşlevsel kentsel” alanda sürdürüle-
bilir hareketliliğin planlanması.

Kurumsal sınırlar arasında iş birliği.

Mevcut ve gelecekteki performansın 
değerlendirilmesi.

Tüm ulaşım türlerinin entegre 
bir şekilde geliştirilmesi.

Kalite güvencesinin sağlanması.

Vatandaş ve paydaşların dahil 
edilmesi.

Uzun vadeli bir vizyon ve açık bir 
uygulama planının tanımlanması.

İzleme ve değerlendirme sisteminin 
oluşturulması.

KOCAELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
KENTSEL ULAŞIM PLANININ
KAPSAMI
Kocaeli SUMP/SKUp’un genel amacı, daha güvenli, daha 
temiz, daha erişilebilir, daha ekonomik  ve adil bir ulaşım 
sağlayarak Kocaeli'nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebi-
lirliğine katkıda bulunmaktır.

Bu proje ile AB standart ve normlarında bir Sürdürüle-
bilir Kentsel Ulaşım Planı hazırlanacaktır.

ÇALIŞMANIN SÜRECİ
Kocaeli SUMP/SKUp çalışması 10 Ağustos 2022
tarihinde başlamış olup, 24 ay sürecektir.

SUMP / SKUp NEDİR

Emisyon ve atıkların çevresel açıdan
sürdürülebilir eşik değerlere indirgenmesi.

Yenilenebilir kaynakların da tüketiminin
sürdürülebilir verim seviyesinde sınırlandırılması.

Bireylerin ve toplumların temel erişim 
ihtiyaçlarının (iş, okul, sağlık vb.) nesiller 
arası eşitlik ve insan, ekosistem sağlığı ile 
tutarlı, güvenli bir şekilde karşılanması.

Ulaşım sistemlerinin etkin bir şekilde 
işletilmesi, hesaplı ve ekonomik olması. 

Yenilenebilir olmayan kaynakların 
kullanımının azaltılması. 

Canlı bir ekonominin desteklenmesi, 
ulaşım türleri arasında tercih hakkı 
sunulması.

co2

Arazi kullanım oranı ve gürültü 
kirliliğinin minimum seviyelere 
düşürülmesi.

Kocaeli SUMP/SKUp sonucunda, günümüzde var olan ve 
gelecekte ortaya çıkması beklenen ulaşım ve trafik sorun-
larının çözümüne yönelik olarak kısa, orta ve uzun dönem-
de uygulanmak üzere birbirleri ile tutarlı kararlar ve hedef-
ler ortaya konulacaktır. Bu hedeflere göre SKUp şunları 
başaracaktır:

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
NELERDİR

Hazırlık ve Analiz Aşaması

Strateji Geliştirme Aşaması

SUMP/SKUp Hazırlama Aşaması

Kentin mevcut ulaşım durumunun analizi

Ulaşım vizyonunun, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi

Ulaşım tedbirlerinin planlanması
İzleme ve değerlendirme planının hazırlanması
Finansal planın hazırlanması


