
2030 yılında daha geniş 

birleşik bir Lefkoşa’da 

sürdürülebilir ulaşım/dolaşımı 

nasıl sağlayabiliriz? 

 

 

  



 
 

Mevcut durum 

Kıbrıs’taki ulaşım sektörü, Kıbrıs’ın nihai enerji tüketiminin yaklaşık %50’sini temsil 
etmektedir. Kıbrıs, özel araç kullanımı konusunda tüm AB üye devletleri arasında ilk 
sıralarda yer alırken, bisiklet, toplu taşıma kullanımı ile yürüme konusunda son 
sıralarda yer almaktadır. 

Uzun yıllar boyunca, Kıbrıs’taki ulaşım sistemi tek boyutlu şekilde geliştirilmiş, araba 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verirken, diğer ulaşım yollarına yeterince yer 
verilmemiştir. Bu politikanın bir sonucu olarak özel araç sahibi olma oranlarında hızlı 
bir artış yaşanmış ve toplu taşıma, bisiklet kullanımı ve yürüyüş konusunda da bir düşüş 
görülmüştür. Son beş yıl içerisinde, toplu taşıma (otobüs) temel altyapı  konusunda 
önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Buna karşın, yerel halkın sadece %2’si otobüs 
kullanmaktadır. Bazı belediyelerin bisiklet yolları geliştirmiş olmasına karşın, 
Lefkoşa’nın tüm bölgelerini birbirine bağlayacak bir bisiklet ağının olmamasından 
dolayı insanlar günlük işlerini halletmek konusunda bisiklet kullanımını tercih 
etmemektedir. Buna ek olarak, Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) ile çevre dostlu araçların 
kullanımı çok sınırlıdır.  

Sürdürülebilir ulaşım ve dolaşımı geliştirmek adına 2010 yılında Bütünleşik Lefkoşa 
Dolaşım Master Planı’nın geliştirilmiştir fakat çok yavaş ilerleme kaydedilmektedir. 

1974 yılından itibaren ara bölge ile ikiye ayrılmış Lefkoşa bölgesi ve şehir merkezi, 
Lefkoşa’nın güney ve kuzeyini içine alacak bütünleşik bir ulaşım strateji planının 
uygulanmasını imkansız kılmaktadır. 

 

Climate-KIC RIS Kıbrıs 

Climate-KIC, sıfır karbon ekonomisi yaratmak adına yenilik üzerinden iklim değişikliği 
konusunda çalışan AB’nin en büyük kamu özel ortaklığıdır. Climate-KIC’nin dört 
öncelikli alanda faaliyetlerini yürütmektedir: kentsel alanlar, arazi kullanımı, üretim 
sistemleri ile iklim ölçümleri ve finansman. Climate-KIC, Avrupa Birliği’nin bir organı 
olan Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenmektedir. 

Kıbrıs Climate-KIC Bölgesel Yenilik Planı (Cyprus RIS), Kıbrıs konsorsiyumu, Kıbrıs 
Teknoloji Üniversitesi, Kıbrıs Enerji Ajansı ve Chrysalis LEAP’den oluşmakta ve Kıbrıs’ta 
yeşil yeniliği geliştirmeyi ve Yunanistan’dan Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika bölgesine 
ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefe de yüksek lisans ve mesleki öğretim, temiz 
teknolojiler inovasyon ve yeşil genç yenilikçi işletmelerde hedef odaklı eylemler ile 
ulaşılacaktır. 

 



 
 

Multidisipliner 

paydaşlar 

vizyonlarını paylaştı 

 

 

 

 

 

Cyprus RIS ortakları, çeşitli konularda 
çalışan 25 kadar katılımcının bir araya 
geldiği ve ‘2030 yılında daha geniş birleşik 
bir Lefkoşa’da sürdürülebilir 
ulaşım/dolaşımı nasıl sağlayabiliriz?’ 
sorusuna yanıt aradığı 12 ve 13 Aralık 2016 
tarihlerinde iki günlük bir ‘kum havuzu’ 
çalıştayı düzenledi. 

Düzenlenen çalıştayın temel amacı 
Lefkoşa’daki mevcut kentsel ulaşım 
zorluklarının belirlenmesi, birleşik bir 
Lefkoşa için istenen gelecek ulaşım ve 
dolaşımın şekillendirilmesi ve potansiyel 
engellerin aşılmasında kapsamlı planlar 
geliştirmek adına kilit paydaşların sürece 
dahil etmek olarak belirlenmiştir. Yapılan 
çalıştay Kıbrıs’ta bulunan tüm toplumlar ile 
dörtlü sarmal içerisindeki (akademi, iş 
çevresi, devlet, sivil toplum) kilit paydaşlara 
yöneliktir.  

Bakanlıklar, üniversiteler, STK’lar, 
işletmeler, yerel makamlar, siyasetçiler ve 
bir çoğu daha önce Lefkoşa bölgesinde 
ulaştırma ile ilgili kararlar ve planlama 
konularına dahil olmuş vatandaşlardan 
oluşan 25 kilit paydaşın bulunduğu bir 
multidisipliner grup oluşturulmuş  ve diğer 
katılımcılarla deneyimlerini paylaşmışlardır 
(bkz. katılımcı listesi).  Katılımcılar öncelikle 
Lefkoşa’daki ulaştırma/dolaşım sorunları 
belirlemiş ve daha sonra bu sorunları 
kümelere ayırmıştır. Bir sonraki aşamada 
ise belirlenen zorluklarla ilgili önerilerde 
bulunmak ve zorlukların üstesinden gelmek 
için fikirler üretmek adına multidisipliner 
çalışma grupları oluşturulmuştur. 2030 yılı 
ve sonrasında sürdürülebilir bir sistem 
meydana getirmek adına Lefkoşa’da 
yaşanan ulaştırma sistemi sorunlarına dair 
politika önerilerini geliştirmiştir. 

 

 



 
 

Vizyonumuz... 

Lefkoşa’nın 2030 yılı itibariyle tüm 

vatandaşların güvenilir, emniyetli ve 

sürdürülebilir ulaşım araçlarına erişiminin 

olduğu birleşik, akıllı ve canlı bir kente 

dönüşmesi. 

 

Hedefimiz... 

2017 seviyeleriyle 

karşılaştırıldığı zaman 

2030 yılında ulaştırma 

sektöründeki CO2 

emisyonlarını %40 oranında azaltmak 

 

Özel hedeflerimiz ...  

 Mevcut hizmet ve ürünlerin tüm vatandaşlardan yürüme 
mesafesinde ya da yakın mesafede olmasını sağlayarak dolaşım ihtiyacını 
azaltmak. 

 Tüm vatandaşlar için daha ilgi çekici olması gereken alternatif ulaşım 
araçlarına (otobüs, bisiklet, yürüyüş) öncelik vermek ve alan sağlamak. 

 Daha katı cezalar getirerek ve araçların erişimi olacak şekilde sokak 
ve alanları tasarlayarak özel araç kullanımını azaltmak. 

 Akıllı ulaştırma sistemleri ortaya koyarak şehri akıllı bir şehir haline 
getirmek. 

 Daha temiz veya sıfır karbon teknolojileri kullanan çevre dostu özel 
ve kamu araçlarının kullanımını teşvik etmek. 



 
 

 

Politika önerileri 
1| Ortak sürdürülebilir bir 

ulaşım vizyon ve stratejisi 

geliştirmek 

Birleşik daha geniş bir Lefkoşa’nın ulaşım 
ve dolaşım bakımından akıllı ve 
sürdürülebilir bir bölgeye dönüşmesi için 
bir strateji planı ve vizyonuna ihtiyaç vardı. 
Bu planın geliştirilmesi ve uygulanmasında 
başarının yakalanması büyük oranda dörtlü 
sarmal içerisindeki tüm kilit paydaşlar ile 
Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplulukların baştan 
itibaren sürece dahil olmasına 
dayanmaktadır: devlet ve yerel makamlar, 
akademik ve araştırma topluluğu, 
işletmeler ve vatandaşlar. Ortak bir vizyon 
ve stratejinin oluşturulması tüm 
paydaşların görüş, endişe, fikir ve 
önerilerinin göz önüne alındığı anlamına 
gelmekte, stratejik plan ile önerilen somut 
eylemlerin kabul edilmesi ve 
benimsenmesini yükseltmekte ve sürece 
bir nevi aşağıdan yukarıya birleşme 
duygusunu sağlamaktadır. 

Ortak bir vizyonun oluşturulması anketler, 
toplantılar, odak grupları, paydaşlarla açık 
diyalog, fikir ve görüşlerin paylaşılması 
adına online platformların geliştirilmesi 
gibi bir dizi kaynak, araç ve yöntemleri 
gerektirmektedir. 

 

2| İletişim Stratejisi 

Geliştirmek ve Farkındalık 

artırıcı kampanya yürütmek  

Temiz sürdürülebilir ve akıllı ulaşım 
çözümlerimin faydaları konusunda bir 

iletişim stratejisi ve farkındalık 
kampanyaları vatandaşlar arasında, 
işletmelerde, okullarda, kurumlarda, 
üniversitelerde vb farkındalığın artırılması 
için gereklidir.  Kampanya sürdürülebilir 
ulaşımın çevrenin korunmasına, iklim 
değişimini aza indirgemeye ve Lefkoşa’daki 
yaşam kalitesinin artmasına katkıda 
bulunacağı mesajını vermelidir. Daha çok 
farkındalık sahibi nihai kullanıcılar 
Lefkoşa’daki ulaştırma sistemi 
değişikliklerini daha kolay kabul edecektir 
ve önerilen alternatif ulaştırma 
çözümlerini kullanacaktır.  
 

3| Lefkoşa Şehir Merkezi için 

akıllı hareketlilik strateji 

planı geliştirme 

Son on yılda, Lefkoşa’nın bölünmüş şehir 
merkezindeki faaliyetler 2008 dünya 
ekonomik krizinden tetiklenerek 
kötüleşmiştir. Surların dışındaki 
yayalaştırılmamış alanların tersine 
(Makariou ve Stasiktatous Caddeleri vb), 
şehrin tarihi merkezindeki yayalara açılmış 
alanlar son zamanlarda iyileştirilerek hoş 
vakit geçirmek için bir destinasyon halini 
almıştır. Ancak, şehirde zayıf bir otobüs ağı 
bulunmaktadır ve vatandaşlarda ulaşım 
kültürü eksikliği bulunmaktadır.  
Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için 
birleşik Lefkoşa şehir merkezi için ulaşım 
ihtiyaçlarının çeşitli şekilleri için akıllı bir 
altyapı geliştirmek için bir strateji planı 
tasarlanmalıdır. Bu şekilde Lefkoşa şehir 
merkezi daha akıllı ve daha etkin bir şehir 
haline dönüşecek, mobilite, kamu ulaşımı 
ve çevre ile ilgili Lefkoşa surlarının içi ve 
çevresi geliştirilecektir.  

 

 

4| Çok modelli geçiş alanları 

yaratmak için politikalar 

oluşturmak ve uygulamak  

Tüm yol kullanımının tekrardan 
dengelenmesi ve geniş orandaki araba 



 
 

kullanıcılarının sürdürülebilir şekillere 
dönüştürülmesiyle Lefkoşa’daki ulaşım 
sisteminin yenilenmesi gerekmektedir. Yol 
alanlarını yeniden belirleyerek ve tek 
yolculuktaki modların değişimini 
kolaylaştıran çok modelli köprülü kavşak 
noktaları oluşturan bir politikanın 
oluşturulması ve uygulanmasıyla bu 
hedefe ulaşılabilir.  

Bu, her yol ağının en iyi hale getirilmesi 
fikriyle şehrin ulaşım talebi modellerinin 
değerlendirilmesiyle yapılmalıdır. Her yol 
ağı Lefkoşa’nın birleşimi de göz ününde 
bulundurularak, kavşak yerleri olarak 
belirlenecek aralarındaki bağlantısallık 
noktaları belirlenerek bütünsel bir şekilde 
planlanmalıdır.  

Kavşak yerlerinin iki kategorisi 
tanımlanmalıdır: birincil kavşak ve ikincil 
kavşak yerleri. Birincil kavşak yerleri ve çok 
modelli istasyonlar şehirdeki stratejik 
olarak konuçlanmış noktalarda 
belirlenmelidir. Bunlar transit odaklı 
gelişim ilkesine göre tasarlanmalı ve 
uygulanmalıdırlar ve mağazalar, ofisler, 
apartmanlar, tıp merkezleri, eğitim 
merkezleri ve diğer açık kamu alanları gibi 
diğer kullanımları da barındırmalıdır. İkincil 
kavşak alanları lüks otobüs durakları, 
bisiklet sürme faaliyetleri, küçük parklar ve 
at binme alanları şeklinde tasarlanacaktır. 

 

5| Bir kamu hareketi tahmin 

planının uygulanması 

Bu kamu hareketi tahmin planının amacı 
birleşik Lefkoşa için kentsel alanı analiz 

etmek ve hareket yapılarını (yayalar, 
araçlar gibi) öngörecek modeller 
oluşturmaktır. Kamu hareket ihtiyaçlarının 
analiz edilip incelenmesi, devlet ve yerel 
makamlara; kamu alanları, istasyonlar, 
yollar ve binaların daha iyi tasarlanması 
için gerekli bilgiyi sağlayacaktır. 

 
 
Böyle bir planın geliştirilmesi, yazılım 
kullanımı, alan Syntax teorisi ve yöntemleri 
ile bilimsel tahmin modelleri/varsayımı 
bilgisi gibi bir dizi kaynağı 
gerektirmektedir. 

 

Kamusal hareketin öngörülmesine yardımcı olacak 
şekilde her sokağın bütünleşmesini gösteren birleşik 
Lefkoşa mekânsal modeli (yayalar ve araçlar). 
(Kaynak: Constantinos Kypris, Mimarlık Bölümü, 
Kıbrıs Üniversitesi.) 

Kentsel Mekana geçiş insanının temel fikri (Space 
Syntax Theory). 



 
 

 

6| Araba kullanımının 

yenilikçi ve alternatif 

yollarına yönelik teşvik 

araştırması  

Kıbrıs’ta vatandaşların kullandıkları temel 
ulaşım yolu kısa mesafelerde bile özel 
araçlardır. Bu, sokaklarda günlük trafik 
sıkışıklığına, daha çok kamu ve özel park 
alanı taleplerinin sürmesine ve şehrin hava 
kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca mevcut toplu ulaşım araçlarının 
güvenilirliği, hızı ve konforu konusunda da 
pek çok sorun bulunmaktadır.  Araba 
milajını ve özel araba sayısını düşürmeyi 
hedefleyen araba ulaşımının alternatif 
Örneğin halkın bir noktadan diğerine küçük 
çevre dostu araçlar kullanılarak güvenilir 
ulaşım hizmetine erişimleri bulunan 
yerlerde talepleri üzerine araba kiralama 
kavramı ile ilgili strateji geliştirilmesi 
irdelenmelidir.  
Dış şeritler modüler sürücüsüz birimlere ayrılmıştır 
 
Çalışılabilecek bir diğer akıllı ve yenilikçi 
ulaşım sistemi özerk, modüler sistemdir: 
fikir bireysel yolcular için araç/kapsül toplu 
taşıma hizmeti vermektir. Bunlar mevcut 
yol altyapısı üzerine yerleştirilecek özerk 
araçlar olacaktır. Küçültülen boyut, yolda 
tek bir şeridi alarak, normal bir arabanın 
sürücüsünden ziyade üç yolcu kadar 
(birbiri ardına kapsüller) alma olasılığı 
anlamına gelir.  
 

7| Implementatio Yayalar, 

bisiklet sürücüleri ve toplu 

taşıma kullanıcıları için alan 

ve altyapı oluşturulması 

veya geliştirilmesi için “Yol 

Diyeti” tekniklerinin 

uygulanması 

Kıbrıs’taki araba kullanımı dünya genelinde 
en yüksek ülkelerden bir tanesidir. Sonuç 
olarak ülke sıkışıklıktan, kötü hava 
kalitesinden, yüksek kaza oranlarından ve 
ulaşabilirlik sorunundan muzdariptir. 
Durum artık sürdürülebilir değildir ve bu 

sebeple ulaşımın daha sürdürülebilir 
yollarına geçiş yapılması gerekmektedir. 

 Bunu başarmak için  “Yol Diyeti” uygulama 
teknikleri geliştirilmeli ve daha fazla yaya 
ve bisiklet sürücüsünü barındırabilmek için 
altyapı oluşturulmalıdır: diğer kullanıcılara 
ayrıcalık sağlayabilmek için yol alanının 
azaltılması ve yeniden tasarlanması: 
bisiklet sürüşü, geniş yaya geçitleri, 
ağaçlandırma ve toplu taşıma altyapısı için 
daha fazla alanın yaratılması.  

 

8| Yerel makamların 

sürdürülebilir enerji ve iklim 

eylem planları uygulaması 

için cesaretlendirilmesi    

Yerel makamlar iklim değişikliğine 

adaptasyon ve iklim değişikliğini en aza 

indirgemek için stratejik ve entegre 

faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Örneğin 

Lefkoşa yerel makamları Belediye 

Başkanları Sözleşmesi ve/veya Akıllı Adalar 

İnisiyatifine katılmak veya kendilerini akıllı, 

sürdürülebilir ve dirençli şehirlere 

dönüştürecek akıllı, yenilikçi ulaşım ve 

mobilite çözümlerine öncelik vermeyi 

hedefleyen somut eylemlerle bir plan 

geliştirmeleri için cesaretlendirilmelidirler.  



 
 

9| Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının ulaştırma 

sistemine entegrasyonu 

politikası  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
Lefkoşa’nın ulaştırma sistemine entegre 
edilmesi için bir stratejik planın tasarısı, 
yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan 
elektrikli araçlar için şarj etme istasyonu, 
bisikletler vb Lefkoşa’daki ulaştırmanın 
çevresel etkisini azaltmaya, ulaşımın etkin 
ve daha temiz şekillerini ve şehirde sağlıklı 
yaşamı teşvik etmeye katkıda bulunacaktır. 
  

 
 
Bu strateji gerekli altyapı oluşumu (örn şarj 
istasyonları, park alanları)  yoluyla ve e-
bisiklet veya e-araç kullanımı için teşvik 
hükümleri ile desteklenmelidir.  
Tüm kilit paydaşlar planın 
oluşturulmasında yer almalıdırlar: Kıbrıs 
Elektrik Kurumu e-bisikletler veya e-
araçların elektrik faturaları vasıtasıyla 
ödenebilmesine izin vermelidir ve tüm 
kamu sektörü hizmetleri (posta, daireler 
arası vb) yenilenebilir enerji ile şarj edilmiş 
e-bisikletler veya e-araçlarla taşınmalıdır.  

10| Sürdürülebilir ulaşımla 

ilgili yatırımların 

desteklenmesi ve 

başlatılması için fonların 

ayrılması ve mali araçların 

oluşturulması  

İlk adım olarak, araştırma, ulaştırma ve 
mobilite projelerini tasarlama ve 
uygulamayı finanse edecek mevcut ve en 
uygun mali şemalar ve kaynaklarla ilgili bir 
veri tabanı oluşturulmalı ve tüm 
paydaşlarla paylaşılmalıdır. Bu veri tabanı 
ulaştırma projeleri ve eylemleri finanse 
etmek için mevcut yol ve şemaların 
belirlenmesi konusunda yerel makamlara 
ve hükümete kolay bir referans olarak 
hizmet edebilir.  
Devletin, Lefkoşa’nın daha geniş alanında 
sürdürülebilir ulaşımın önemini anlaması 
ve fon ayırması ve yatırımların tetiklenmesi 
ve sürdürülebilir ulaştırma projeleri için 
mali araçlar oluşturması ayrıca önemlidir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştay, Climate-KIC tarafından desteklenen Bölgesel Yenilikçilik Programının (RIS) bir parçasıydı. 
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