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AB Komisyonu’nun Ulaşım ile ilgili Beyaz Kâğıdında, 1990 seviyeleriy-
le kıyaslandığında, 2050 yılına kadar ulaşımdaki sera gazı emisyonla-
rının %60 oranında azaltılması önerilmektedir. 

Bunu başarabilmek için Avrupa ulaşım modellerinde yukarıda izah 
edilen değişikliğin yapılması kaçınılmazdır. Ayrıca ve iklim değişikliği-
nin hızı göz önünde bulundurulduğunda, harekete geçerek sürdürüle-
bilir olmayan eski sistemlerin yerine geçebilecek yeni ve özellikle daha 
az yakıta bağımlı ulaşım sistemleri geliştirmek için fazla zamanımız 
kalmamıştır. Bunun için paylaşım ilkesine dayanan toplu taşımacılık 
ve daha çok entegre edilmiş sistemlere dayanan yeni modeller  kul-
lanılmalıdır.

Temiz ve akıllı hareketlilik ile ilgili AB 
Politikaları – AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar.

Ekonomik açıdan bakıldığı zaman hareketlilik, Avrupa’da kalkınma için 
gerekli bir ön koşuldur. Verimli bir ulaşım altyapısı, ekonomik üretim, 
ticaret ve malların dolaşımı için hayati öneme sahiptir. Hareketlilik; 
piyasalara, iş yerlerine eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaş-
tırır. Gelişen ekonomilerde ve gelişmekte olan ülkelerde, yoksulluğun 
azaltılması için çok önemlidir. Ancak bugünün hareketlilik kültürü – 
gelişmekte olan çoğu ülkenin örnek aldığı Avrupa’nınki de dahil olmak 
üzere Batı modeli – sürdürülebilir değildir.  Bu model, daha çok ula-
şım altyapısı inşa etmenin–ve daha çok trafik yaratmanın- refah ve 
kalkınmayı teşvik etmede en iyi yol olduğu görüşüne dayanmaktadır. 
Ancak motorlu taşıtlara giderek daha çok bel bağlamak, sera gazı ve 
diğer emisyonların artmasına neden olmakta, iklimi ve insan sağlığını 
tehdit etmektedir. 

Avrupa şehirlerinin çoğunda, özel araç sayısının artması, yerel altya-
pıyı çökme noktasına getirmekte, bu da ekonomik süreçler üzerinde 
olumsuz geribildirim etkisi oluşturmaktadır. Adil ve sürdürülebilir bir 
hareketlilik modelinin elde edilebilmesi için Avrupa’da - hem kendi ge-
leceği hem de dünyanın diğer bölgeleri için yeni bir model olarak- ula-
şım politikasıyla ilgili bir paradigma değişikliğine gidilmesi elzemdir. 

Çevre açısından bakıldığında, bu değişiklik gereklidir çünkü sera gazı 
(GHG) emisyonlarının yaklaşık %25’inden sorumlu olan Avrupa ula-
şım sektörü, enerji sektöründen sonra ikinci en büyük sera gazı salımı 
yapan sektördür. Avrupa’nın karayolu taşımacılığı tek başına AB’nin 
toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık beşte birini üretmektedir. Böylece 
Avrupa’nın esas çevreyi koruma hedefi,  toplam GHG emisyonunun 
azaltılmasıyla temsil edilmektedir ve ulaşım sektörü bu hedefe ulaşıl-
masında baş rolü üstlenmektedir. 

Durumun aciliyetinin farkında olan Avrupa Komisyonu, rekabetçi bir 
ulaşım sistemi için 2011 yılı Mart ayında hareketliliği artıracak, kilit 
alanlardaki temel engelleri kaldıracak ve büyüme ile istihdamı teş-
vik edecek olan kapsamlı bir stratejiyi benimsemiştir. Aynı zamanda, 
bu öneriler Avrupa’nın ithal petrole olan bağımlılığını önemli oranda 
azaltacak ve ulaşımda karbon emisyonlarını 2050 yılına kadar %60 
oranında düşürecektir. 

Ulaşımla ilgili Beyaz Kâğıtta 10 stratejik hedef ve kri-
ter yer almaktadır. 

Bu hedefler aracılığıyla AB politikası, 2050 yılında ulaşımın görüntü-
sünün nasıl olması gerektiği konusunda entegre bir vizyon oluştur-
muştur. Öte yandan, dönüşüm görevi kapsamının daha somut bir hale 
getirilmesi ve izlemenin kolaylaştırılması için 2030 yılı için de ara he-
defler belirlenmiştir. 

2050 yılına kadar ana hedefler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

• Şehirlerde konvansiyonel yakıt kullanan arabaların artık bulundurulmaması.

• Havacılıkta sürdürülebilir düşük karbon yakıtlarının %40 oranında kullanımı; 
  gemicilik emisyonlarında en az %40 oranında azalmanın sağlanması.

• Orta mesafe şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığının %50’sinin 
  karayolundan demiryolu ve su taşımacılığına kaydırılması.

• Bunların tümü, 2050’ye kadar ulaşım emisyonlarında %60 azalma 
  sağlayacaktır.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak maksadıyla şehirler için, adım adım, 
yeni planlar hazırlanması gerekli hale gelmektedir. AB, SÜRDÜRÜLE-
BİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANLARININ (“SUMPS) hazırlanmasını 
önermekte ve desteklemektedir. 



SUMPS hazırlamak karmaşık bir iştir. Komisyon’un desteğiyle hazırlan-
mış olan rehberlerde, kentsel bir alanın sürdürülebilir bir biçimde geliş-
tirilmesi için net bir vizyona dayandırılan bir kentsel hareketlilik strate-
jisinin nasıl hazırlanacağı konusunda şehir idareleri ve planlamacılarına 
yönelik somut tavsiyeler yer almaktadır. SUMPS geliştirme ve uygula-
ma süreci 11 ana adıma ayrılabilir: 

Adım 1: Başarılı bir SUMPS için potansiyelinizi belirleyin

Adım 2: Geliştirme süreci ve planın kapsamını tanımlama 

Adım 3: Hareketlilik durumunu analiz edin ve senaryolar geliştirin

Adım 4: Ortak bir vizyon geliştirin

Adım 5: Önceliklerinizi ve ölçülebilir hedefleri belirleyin

Adım 6: Etkili tedbir paketleri geliştirin

Adım 7: Net sorumluluklar üzerinde anlaşın ve bütçe tahsis edin

Adım 8 Plana, izleme ve değerlendirme sistemlerini dahil edin

Adım 9: SUMPS’u kabul edin

Adım 10: Planı uygulama safhasında uygun idare ve iletişimin  
olmasını sağlayın 

Adım 11: Derslerinize çalışın

Aşağıda Avrupa’dan entegre kentsel ulaşım örneklerinden bazıları yer 
almaktadır: 

KRAKOV / Polonya 

Krakov; önemli bir kültür ve bilim merkezi ve giderek popülerlik kazanan 
bir turizm merkezidir. Burada toplu taşımacılık, belediyeye ait bir şirket 
tarafından işletilen tramvaylar ve otobüsler aracılığıyla yapılmaktadır. 
Tarihi şehir merkezi büyük oranda yayalaştırılmıştır. Krakov’da, ulusal 
demiryolu ve şehir taşımacılığı arasındaki biletlerin entegre edilmesi so-
nucunda bu tür toplu taşımacılıkta yüzde 15 artış meydana gelmiştir.  
Şehir, otobüste-bisiklet programının yanı sıra ayrıca ‘car-pooling’ (yol-
culuk paylaşımı) ve ‘car-sharing’ (araç ortak kullanımı) programlarını da 
uygulamıştır. Plaka tanıma teknolojisi kullanılarak, girişi sınırlı bölgeler 
oluşturulmuş, pek çok araç şehir merkezinden çıkartılmış, bu arada, şe-
hir tramvaylarının cazibesi ve işletme hızları artırılmıştır.  

LONDRA / Büyük Britanya 

Londra’nın City bölgesinde 9,000 kişi ikamet etmekteyken, burada 
çalışan kişi sayısı 330,000’dir. Bu durum, hareketlilik sorununu şehrin 
siyasi gündeminde en üst sıralara taşımaktadır. 2003 yılında, trafik yo-
ğunluğu ücret sistemi hayata geçirilerek, araba trafiği etkin bir biçimde 
azaltılmış ve böylece otobüs ve bisiklet trafiği iyileştirilmiştir. Thames 
Nehri’nin toplu taşımacılık için daha fazla kullanılması planlanmaktadır. 
Ayrıca Nehir Otobüs hizmetleri de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 
her 20 dakikada bir çalışmaktadır. Bugüne kadar elde edilen en büyük 
başarılardan biri 28 adet kiralık bisiklet yanaşma istasyonunun Lond-
ra’nın City bölgesine yerleştirilmiş olmasıdır. Diğeri de City bölgesini 
çaprazlama geçen bir dizi bisiklet yolunun yapılmış olmasıdır.  Lond-
ra’nın bu bölgesi ayrıca Street Scene inisiyatifi ile güvenliği savunan 
tedbirler aracılığıyla yayaları da desteklemektedir. Bunların arasında, 
yeni Millennium Köprüsü’ne bağlanan nehir kıyısı gezi yeri (kordon) gibi 
yakın geçmişte yapılan altyapı geliştirmeleri de yer almaktadır.  

Bu metin Dr. Jürgen Perschon, Yönetici Müdür EURIST Hamburg/
Almanya tarafından Eylül 2017’de hazırlanmıştır. www.eurist.info

TÜBİNGEN 

Güney Almanya’daki 85,000 nüfuslu bu şehir, 2030 yılına kadar ula-
şımdaki emisyonları %50 azaltmayı hedeflemektedir. Bir senaryoda 
yapılan hesaplama ve öngörülere göre, seyahat edilen mesafelerde-
ki ve araba trafiğindeki artışa rağmen, 2030 yılına kadar, başlangıç 
tarihi olan 2008 yılına oranla, kentsel yolcu trafiğindeki mutlak CO2 
emisyonları %25 azalacaktır. Bu, motorlu araçlardaki teknik verimlilik 
gelişmeleri sayesinde başarılacaktır. Ayrıca bu senaryonun amacı, Tü-
bingen’deki entegre şehir ve ulaşım planlaması sayesinde meydana ge-
lecek olan davranış değişiklikleriyle CO2’de ek bir %25’lik azalma daha 
elde edilmektedir.  
 
Bu nedenle Tübingen sakinleri için seyahat mesafeleri %10 kısaltılmalı 
ve araba trafiğinin ulaşımdaki payının %10’u çevre dostu ulaşım bi-
çimlerine aktarılmalıdır. Destekleyici belediye tedbirleriyle (kullanıcı 
faydaları, teşvikler ve satın alma tavsiyeleri) hızlandırılmış bir verimlilik 
artışı, Tübingen’deki toplam araç filosu için kilometre başına %40 daha 
az CO2 emisyonuna yol açacaktır. Sürdürülebilirlik senaryosunda, yer-
leşim geliştirme, toplu taşımacılık ve çoklu modalite, kentsel alan ve 
trafik ve hareketlilik yönetimi eylem alanlarında 14 tedbir paketi, yerel 
paydaşlarla yapılan bir dizi çalıştay ve bir danışma kurumu ile diyalog 
ile geliştirilmiştir.  Şehir, bu tedbirlerden birkaçını hâlihazırda başarılı bir 
biçimde uygulamıştır. 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


