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“Bu broşür Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu doküman içeriğinden sadece 
International Consulting Expertise (ICE) sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.”
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KUp
SÜRDÜRÜLEBİLİR

 KENTSEL ULAŞIM PLANI

Daha yaşanabilir kentler için 
        ’un parçası olun!KUp



Ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarımızı, dünyamıza olumsuz etki yaratmadan ve gelecek 
nesillerimizin olanaklarına zarar vermeden karşılamamız bugün her zamankinden 
daha önemli. İşte bu anlayışa sürdürülebilirlik diyoruz.  

Kentlerde yaşıyoruz ve sürekli hareket halindeyiz. Her gün kısa ya da uzun yolculuk-
lar yapıyor, bizler için taşınan ürünlere erişim sağlıyor, kendi ürünlerimizi, yüklerimizi, 
mallarımızı gönderiyor ve taşıyoruz. Okula, işe, alışverişe, sevdiklerimizin yanlarına 
gidiyoruz, seyahatlere çıkıyoruz. Sürekli hareket halindeyiz ve erişim hepi-
miz için çok önemli!

İşte, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) şehir ve çevresindeki bizlerin 
ve işletmelerimizin daha iyi bir hayat kalitesine sahip olmamızı hedefleyen stratejik 
ulaşım planlarına verilen isimdir! 

Planlara bağlı kalarak pek çok açıdan daha yaşanabilir ve daha 
kaliteli hizmet alabileceğimiz bir kent elde etmek mümkün!  

Daha Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olabiliriz! 

Hava kirliliği AB'de yılda 400.000'den fazla erken ölüme neden oluyor. Dahası, iklim 
kriziyle mücadele için emisyonları azaltma ihtiyacı evrensel olarak kabul edilmektedir. 
Karayolu taşımacılığı AB'deki en büyük ikinci CO2 emisyon kaynağıdır. Tüm 
bunlara rağmen, birçok Avrupa şehri Avrupa hava kalitesi standartlarını aşmaktadır. 
SKUp’a bağlı olarak İspanya’da oluşturulmuş düşük emisyon bölgeleri ilk üç ayda 
emisyonu %15 düşürmüştür. 

Sağlık ve Güvenlikte Faydalar Elde Edebiliriz! 

Halk sağlığı ve yol güvenliği, aktif ulaşım biçimlerinin teşvik edilmesiyle bağlantılıdır. 
İngiltere'de yapılan bir araştırma, düzenli olarak işe bisikletle giden kişilerde kanser 
riskinin %45 daha düşük olduğunu göstermektedir. AB'nin en sağlıklı on kentinden 
sekizinde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları uygulanmaktadır. Örneğin, Varşova şehri 
2000'lerin ortalarında planlarını geliştirmeye başladığından beri, trafik kazalarını %21 
oranında ve trafik ölümlerini %60 oranında azaltmıştır. 

Daha Az Araba ile Daha Kolay Ulaşım Sağlayabiliriz! 

Seyahat ve ulaşım altyapısı iyi düşünüldüğünde ve özellikle hareketlilik ve şehir planlama 
birimleri iyi koordine edildiğinde, kamusal alan için farklı ulaşım biçimleri 
arasında daha az rekabet görülmektedir. SKUp’lar, insanların bireysel hareketlilik 
ihtiyaçlarına uygun ortamlar sağlamaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, Milano'nun 
2016 planında alınan önlemler, halihazırda araba kullanan sakinlerin sayısını 
%50'ye, yani İtalyan ortalamasının altına indirmiş ve trafik akışının nefes 
almasına yardımcı olmuştur. 

Her Aşamada Biz Varız! 

SKUp’un temel amacı kent yaşamını en ideal hale getirmektir. Yapılan projeler 
halk tarafından desteklendikçe kazanan yine halk olmuştur. Örneğin, 755 vatandaşın 
talepleri dikkate alınarak hazırlanan SKUp aracılığıyla Milan şehrinin, yaklaşık 
%70'inde araba kullanımını kısıtlayan düşük emisyonlu bir bölge oluşturulmuştur. 

Yaşanabilir Bir Dünya! 

Daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmak hem insanlar ve hem de işletmeler için çifte 
kazançtır. Örneğin, sokakları ulaşım biçimi ne olursa olsun herkes için güvenli hale 
getirmek, kentsel erişilebilirliği artırır ve daha yüksek bir yaşam kalitesine katkıda 
bulunur. Pek çok faktör devreye girse bile, AB'de yaşanabilir ilk on şehirden yedisinin 
SKUp’lara sahip şehirler olması tesadüf değildir.   

Bulunduğunuz 
yerden farklı bir 
yere nasıl gitmek 

istediğimizi ortak 
akıl ile karar 

vererek 
planlayabiliriz. 

Ulaşım ihtiyaçlarımızı  
farklı yollarla 
karşılamayı  

deneyerek hem 
kendi sağlığımızı 

hem de şehrin 
çevre sağlığını 

koruyabiliriz.  

Yolculuk 
sürelerimizi 

kısaltabilir, tasarruf 
sağlayabiliriz.  

Daha düşük 
enerji tüketimi 
ve emisyonları 

destekleyerek 
daha verimli 
ulaşıma dahil 

olabiliriz.  

Verimliliği ve 
maliyeti en 
uygun hale 
getirebiliriz.  

Şehrimizin yaşam 
kalitesini ve 

halk sağlığını 
geliştirebiliriz. 

Başta yol olmak 
üzere genel olarak 

güvenliği 
artırabiliriz.  

Hava ve gürültü 
kirliliğini, sera 

gazı 
emisyonlarını ve 
enerji tüketimini 

azaltabiliriz.   

Avrupa Birliği'nde planlanmış karayolları, demiryolları, havaalanları 
ve su altyapısı ağı olan Trans-Avrupa'ya entegre ülkemiz ulaşım 

ağının ve bir bütün olarak bizim de dahil olmayı hedeflediğimiz 
Avrupa'nın ulaşım sisteminin genel performansının daha iyi olmasına 

katkıda bulunabiliriz.  

           * ile Neler Yapabiliriz? 

Dünyasına Hoş Geldiniz! 

 Bize Ne Fayda Sağlayacak? 

*            : Sürdürlebilir Kentsel Hareketlilik Planının kısaltmasıdır. İngilizcede Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP) olarak ifade edilen terimin Türkçe çevirisi olarak kullanılmaktadır. 
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