COVID-19
SALGINI
SÜRECİNDE
ULAŞIM
Covid-19 salgını sürecinde, yaşantımızdan pek çok
alışkanlığı çıkardık, yerine yeni alışkanlıklar
ekledik. Okullar kapalı, birçok çalışan kişi işlerini
evden devam etmek durumunda kaldı.
Salgın sürecinde, hem kurumlar hem de biz yeni
dünya koşullarına göre adapte oluyoruz. Yaklaşık
bir aydır hava kirliliği ve trafik sıkışıklığından uzak
bir şekilde yaşıyoruz. Ancak yakında insanlar işe,
daha ileri bir tarihte ise çocuklar okula başlayacak.
Yeni dünya düzeninde yeni koşullara ihtiyacımız
olabilir.
Sosyal mesafe kuralından dolayı toplu taşıma
araçlarında sosyal mesafe kuralı yolcu sayısının
sınırlandırılması ve kişilerin sağlık sebebiyle kişisel
araçları tercih etmesi ile karşı karşıya kalacağız.
Bursa gibi trafiğin yoğun yaşandığı bir şehirde araç
yoğunluğunun daha da artması veya otopark
alanların yetersiz kalması söz konusu olabilir.

Hazırlayan
Sümeyra Altan

Dünyada pek çok şehir, salgın sürecinden dolayı
yaya yollarının genişletmek ve geçici bisiklet
yollarını yapmak için hızlı çözümleri hayata
geçiriyor.

Bu değişim sürecinde Dünya'nın diğer kentlerinde
ulaşımda ne tür iyileştirmeler yapılıyor, Bursa olarak
biz neler yapabiliriz, bilgi ve önerilerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Covıd-19 Salgını Süreci

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgını sürecinde ulaşımı yaya
ve bisikletle sağlamamızı öneriyor.
“Mümkün olan her durumda bisiklete binmeyi veya yürümeyi tercih edin. Aktif ulaşım,
hem günlük fiziksel aktivite ihtiyacımıza cevap verecek hem de başka insanlar ile temas
etmeden gitmek istediğimiz yere ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Türkiye'de ulusal bir gazete 2 Mayıs Cumartesi tarihli sayısında "Gelecek Bisiklette"
başlıklı tam sayfa haberi vermiştir.

Çin'de Karantina Sonrası Neler Yaşandı?

Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile
birlikte, Çin'in deneyimleri çoğu ülke yönetimi için Covid-19 salgını ile baş etmede
önemli öngörüler sundu. Aynı şekilde Çin'in karantina sürecinden sonra yaşadıkları
da çoğu ülke için önemli projelerin hayata geçirilmesinde ön ayak oldu. Bunların en
başında ulaşımda yapılan değişiklikler olmaktadır.
Bazı toplu taşıma araçlarına yolcuların güvenliğini sağlamak adına getirilen sosyal
mesafe sınırlandırılması çoğu kişiyi kişisel arabalarını kullandırmaya yönlendirdi.
Uluslararası Kamoyu Araştırma şirketi İpsos'un Wuhan kentinde yaptığı araştırma
ulaşımında önemli bir değişiminin bizi de beklediğini göstermektedir. (Araştırma:
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impactof-coronavirus-to-new-car-purchase-in-china-ipsos.pdf)

Wuhan kentinde Akıllı Bisiklet Kiralama Ağı olan Meituan Bike 2.3 milyon kullanıcı
ile rekor sayıya ulaşmıştır.
Pekin’deki Hello-Bike ve Didi-Bike bisiklet kiralama şirketleri, kiralama sayısının
%120-187 oranda arttığını açıkladı. Yerel belediyeler kiralama bisikletleri
dezenfekte ederek, halkın erişilebilirliğini artırdılar. Pekin’deki bisikletliler,
pandemiden sonra % 69 artışla ortalama 2.4 kilometre ulaşımlarını bisikletle
sağladığı duyuruldu.
Hello-Bike verileri, ülke düzeyinde uzun mesafe sürüşlerinin pandemi süreci
sonrasında neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.
(Kaynak: https://thecityfix.com/blog/3-ways-chinas-transport-sector-workingrecover-covid-19-lockdowns/ )

Dünyadan Örnekler

İtalya’da 4 Mayıs itibari ile alınan tedbirler kademeli olarak
azaltılmaya başlandı. İtalya hükümeti ulaşım ile mücadele
edebilmek için Milano, Torino, Roma, Floransa gibi
şehirlerde bisiklet ağının genişletilmesi için çalışmalara
başlandı.
Başkent Roma'nın Belediye Başkanı Virginia Raggi de, iş hayatına dönüş aşamasında
"kentlerin otomobiller tarafından işgal edilmesini önlemek için bisiklet ve elektrikli
scooter ile ulaşıma öncelik verilmesi" gibi seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi. La
Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan bir makalede "Bisiklet hem insanlar arasında
mesafeyi sağlayabilecek hem de hava kirliliğini azaltmaya katkıda bulunabilecek en iyi
ulaşım aracı" olduğu belirtildi ve Gazete "Bugün bisiklet her zamankinden daha önemli
bir rol oynayabilir. Koronavirüs krizi sonrası dönem, bisikletin günlük ulaşım aracı
olarak kullanımında gerçek bir devrimin dönüm noktası teşkil edebilir" diye yazdı.
(Kaynak: https://t24.com.tr/haber/koronavirus-italya-da-salgin-sonrasi-donemdebisiklet-devrimi-cagrisi,874369)

Berlin,
Bazı caddelerde motorlu araçların

şeritlerinden birisi bisiklet kullanıcılarına tahsis

edildi. Berlin hızla bisiklet yolları için bir proje hayata geçirdi. Projenin özeti:
https://www.bisikletizm.com/wp-content/uploads/2020/04/Berlin-Temporaryconstruction-and-expansion-of-pandemicENG.pdf)

Dünyadan Örnekler

İstanbul,
4 Mayıs itibariyle büyükşehir belediyesine ait bir birim olan Bisiklet Şefliği, Covid-19
süreci ve sonrası için sosyal mesafenin korunması amacıyla İstanbul genelinde geçici
bisiklet ve yaya yolları yapacağını duyurdu. Mevcut yolların ve planlanan yolların
online haritası aşağıdaki gibidir. (Kaynak: Twitter @İBB_Bisiklet)

Brüksel,
Şehir merkezindeki tüm sokaklarına 20 km/s hız limiti getirdiğini ve yolları yaya ve
bisikletlilere öncelikli hale dönüştüreceğini açıkladı.

Antalya,
Belediyeye ait otobüslere bisiklet taşıma aparatı ekleyeceğini duyurdu.

Paris ve Madrid,
Karantina sürecinin kaldırılması ile yollarda yayaların ve bisikletlilerin öncelikli olacağı
uzun vadeli çalışmalaara başladıklarını duyurdular.

Budapeşte,
Şehir merkezindeki ana arterleri bisiklet yoluna dönüştürdü.

Kolombiya’nın başkenti Bogotá,
Şehir içinde toplam 100 km yolu, bisiklet yoluna dönüştürdü.

Avustralya,
Karantina sürecinin başında nasıl tuvalet kağıtlarına yoğun talep olduysa karantina
bittikten sonra bisiklet satışlarında da benzer bir durum söz konusu oldu. Bisiklet
Kiralama Ağı, Melbourne'deki bazı bölgelerde bisikletçi sayısının % 79'a kadar arttığını
açıkladı. (Kaynak: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/apr/22/bicyclesare-the-new-toilet-paper-bike-sales-boom-as-coronavirus-lockdown-residents-craveexercise )

Bursa için Neler Yapılabilir?

Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası ile teknik bilgiler için kısa süreli ve düşük bütçeli
çözüm önerileri talep edilebilir.
Bursa'da aktif bisiklet derneklerinden talepleri iletmeleri için duyuruda bulunabilir.
Trafiğin uygun olduğu ve bisiklet kullanımına elverişli sokaklarda geçici bisiklet
yolları yapılabilir. Motorlu araçlar tarafından oluşabilecek tehlikeleri engellemek
için bisiklet yolu ile motorlu araç yolu bariyerlerle ayrılabilir.

Araçların rahat ilerlemesi ve çift yönlü park sebebiyle bazı sokaklarda motorlu
araçlara verilen alan daha geniş olabilmektedir. Bu alanların daraltılarak bisiklete
alan açılması mümkün olabilir. (Örnek: Çekirge Caddesi)

*Görsel Bikenomist şirketi tarafından hazırlanan rapordan alınmıştır. (Kaynak:
https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilitàurbana-post-covid.pdf )

Bursa için Neler Yapılabilir?

Şehirlerin bazı bölgelerinde ulaşımı kolaylaştırmak adına aşağıdaki öneriler
vatandaş ile paylaşılarak, hem yayalar hem de iki tekerlikli araç kullanıcıları için
teşvik edici güvenli alanlar sunulabilir. (Kaynak : Bikenomist raporu yukarıdadır.)

Entegre ulaşımı teşfik etme amacıy ile belediyeye ait otobüslere bisiklet taşıma
aparatı takılabilir veya metroda vagonların bir bölümü bisiklet için özel bir alan
açılabilir.
Çin'de olduğu gibi bisiklet kiralama noktaları belirlenebilir ve bu projenin işletmesi
ihale edilebilir.
Şehir içinde bisiklete uygun sokaklar belirlenip 1.5 metrelik (+0.5 m güvenli alan)
bisiklet yolları düzenlenerek bisiklet rotaları oluşturulabilir. Bu rotalar harita
şeklinde vatandaşla paylaşılarak bu güzergahlarda entegre şekilde bisiklet
kullanımı teşvik edilebilir.

Faydalınabilecek Kaynaklar

Hollanda firması MOBYCAN,
10 günde güvenli bisikletli ulaşımına geçiş rehberi yayınladı.
(Rehber: https://mobycon.com/wp-content/uploads/2020/04/FrKr-Berlin_GuideEN.pdf)

OECD,
Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan ‘Yaya ve
Bisikletli Ulaşım Planı yayınladı. (Plan: https://www.itfoecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf)

Changing Cities,
Berlin hızla bisiklet yolları için bir proje hayata geçirdi. Projenin özeti:
(https://www.bisikletizm.com/wp-content/uploads/2020/04/Berlin-Temporaryconstruction-and-expansion-of-pandemicENG.pdf

Sharing Cities,
Sharing Cities tarafından şehirler için rehber amaçlı kaynaklarpaylaşılmıştır.
(Kaynaklar: http://www.sharingcities.eu/sharingcities/resources)
*Bisikletizm blog yazarı Pınar Pinzuti'ye fikir ve önerileri için teşekkür ederim...

