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3 HAZİRAN 2014 

GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI SONUÇ 

BİLDİRGESİ 

 

I)  GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ İÇİN SAVUNUCULUK PROJESİ 

Trafik güvenliği özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerde ciddi kayıpların yaşandığı büyük bir 

sorundur. Bloomberg Vakfı tarafından finanse edilen Güvenli Trafik Projesi, 2010 yılında dünya 

genelinde toplam kazaların %48'inin meydana geldiği on ülkede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

koordinasyonunda eşzamanlı yürütülecek şekilde başlatılmıştır. DSÖ tarafından hazırlanan 2009 

yılı Küresel Yol Güvenliği Durum Raporu’na göre Türkiye, olay yerinde gerçekleşen yıllık 

yaklaşık 4633 kişinin (2006 yılı rakamı) ölümüyle bu on ülke arasında yer almıştır. Ancak 

hastanelerde 30 gün içinde hayatını kaybedenlerle bu sayının iki katına ulaştığı tahmin 

edilmektedir [1].  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve DSÖ tarafından yürütülen Güvenli Trafik Projesi-Türkiye 

kapsamında yapılan toplantılarda bu kayıpların önemli oranda emniyet kemeri 

kullanılmamasından ve hızdan kaynaklı olduğu belirlenmiş ve bu konularda iyileştirme 

sağlanabilmesi için 2010 yılından itibaren çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Özellikle emniyet 

kemeri kullanımının arttırılması konusunda başarılar elde edilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı 

yine Bloomberg Vakfı tarafından desteklenen “Yol Güvenliği Hibe Programı” kapsamında sivil 

toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında yürütülmüştür.  

 Hız gerek tanımı gerekse de yolculuk boyunca gösterdiği değişkenlik ile çalışılması ve 

hakkında politika ile mevzuat geliştirilmesi zor bir konudur. Benzer şekilde gerek araç sürüş 

özelliklerine ve gerekse araç-altyapı ilişkisine olan negatif etkilerinden, yüksek ya da uygun 

olmayan hız, trafik güvenliği konusunda kazaya sebebiyet yaratabilen bir unsurdur. Diğer yandan 

kaza sonrası ölüm ve yaralanmalara da olan direkt etkisi yüzünden, kaza sayısı kadar kaza 

şiddetine de etkisi büyüktür. Bunun yanısıra emniyet kemerinin aksine, eğitim ve denetimin 

yanısıra mühendislik önlemleri ile etkin bir şekilde yönetilebilecek bir unsurdur.  

Bu yüzden, özellike hız yönetimi konusu trafik güvenliğinin arttırılmasında çok paydaşlı 

olarak ele alınmalıdır. Bu konuda özellikle kentsel alanda yerel yönetimlerin katkısı ve 

sorumluluğu büyük olacaktır. Yerel yönetimlerin güvenli kentsel hız yönetimi konusunda 

bilgilendirilmesi ve aktif hale getirilmelerinin desteklenmesi amacıyla Yollar Türk Milli 

Komitesi (YTMK) Yol ve Trafik Güvenliği Çalışma Grubu olarak Küresel Yol Güvenliği 

İşbirliği (GRSP) tarafından yönetilen Bloomberg Vakfı Yol Güvenliği Hibe Programı’nın 4. Tur 

çağrısı kapsamında Temmuz 2013 yılında yapmış olduğumuz proje başvurusu, on ülkeden gelen 
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34 başvuru arasında desteklenmeye layık görülen tek proje olmuştur (Proje detayları EK-1’de 

verilmiştir). 

 Çalışma grubumuzdaki danışmanlarımızın desteğiyle Mart 2014 yılında aktif olarak 

çalışmaya başladığımız bu proje kapsamında öncelikle proje ana paydaşımız Antalya Büyükşehir 

Belediyesi ile görüşmelerimize başlamış bulunmaktayız. İlk görüşmelerimiz sonucunda kentsel 

hız yönetimi konusunda etkin ve sorumlu paydaşların birden fazla olduğunu; ve bunların 

izlemekle yükümlü olduğu mevzuatın imar, ulaşım ve trafik yönetimi ve denetim gibi farklı 

boyutları olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.  

Kısaca tanımlamak gerekirse, “hız yönetimi” kavramı temel olarak “denetim, mühendislik 

ve eğitimi kapsayacak” bir dizi önlemin birbiriyle uyumlu ve bütünleşik bir şekilde kullanılarak, 

hızdan dolayı yaşanan kazaların ve sonucunda oluşan ölüm ve yaralanmaların azaltılmasını 

hedeflemektedir. Etkin ve caydırıcı bir denetimin yanısıra yol ağındaki hızların halktan kabul 

görebilecek makul seviyelerde tanımlanması önemlidir [2]. Bunun yanısıra kentlerde yaya ve 

bisikletli gibi korumasız yol kullanıcılarının varlığı, hız sınırlarının belirlenmesi aşamasında 

sadece motorlu taşıt trafiği önceliğine ve akışkanlığına göre davranılmaması gerekliliğini 

hatırlatan önemli bir kentsel gerçektir.  

Güvenli bir kentsel hız yönetimi sisteminde ilk ve temel adım hız bölgelerinin 

belirlenmesi, buna uygun şekilde de yol ağı sınıflandırmasının yapılmasıdır. Kent içide yaya 

hareketliliğinin yoğun olması beklenen bölgelerde (kent merkezi, merkezi iş alanları gibi) ve 

erişim sağlamak amaçlı yolların tasarlandığı meskun mahallerde yaya güvenliğini önde tutan bir 

yapılanma gözetilmesi gerekirken, ana arterlerde de tasarım amacına uygun bir şekilde 

gerektiğinde motorlu taşıtların akışkanlığına (mobilitisine) yönelik bir yol yapısı hedeflenmelidir; 

buna paralel olarak da bu kesimlerdeki yollarda hız limitleri ve geometrik standartları da tasarım 

amaçlarına uygun hale getirilmelidir.  

Ayrıca hızla gelişen teknolojiler sayesinde elektronik hız denetim sistemleri de kentsel 

bölgelerimizde yaygınlaşmakta olup bunların kurulacağı nokta ve koridorlar doğru 

belirlenmelidir. Bu yüzden kentsel bir yol ağındaki hız limitleri, ihlalleri ve hızdan kaynaklı 

kazaların yoğunlaştığı bölgeler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı; imar, ulaşım ve trafik 

yönetimi ve denetim araçlarının hepsinin birlikte düşünüldüğü çözüm önerileri ile 

iyileştirilmelidir. Bunun için de güvenli kentsel hız yönetimi yaklaşımı tanımlanmalı ve yerel 

yönetimlerce işletilmelidir. Bu konuda başarılı ve sürdürülebilir bir sistem kurulabilmesi için 

mevcut mevzuat; kapsam ve uygulama olarak irdelenmeli ve boşluk ya da işletilebilirlik sorunu 

olan noktalar için mevzuat geliştirilmesi ilk adım olmalıdır.  

 Bu konuda gerekli mevzuatın belirlenmesi aşamasında ortak ve bilimsel önerilere 

dayanan bir değerlendirmenin yapılması önemlidir. Bu amaçla YTMK olarak, kentlerimizdeki 

hız yönetimi konusundaki mevcut mevzuatın dünya literatüründeki gelişme ve önerilerin ışığında 

incelenebilmesi için konu hakkında birikimi olan ilgili kurum ve kuruluşların yanısıra, Yol 
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Güvenliği Projesi kapsamında yer alan belediyelerin ve konuyla ilgili akademisyenlerin de davet 

edildiği bir  mevzuat çalıştayı düzenlemiş bulunmaktayız.  

  

II) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI 

Yerel yönetimlerin güvenli kentsel hız yönetimine ilişkin sorunlarının çok yönlü bir şekilde ele 

alınarak bilimsel öneri ve değerlendirmeler ışığında çözüm önerilerinin geliştirildiği; 

akademisyenler, uygulayıcılar ile ilgili sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi, 

yöntem ve deneyimlerin paylaşıldığı Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştayı, 23 

Haziran 2014 tarihinde Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kampüsünde 

düzenlenmiştir. Tüm gün süren çalıştay kapsamında genel olarak trafik güvenliği, kent ve ulaşım 

planlaması, elektronik denetleme sistemleri ve bu başlıklara dair mevcut yasal mevzuata ilişkin 

konular ele alınmıştır.  

 

 
           

Çalıştay;  

 İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler ve Emniyet Genel Genel Müdürlükleri, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  

 Ankara Büyükşehir Belediyesi,  

 Antalya Büyükşehir Belediyesi,  

 Afyonkarahisar Belediyesi,  

 Polis Akademisi, 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  

 Dünya Sağlık Örgütü,  
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 EMBARQ Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve 

 Türk Kızılayı 

yetkilileri ile proje koordinatörleri ve danışmanları da dahil olmak üzere toplam 26 kişinin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir (Katılımcı Listesi Tablo 1’de verilmiştir).  

 

 

Tablo 1:  Güvenli Kentsel Hız Yönetimi için Mevzuat Çalıştayı Katılımcı Listesi 

KİŞİ KURUM 

Ahmet KARAPINAR İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sinan AYDOĞDU İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Alper BAYKAL İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Ömür KAYGISIZ İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Yunus SEZER İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Neslihan KOL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Zeynep Kevser CERİT Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

Sevcan ATALAY Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Hülya ATALAY Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Hafize İLHAN Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Ayşegül AYGÜN COŞKUN Ankara EGO Genel Müdürlüğü 

Ahmet Günhan TANRIKULU Afyonkarahisar Belediyesi 

 

Tuncay DURNA Polis Akademisi 

Hüseyin ŞİMŞEK Polis Akademisi 

Ela BABALIK SUTCLIFFE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Nebi SÜMER Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Serap ŞENER Dünya Sağlık Örgütü 

Okyanus AKIN Dünya Sağlık Örgütü 

Pınar KÖSE EMBARQ 

Mine AKDOĞAN Türk Kızılayı 

 

Ahmet Gürkan GÜNGÖR YTMK – Karayolları Genel Müdürlüğü 

Hediye TÜYDEŞ YAMAN YTMK – Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Ezgi KUNDAKCI YTMK – ISSD Elektronik 

Yıldız TERZİOĞLU YTMK – Karayolları Genel Müdürlüğü 

Mustafa IŞIK YTMK – Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kenan KAYACI YTMK – Karayolları Genel Müdürlüğü 

Özcan EROL YTMK  
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Çalıştay Kapsamı 

Çalıştayın verimli geçmesi ve projeye katkı verebilmesi için kapsam olarak hız yönetimi 

konusunun yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan yönlerine öncelik verilmiş ve ana hatlarıyla; 

 hız sınırının belirlenmesi ve hız denetimine ilişkin mevcut yasal mevzuat, 

 belediyelerin hız yönetimi konusundaki yetki ve görevleri, 

 “Güvenli Kentsel Hız Yönetimi” kavramı, 

 trafik güvenliği ile çelişebilecek yerel yönetim öncelikleri  

konuları ele alınmıştır.  

Çalıştayın planlanan gündemi Şekil 1’de verilmiştir. Mevzuat çalıştayı, toplantıya gelen 

katılımcıların kendilerini tanıtmasıyla başlamıştır. İlk sunumda Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN, 

YTMK ve güvenli kentsel hız yönetimi projesi konularında bilgi verdikten sonra çalıştayın 

hedeflerini katılımcılarla paylaşmıştır (sunum özet metni EK-1’de verilmiştir). Çalıştay 

gündemine paralel olarak ilk yarıda  Türkiye’deki trafik güvenliği ve yerel yönetim mevzuatının 

“hız yönetimi” açısından irdelenmesine  yönelik sunumlar yapılmıştır. Bu kısımda öncelikle 

trafik güvenliği mevzuatı değerlendirilmiş, bu kapsamda DSÖ ve akademisyenlere söz verilmiş; 

ardından yerel yönetimlerin hız yönetimi konusunda takip ettiği mevzuat Antalya Büyükşehir 

Belediyesi temsilcileri tarafından sunulmuştur.  

Çalıştayın ikinci yarısında ise özellikle kentsel tasarım ve planlama ile trafik güvenliği 

arasındaki ilişki ve mühendislik uygulamaları ile kentsel hız yönetiminin nasıl sağlanabildiği 

konuları farklı sunumlarla irdelenmiştir. Tüm sunum ve değerlendirmelerin ışığında çalıştayın 

son kısmında yer alan “beyin fırtınası” bölümünde, Türkiye’de kentsel bölgelerde güvenli hız 

yönetimi sağlanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliği, ve uygulamalarda tehlikeye sokabilecek 

durumlar masaya yatırılmıştır. Bu kapsamda, güvenli kentsel hız yönetiminin sağlanması amacı 

ile mevzuatta bir değişikliğe gidilecek olursa nereden başlanması gerektiği, neresinin değişmesi 

gerektiği, mevzuatta doğru adımların atılabilmesi için nereden yola çıkılması gerektiği üzerinde 

tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır; sonunda da öncelikli adımlar belirlenerek bir yol 

haritası çıkarılmıştır.  
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Şekil 1: Mevzuat Çalıştayı gündemi 

  

Taslak Program 

9:30 - 9:45  : Açılış ve Tanışma 

9:45 - 10:00: Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi ve Paydaşlarının Tanıtımı (YTMK – Yrd. Doç 

Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN) 

10:00 - 10:20: Yerel yönetime dair mevcut mevzuatın hız yönetimi açısından irdelenmesi (Antalya 

Büyükşehir Belediyesi-ABB)  

o UKOME mevzuatı ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi  

o Belediyelerin ulaşım ve trafik yönetimi hizmetleri kapsamında hız yönetimine dair 

görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi verilmesi 

o “Yaya Öncelikli Kent Antalya” projesi ile ilgili bilgi verilmesi 

10:20 - 10:45: Görüş ve değerlendirmeler (Tüm katılımcılar) 

10:45 - 11:00: Çay kahve arası 

11:00 - 11:45: Trafik güvenliği mevzuatının hız yönetimi açısından irdelenmesi                   

o Hız yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın gözden geçirilmesi (DSÖ – Dr. Serap ŞENER) 

o Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) mevzuatı ve Denetleme Zinciri (Polis Akademisi 

–      Doç.Dr. Tuncay DURNA) 

o Trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemler (EGM – Dr. Ömür KAYGISIZ) 

11:45 - 12:30: Görüş ve değerlendirmeler (Tüm katılımcılar) 

12:30 - 13:30: Öğle Yemeği 

13:30 - 15:00: Güvenli kentsel hız yönetimi prensipleri 

o Kentsel ulaşım yönetimi ve arazi kullanım ilişkisi (ODTÜ – Doç. Dr. Ela BABALIK 

SUTCLIFFE) 

o Trafik güvenliği ve kentsel hız yönetimi (YTMK – Yıldız Terzioğlu) 

o Kentsel karayolu ağında sınıflandırma ve ulaşım planlaması (YTMK – Kenan 

KAYACI) 

o Kentsel kaza sıcak nokta tespiti (YTMK – Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN) 

o Mühendislik önlemleri: Örnek uygulamalar (YTMK – Mustafa IŞIK) 

15:00 - 15:15: Çay kahve arası 

15:15 - 16:30:  Beyin Fırtınası (Moderatör: Prof. Dr. Nebi SÜMER) 

 Kentlerde “güvenli hız yönetimi” uygulamalarının arttırılması için gerekli mevzuat 

değişikliğinin tespiti (Tüm katılımcılar)  

16:30               : Kapanış 
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III)  TÜRKİYE’DE GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİNİN ANA BİLEŞENLERİ 

Proje kapsamında da öngörüldüğü üzere kentsel ulaşımın -bunun sonucu olarak da güvenli 

kentsel hız yönetiminin- çok farklı bileşenleri vardır. Kentsel ulaşım hizmeti sunmakla yükümlü 

belediyelerimizin çok farklı ve bazen de birbiriyle çelişen sorumlulukları da olabilmektedir. 

Gerçekte, kalıcı ve başarılı çözüm, kentsel ulaşım sorununa bütünleşik bir şekilde bakmakla elde 

edilebilir. Birbiriyle ilişkili kentsel sorun ve kavramları anlamak daha iyi ve işletilebilir bir 

mevzuat geliştirilebilmesi için önemlidir. Kentsel ulaşımın bu doğası gereği, gerek gündem ve 

gerekse beyin fırtınası kısmında tartışılan hız yönetimi isterleri farklı açılardan ele alınmış, bir 

çok konu hakkında yorum yapılmıştır.  

Her ne kadar bütün konular güvenli kentsel hız yönetimi açısından öncelikli olmasa da 

kentsel güvenli trafik yönetiminin bir parçası olduğu için bu konuda farkındalık yaratılabilmesi 

ve geniş bir vizyon yaratılmasına katkıda bulunması amacıyla bu aşamada kaleme alınması 

önemli görülmüştür. Bu sebeple çalıştay bildirgesinin bu kısmında paylaşılan görüş ve öneriler 

aşağıda verilen ana başlıklar altında özetlenmiştir. Bu yorumlara temel teşkil eden sunumlar 

eklerde verilmiş olup konuların detayları için gerekli sunumlara atıfta bulunulmuştur.  

Konu 1: Trafik Güvenliği Açısından Hız  

Bir problem olarak hız; trafik kazalarına bağlı olarak oluşan ölüm ve yaralanmalarda önemli bir 

risk faktörüdür. Bir yayaya 30 km/s ve üstü çarpma hızında, yayanın ağır yaralanma ve ölüm riski 

varken, 60 km/s’lik bir çarpışmada sürücünün de %20 ölüm riski bulunmaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı ağır yaralanma ve ölümleri azaltmak için hız sınırlarının belirlenerek çeşitli yaptırımlar ve 

eğitim çalışmaları ile birlikte bunun önüne geçilmesi sağlanmalıdır (EK 2).  

Trafik literatüründe özellikle hız ile ilgili konularda yaşanan karmaşanın bir sebebi, “hız” 

tanımının, kullanılan ölçüm yöntemine göre ve uygulamalara göre farklı içeriklerde  

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bir sürücü, yolcu veya yaya olarak tercih ettiğimiz hızlar 

birbirinden oldukça farklıdır. Taşıt hızları, sürücülerin yeteneğinin ve araçlarının özelliklerinin 

yanında karayolunun fiziksel özelliklerine, yol kenarından yapılan müdahale oranlarına, hava 

durumuna, diğer taşıtların varlığına ve hız limitlerine bağlıdır. Özellikle trafik mühendisliği 

açısından önemli olan ve trafik güvenliği değerlendirme ve çözüm önerilerinin anlaşılmasında 

önemli olacak hıza dair tanım ve içerikler KGM tarafından hazırlanan bir kaynakta detaylı olarak 

verilmiştir [3].  Bunlar arasında kentsel hız yönetimi açısından dikkate değer olanlar şunlardır: 

 Hız Sınırı (Speed Limit): Karayolu kesimlerinde uygulanan, yasa ile belirlenmiş 

maksimum veya minimum yasal hızdır. 

a. Yasal Hız (Statutory Speed): Farklı yol sınıflarına, araç cinslerine ve yerleşim 

yerleri özelliklerine göre, trafik tanzim işaretleri ile belirtilmiş hız sınırlarının 

olmadığı yol kesimlerinde uygulanan kanunla belirlenmiş hız sınırlarıdır.  
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b. Tayin Edilmiş (İşaretlenmiş) Yasal Hız (Posted Speed): Belirli bir mahal için 

trafik tanzim işaretleri ile belirtilmiş uyulması zorunlu maksimum yasal taşıt 

hızıdır. Hız değerleri trafik tanzim işaretleri ile gösterilir.  

Ayrıca, bir araç için hızın nasıl ölçüldüğüne bağlı olarak “Nokta/noktasal hız (Spot Speed)” ve 

“Ortalama Seyahat Hızı (Average Travel Speed)” kavramları özellikle ihlaller ve denetimle 

ilgili noktalar için önemli olmaktadır. Bunun dışında bir noktadan geçen bütün araçların hız 

dağılımı ve güvenliği hakkında bilgi edinmek için  

 İşletme Hızı (Operating Speed) –ki gözlemlenen hızların dağılımının %85'i genelde 

işletme hızının bir ölçüsü olarak kullanılır- 

 Ortalama Nokta Hızı, Ortalama Hız (Average Spot Speed, Mean Speed)  

 Ortalama Seyahat Hızı (Average Travel Speed)  

 Kesim Ortalama Hızı (Space Mean Speed)  

kavramlarına göre ölçüm ve değerlendirme yapmak gerekir. 

 

Kentsel hız yönetimi ve yaya güvenliği 

Kentsel bölgelerde hız yönetimi konusu ele alınırken mutlaka araç ve korumasız yol 

kullanıcılarının (yaya ve bisikletli) trafiği birlikte ve dengeli olarak değenlendirilmelidir. Yaya 

güvenliği güvenli kentsel hız yönetiminin ayrılamaz bir parçasıdır. Özellikle yaya ve araçların 

ortak olarak yoğunluk gösterdiği bölgelerde (şehir merkezleri, merkezi iş alanları, gibi) güvenli 

hız yönetimi prensiplerine uygun planlama ve trafik yönetimi sağlanmalıdır. Aşırı hız çarpışma 

ihtimalini artırdığı gibi çarpışmanın şiddetini de artırmaktadır. Araştırmalar, bir taşıtın çarptığı 

çoğu korumasız yol kullanıcısının çoğu zaman, 

 taşıtın hızı 30 km/s hızda seyreden hayatta kaldığı,  

 taşıtın hızı 50 km/s olduğunda ise ciddi yaralandığı ve  

 taşıtın hızı 70 km/s’ten yüksek olduğunda hayatını kaybettiğini belirtmektedir (EK 3). 

Kent planlarında yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeler  “yaya bölgesi” veya “yaya 

öncelikli bölge” olarak tanımlanmalı; bu bölgelerden geçen araç trafiğinin hızı limitleri  

güvenlikten ödün vermeyecek şekilde belirlenmeli; ve trafik akış hızlarının bu limitlere 

çekilebilmesi için gerekli mühendislik ve altyapı önlemleri (EK-6 ve EK-910) alınmalıdır. 

 Her ne kadar ülkemizde henüz yeteri kadar yaygınlaşmamışsa da motorsuz bir ulaşım türü 

olan bisikletli erişimi de aynı şekilde değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki yaya ve bisikletli 

erişimin varlığı, kentsel trafik güvenliğini şehirlerarası karayolu trafik güvenliğinden ayıran en 

önemli unsurlar arasındadır.  
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Konu 2: Güvenli Hız Eşikleri ve Sistem Yaklaşımı  

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından güvenli hız eşikleri 

(GHE) belirlenmiş; bu sayede yol sınıflandırması ve fonksiyonlarını ön plana çıkartarak bir 

değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. Buna göre; 

 araçlar ve savunmasız kullanıcılar arasından çarpışma olasılığının olduğu yollarda 

güvenli hız eşiğinin 30km/s,  

 çarpışma olasılığının araçlar arasında yandan olduğu yerlerde 50km/s,  

 çarpışma olasılığının araçlar arasında önden olduğu yollarda 70 km/s ve  

 karayolu kullanıcıları asından önden/yandan çarpışma olasılığının olmadığı yollarda 

güvenli hız eşiğinin 100km/s ve üzeri olabileceği belirlenmiştir.  

Bunları sağlamak için geliştirilen güvenli sistem yaklaşımına göre mevzuatlarda altyapı 

ve kullanıcıların fiziksel duyarlılık etkileşimini dikkate alan denetim çalışmaları ile trafiği 

sakinleştirici önlemler içermesi gerektiği vurgulanmıştır. 

DSÖ ve UNECE, GHE kavramına ek olarak, hız sınırları uygulamasını tamamlayıcı hale 

getirebilecek ek önlemler paketi olarak da ifade edilebilecek Güvenli Sistem Yaklaşımı (GSY) 

geliştirmiştir. GSY yolun bulunduğu çevreyi, yolun altyapısını ve çevre ve altyapıdan 

kaynaklanacak fiziksel duyarlılığı ön plana almakta; bu şekilde hız sınırı tamamlayıcı hale 

gelmektedir. Güvenli Sistem yaklaşımında hız yönetimi konusunda yerel yönetimlerin her bir 

yolun işlevini tanımlaması ve mevcut hız sınırlarını gözden geçirmesi; yerel ulaşım planıyla 

bütünleştirilmiş düşük hızlı bölgeler belirlenmesi, hız sınırlarının tutarlı, inandırıcı ve denetimi 

kolay olması gereklilikleri işlenmiştir. (EK-3). GSY kapsamında mevzuata otomatik ölçüm 

cihazları, hız düzenleyicileri ve güvenli karayolları ile yol kenarlarını yaratmak adına trafiği 

sakinleştirmeye yönelik önlemler (hız azaltıcı kasisler, dönel kavşaklar vs.) incelenebilir. 

Özellikle trafiği sakinleştirmeye yönelik çok çeşitli uygulamalar dünya literatüründe olup EK-3, 

EK-6 ve EK-10’da irdelenmiştir. 

Konu 3: Türkiye’de Hız Yönetimi Mevzuatı 

Türkiye özelinde incelendiğinde, DSÖ’nün hazırlatmış olduğu mevzuat inceleme raporuna göre 

RS10 ülkeleri arasında Türkiye, hız yönetimi konusunda mevzuat olarak altyapısı oldukça iyi bir 

konumdadır (EK-2). Buna rağmen uygulamalar bakıldığında güvenli kentsel hız yönetimi 

açısından hem mevzuattan hem de uygulamalardan kaynaklanan ciddi sorunlar olduğu 

görülmektedir:   

Türkiye’deki hız yönetimi, mevzuat genel olarak;  

I. Azami hız sınırları 

II. Yaptırım 

III. Cezalar 

IV. Diğer hız yönetim önlemleri 
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başlıklarıyla değerlendirilebilir. Hız sınırlarını, hız sınırlarına uymayı ve hızın gerekli şartlara 

uygunluğunu sağlamak amacıyla, Türkiye’de iki temel belge yer almaktadır; 

1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) 

2. Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY) 

Bu iki belgenin en güncel haliyle hız kuralları bölümü EK-11’de verilmiştir.  

 

Hız sınırı belirlenmesi 

Bu kıstaslar çerçevesinde değerlendirildiğinde hız sınırının belirlenmesi konusunda KTK Madde 

50/1 sadece üst limit belirtip;  

“Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en 

az hız sınırlarını; 

 Şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90km/s, 

 Bölünmüş yollarda 110km/s ve 

 Otoyollarda 120km/s hızı  

geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir” 

şeklinde düzenlemiştir. Bunun üzerine KTY Madde 100;  araç cinsleri ve yerleşim yeri 

içinde/dışında olmasına veya otoyollarda olmasına göre hız sınırları belirlenmektedir. Yerleşim 

yerleri dışında yolun çift yönlü veya bölünmüş yollarda hız sınırları her bir araç cinsi için ayrı 

olarak belirlenmiştir (EK-2).  

 

Hız sınırı değişikliği 

Ulusal uygulamalarda, hız sınırı değişikliği yapılması konusunda KTK Madde 50/2 

“İçişleri Bakanlığı yol standarlarını dikkate alarak [Madde 50/1’de] belirtilen hız 

sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.” 

derken,  KTY 100/7 maddesi kapsamında da; 

“İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri 

dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda 

otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir.” 

ibaresi yer almaktadır.   

 

Yerel uygulamalarda, hız sınırı değişikliğinde KTK Madde 50/4; 

“Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirltilen hız 

sınırları yol ve trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir.”ifadesine 

ek olarak KTY Madde 100/8 – RG-19/2/2014-28918 

“İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri ... gerekli 

tedbirlerin alındığı ...  

• bölünmüş karayollarında ... hız sınırlarını 32 km/s’e,  
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• yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 km/s’ye  

kadar artırmaya yetkilidir” demektedir. 

Konu 4 : Hız Sınırlarına Uyma ve İhlaller 

Literatürde “hız ihlali (speeding)” kavramı, hem “belirtilen hız limitlerinin üstünde gitmeyi 

(exceeding speed limit)” hem de belirtilen limitlerin altında olsa bile “mevsim, trafik ve yolun 

durumuna göre uygun hızda gitmemeyi (improper speed)” içermektedir. Bu konudaki 

Türkiye’deki mevzuat incelendiğinde,  KTK Madde 51; 

“Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız 

sınırlarını aşmamak zorundadırlar.”  

diye net ama genel bir ifade kullanmakta; devamında da uyulmaması durumundaki yaptırımları 

sıralamaktadır. Fakat bu maddedin devamında gelen “hızın gerekli şartlara göre uygunluğunu 

sağlama” maddesi;  

“Sürücüler: 

a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, 

dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar 

köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını 

azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve 

trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz önünde 

tutarak güvenli bir mesafe bırakmak, 

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında yönetmelikte belirtilen 

esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar 

bulundurmak zorundadırlar. 

uygun hızda gitmeyi tamamen sürücülerin görevi olarak tanımlayacak şekilde ifade etmekte; bu 

yüzden de olası kazalarda bütün kusurların “sürücü kusuru olarak” tanımlanabilmesine olanak 

sağlamaktadır.  Oysa ki tasarım aşamasında yapılacak müdahalelerle farklı yol kesimlerinde 

yolun tasarım amacına uygun akış hızlarının sağlanması mümkündür (EK-10). 

Hız limitlerine uyma ve ihlal durumları ile ilgili 12 adet idari para cezası bulunmaktadır 

(EK2). Bu idari para cezalarının güncel değerleri EK- 11’de verilmiştir. 
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Konu 5: Yol sınıflandırması mevzuatı 

Kentsel bölgelerde hız limitlerinin doğru ve güvenli bir şekilde belirlenebilmesi için en önemli 

kılavuz yol sınıflandırılmasıdır. Ülkemizdeki “yol sınıflandırması” kavramına dair 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu, Tanımlar, Madde 3 içinde şu tanımlar yer almaktadır:  

 İki yönlü karayolu 

 Tek yönlü karayolu 

 Bölünmüş karayolu 

 Erişime kontrollü karayolu (otoyol-ekspresyol) 

 Geçiş yolu 

 Bağlantı yolu 

 Anayol 

 Tali yol 

 Bisiklet yolu 

 Yaya yolu 

Bu tanımların detayları (bkz. EK-11) incelendiğinde bunların genel tanımlar olup kentsel 

ve şehirlerarası yollar için ayrı ayrı tanımlanmadığı görülmektedir. Diğer taraftan 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 7, g bendi kapsamında  kentsel yol ağı için 

“meydan”,“bulvar”, “cadde”, “yol” ve “sokak” kavramları kullanılmakla birlikte bunların net 

tanımlarına yer verilmemiştir. Ayrıca, geçmişten gelen bir uygulamaya dayanarak kentsel yol 

ağında sorumluluklar ve uygulamalar bazen yol genişliğine dayalı bir yaklaşımla (12 metreden 

geniş gibi) yapılmaktadır.  Uygulamada yer alan yol genişliği tabanlı bakış da yolun üzerindeki 

trafiğin durumu, gerekli hız limiti ve yol sınıflandırmasını göstermeye yetecek bir değişken 

değildir.  Örneğin, her iki yönde 3’er şerit olarak tasarlanmış bir bulvar üzerinde çok sık 

aralıklarla hemzemin kavşaklar tanımlanmışsa, kapasitesi yüksek görünmekle birlikte trafik 

güvenliği açısından yüksek hızlarda hizmet veremez. Ama aynı genişlikteki bir yol tasarımı yan 

yol bağlantılarının çok sınırlı tutulduğu ve katlı kavşaklarla desteklendiği bir koridor olarak 

tasarlandığında kentsel otoyol özelliği taşıyabilir. En son çıkarılan Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği kapsamında kentsel gelişme bölgelerinde 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz 

ibrasi yer almaktadır.  

 Tüm bunlar kentsel planlamaya ışık tutacak bir “yol sınıflandırması” kavramının ve 

detaylarının eksikliğini göz önüne sermektedir.   

Konu 6: Kentsel Bölgelerde Ulaştırma Koordinasyonu 

Kentsel bölgelerdeki ulaştırma hizmetlerindeki paydaş sayısının çok fazla olması ve bunlar 

arasında koordinasyon sağlanarak sağlıklı bir karar verme süreci yaratılabilmesi amacına yönelik 

olarak  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 9 kapsamında;   
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“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü 

taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir 

belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle 

belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi” 

kurulması öngörülmüştür. Bu maddede büyükşehir belediyesine verilen “trafik hizmetlerini 

plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve 

araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler” ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik 

komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından” kullanılacağı açıkça 

belirtilmiştir. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlarının, 

belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcı olduğu ifade edilmiştir. 

Son olarak büyükşehir belediyelerine verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında; 

“13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna 

aykırı hükümleri uygulanmaz”  

ifadesi yer almaktadır.  

 Adı geçen koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak 

kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk olarak 2006 çıkarılan 

“Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. İlçe 

belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon 

merkezlerine üye olarak katılması ve gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen 

ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek 

odalarının temsilcileri de davet edilmesi de öngörülürken bunlara karar alma aşamasında oy 

hakkı tanınmamıştır.  

 Bu yönetmeliğe göre  büyükşehirlerde bütün ulaştırma kararlarının alınması “Ulaştırma 

Koordinasyon Merkezleri (UKOME)” aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. UKOME görev ve 

yetkileri kapsamında genel olarak ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde 

yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usülüne göre gereken 

tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. 2014 yılında yapılan 

güncellemelerden sonra temel olarak büyükşehir kapsamına alınan illerde, il sınırları için bütün 

ilçeler de dahil olmak üzere ulaşım hizmetleri büyükşehir belediyelerine verilmiş; ilçe trafik 

komisyonları bütün yetki ve sorumluluklarını UKOME’ye devretmiştir. UKOME yapısı ve 

işleyişi hakkında detaylı bilgi Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hazırlanan bir 

kılavuzda mevcuttur[4]. Son güncellemeden sonra bir büyükşehir UKOME yapısında yer 

alabilecek kurum/kuruluşlar  ve oy kullanma yetkileri Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 2: UKOME katılımcıları ve oy kullanma hakları 

 Katılımcı 

Sayısı  

Oy kullanma 

Hakkı 

Büyükşehir Belediye Başkanı ( veya görevlendireceği kişi) 1 Var 

Belediyenin  ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı 

kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği termsilciler 

En fazla 10 

(on)  

Var 

Milli Savunma Bakanlığı 1 Var 

Jandarma Genel Komutanlığı 1 Var 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sahil Güvenlik Konutanlığı (Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde) 

Denizcilik Müsteşarlığı (Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde) 

Liman Başkanlığı (Sınırıları içersinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

1 

1 

1 

1 

1 

Var  

Var 

Var 

Var 

Var 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü  

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) 

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 

1 

1 

1 

1 

1 

Var 

Var 

Var 

Var 

Var 

Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan 

ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve 

ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri temsilci 

1 Var 

Gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri 

Sınır yok Yok 

Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri 

Sınır yok Yok 

 

 Çalıştay kapsamında UKOME’nin yapısı, görev ve yetkileri Antalya Büyükşehir 

Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan sunumda verilmiştir (EK-4). “Hız yönetimi” kapsamında 

UKOME’nin görev ve yetkileri incelendiğinde, ilgili yönetmeliğin 18. maddesi “ğ” bendi 

uyarınca “Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol 

kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve 

en az hız limitlerini belirlemekle” görevli ve yetkilidir. Diğer taraftan hız limitlerinin 

tanımlandığı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 100 2.,5. ve 8. fıkralarda yapılan değişiklik 

sonrası;  

“İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri 

içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından 

sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından 

gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt veüst geçişlerle sağlandığı 

bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 

32 km/s’e, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 
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km/s’ekadar artırmaya yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve Karayolları 

Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yollarında 

yapılacak hız artırımlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünden yola ilişkin 

alınması gerekli tedbirler ile yolun işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz 

önünde bulundurulur.” 

ifadesi yer almaktadır.  

 Öte yandan 5216 sayılı kanunun Madde 15 İhtisas Komisyonları başlığı 

altında;  

“Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. (…) İmar ve bayındırlık komisyonu, 

çevre ve sağlık komisyonu …. ile ulaşım komisyonunun kurulması 

zorunludur.”  

ibaresi yer almaktadır. Bu komisyonlarda uzman kişilerden yararlanılabileceği, konuyla ilgili 

kurum temsilcilerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili 

bölümlerinin, sendikalar ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve davet edilen 

uzman kişilerin oy hakkı olmaksızın toplantılarına katılabileceği ve görüş bildirebileceği 

belirtilmiştir.  İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten 

sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanacağı ifade edilmektedir.  Ancak UKOME 

yönetmeliğinde yasada kurulması zorunlu görülen bu “ulaşım ihtisas komisyonuna” hiçbir atıfta 

bulunulmamıştır.  

 Geniş bir kesimden temsiliyet ve katılım sağlamak üzere hazırlanan UKOME 

mevzuatının uygulamasında, aşağıda belirtilen ciddi sıkıntıların olduğu görülmektedir.  

 UKOME yapısı, şehirler arası farklılıkları gözetmeksizin tek bir şablon olarak ve çok 

paydaşlı düşünülmesine rağmen, oy kullanma yetkisindeki katılımcılar arasında trafik 

güvenliği konusunda uzman gerektirecek hiçbir önşart içermemektedir.  

 Oy kullanan UKOME üyeleri arasında büyükşehir belediyesi temsilci oranı çok yüksektir. 

Tablo 2’de gösterildiği üzere 10 üye ve bir başkan/temsilcisi ile toplam 11 oy hakkı 

belediyeden gelen katılımcılara aittir.  

 Belediye ya da diğer kurumlar adına katılan üyelerin arasında özellikle mühendis ya da 

şehir plancısı olmaması ya da trafik güvenliği ve hız yönetimi gibi konularında uzmanları 

içermemesi durumunda, teknik konularda sağlıklı karar verilmesinin önünde engel 

yaratmaktadır.  

 Belediyelere verilen yüksek katılımcı ve oy hakkı oranı, ister istemez UKOME 

gündemindeki konularda güncel, siyasi ya da yerel kaygıların  temsiliyetini arttırmakta, 

trafik güvenliği gibi teknik konularda bile başka kaygılarla kararlar alınabilmektedir.  
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 Mevcut mevzuat, hız arttırma veya azaltma yetkisi vermektedir; ama bu arttırma ve 

azaltmaların hangi şartlar altında yapılabileceği herhangi bir mevzuatla net olarak 

tanımlanmamıştır. 

 Azaltma yetkileri olmasına rağmen, güncel eğilimler bu yetkinin UKOME’lerce 

genellikle hız arttırma yönünde kullanıldığını göstermektedir.  

 Son değişikliklerden sonra UKOMEler kent ve bütün ilçelerden sorumlu olduğu için, 

karar iş yükü çok artmış, hatta ilçelerdeki hız kasislerinin yerinin onayı gibi yerel ve 

koordinasyon gerektirmeyen kararlar bile UKOME kararı gerektirir hale gelmiştir. Bunun 

sonucu olarak UKOME toplantıları çok yoğun gündemlerle yapılmakta; ve bazı kararlar 

konu hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadan alınmaktadır.  

 

Konu 7: Kentsel Hız Denetimi  

Şehiriçi yollarda hız sınırının maksimum 50km/s olması gerektiği, ancak DSÖ tarafından 

hazırlanan 2013 Küresel Durum Raporu’nda dünya genelinde ülkelerin sadece yarısında bunun 

sağlandığı tespit edilmiştir. Buna sebep olarak da yerel makamların hız sınırında azaltma yapma 

yetksinin olduğu ancak yaptırımların eksik veya yetersiz olduğu belirtilmiştir (EK-2). 

Hız kameraları, trafik çarpışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde ve aşırı hızın neden olduğu 

çarpışmaların yaşandığı bölgelere yerleştirildiklerindeölümlü-yaralanmalı çarpışmaların 

azaltılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak, uygulanabilirlik açısından dikkat edilmesi 

gereken birçok nokta bulunmaktadır (EK-3).  

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) bir alt bileşeni olarak TEDES; 

karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek 

üzere kullanılacak sistemlerle trafik yönetiminin yapıldığı, trafik kural ihlallerinin izlenerek 

görüntülendiği ve tespit edildiği, bilgilerin toplandığı,  trafik idari para cezası karar tutanağına 

dönüştürüldüğü ve  “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” olarak adlandırılan ana izleme ve 

görüntüleme sistemini ifade eder. KTK Ek Madde 16 – (Ek: 13/2/2011-6111/60 md.).Bu 

belirtilen maddedeli en son düzenlemelerle belediyelerce kendi bütçe kayanakları ile kurulan 

TEDES sistemlerinde, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik 

idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının %30’u oranındaki tutar, 

izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem 

kullanım hizmet bedeli olarak ödenmeye başlamıştır.  

Konu 8: Kentsel Ulaşım Ağında Yol Sınıflandırması  

Yolun kullanım ve tasarım amacını gösterecek (fonksiyonel) bir yol sınıflandırılması net bir 

şekilde yapılmalıdır. Şehirlerarası yollarda olduğu gibi kentsel yol ağlarında da yol kesimleri 

hizmet ettikleri önceliklere uygun olarak 
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a) Hareketlilik (mobilite ya da akışkanlık da denebilir) 

b) Toplayıcı/dağıtıcı 

c) Erişim  

amaçlı yollar olarak sınıflandırılmalı; bu amaçlara uygun geometrik tasarım ve hız limitleri ile 

yönetilmelidirler. Bu da genellikle akışkanlıktan erişim önceliğine göre sınıflandırıldığında şu 

şekilde bir yapılanma gerektirir: (EK-5) 

i. Otoyol 

ii. Hız yolu 

iii. Ana Arter 

iv. İkincil Arter 

v. Toplayıcı Yol 

vi. Sokak (yerel yol) 

Bu tür bir sınıflandırmada otoyol seviyesindeki koridorlarda 80 km/sa üzerinde hızlara izin 

verilebilirken, bunun güvenliği açısından kesintisiz akış sağlanabilmesi ve hem zemin kavşak 

olmama şartı vardır; ayrıca bu koridorların sadece motorlu araç kullanımına açık olması ve 

yaya/bisikletli trafiği içermemesi gerekir. Eğer 60-80 km/sa aralığında bir “hız yolu” 

belirlenecekse sınırlı sayıda hem zemin kavşağa ve yaya/bisikletli hareketine izin verilebilir. Bu 

sınıflandırmanın en alt ucundaki sokaklarda tamamen erişim amacı güdülmeli ve hız limitlerinin 

30 km/sa ya da altında olması sağlanmalıdır. Bu sınıflandırmaya uygun yol ve yol kenarı imar 

özellikleri EK-5 Tablo 4’te verilmiştir.  

Ne yazık ki büyükşehirlerimizde bu güvenli yol sınıflandırması ve hız limiti prensiplerine 

aykırı tasarımlar giderek artan sayılarda görülmektedir. Kentsel bölgelerde otoyol ya da hız yolu 

kalitesinde yapılmış bölünmüş koridorlar boyunca yapılan Alışveriş Merkezleri (AVM) gibi arazi 

kullanımlarına direk erişim sağlayan yollar, ana yolu tamamen kesmese de 3-kollu hemzemin bir 

kavşak etkisi yaratmakta, ayrıca bu noktalar için düzenlenen otobüs durakları ve yetersiz veya 

denetimsiz otopark uygulamaları yaya trafiğini arttırmaktadır. Bunun sonucunda araçlar için 

akışkan bir trafik kapasitesi sunabilecek yollarda hızlar artırılmakta ama kenarındaki yanlış arazi 

kullanımlarıyla trafik güvenliği sorunu olan koridorlara dönüşmektedir. Diğer taraftan yanlış 

otopark yönetim stratejileri sonrasında yol kenarlarının sürekli parklanma için kullanılmasının bir 

sonucu, yeni açılan yerleşim bölgelerinde sokaklar otopark olarak da işlev görmesi amacıyla çok 

geniş olarak tasarlanmakta; yaya/bisiklet trafiği için düşük hızlı olması gereken bu erişim 

yollarında motorlu araçların hız yapmasına imkan tanınmakta; trafik güvenliği açısından risk 

yaratılmaktadır. (Görsel örnekler için EK-5’e bakınız). 
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Konu 9: İmar Mevzuatında Trafik Güvenliği Bakışı Eksikliği 

Çalıştay katılımcılarının genel görüşü, şu anki imar planlama yaklaşımlarının arazi kullanımı ve 

trafik yönetimi konularını iki ayrı aşama olarak gördüğü yönünde olmuştur. Ayrıca halen daha 

kentlere göçün devam ettiği Türkiye’de kentsel bölgelerin büyümesi de devam etmekte; buna ek 

olarak son yıllarda gözlemlenen ekonomik ve finansal gelişmeler özellikle otomobil sahipliliğini 

tetiklemekte ve kentlerimizde giderek artan ulaşım ve trafik sıkışıklığı problemleri 

gözlemlenmektedir. Bu baskı altında imar planlamalarının ana odağı kentte özellikle motorlu araç 

ulaşımında mobilite (hareketlilik ya da akışkanlık) sağlanması olmakta; hatta bu uğurda yaya ve 

bisiklet gibi motorsuz ulaşım türlerinin erişimi ikinci plana atılabilmektedir. Arazi kullanımı 

dediğimiz,  kentin hangi alanların hangi amaçlar için ayrıldığını belirleyen planlama aşamasında,  

ulaşım ve trafik planlaması detaylarına vurgu yapılmamakta; bunun sonucu olarak kentsel trafik 

yönetiminde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. İmar planlarında trafik ve trafik güvenliği 

noktaları çok vurgulanmamakta; buna karşılık ulaşım ana planlamalarında da imar planları ve 

trafik güvenliği değerlendirmelerine çok yer verilmemektedir. 

Oysa ki bütünleşik yaklaşım gereği kent planları, ulaşım planlarına ve trafik güvenliği 

değerlendirmelerine destek vererek uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle mühendislik 

uygulamaları ile çok etkin çözümlerin yaratılabileceği kentsel hız yönetimi konusu bu ayrı 

değerlendirme yaklaşımının yapay olduğunun güzel bir örneğidir. Bunun yanısıra, araçtan inen 

herkesin yaya olduğu kentsel yaşamda ulaşım ağı  parçaları (yollar, kavşaklar, vb) sadece araç 

trafiğini akıtmak üzere değil, ayrıca motorsuz ulaşımı (yaya ve bisiklet gibi) da gözetecek şekilde 

düşünülmelidir.  

Ulaşım ihtiyacı ya da trafik güvenliğine etkisi düşünülmeden yapılan arazi kullanım 

planları ve değişiklikleri trafik güvenliği açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Mevcut 

mevzuat, kentin içinde alışveriş merkezleri, yeni yerleşime açılan bölgeler gibi ilave nüfus 

getiren ya da hareketliliğin yönünü değiştirecek plan ve plan değişikliklerinde “trafik etki 

analizini” önermekte ama zorunlu kılmamaktadır; trafik etki analizleri yapılsa bile zamanında 

yapılmadığı için önlem ve etki azaltma kapasitesi yaratmaya imkan tanımamaktadır. Ayrıca, bu 

tür büyük etkili imar değişikliklerinde trafik güvenliğine dair değerlendirme kavramı mevcut 

mevzuatta maalesef yer almamaktadır.  

Aslında kentle ilgili bu farlı yönleri ele alan ve olası çelişkilere çözüm getirebilecek bir 

“kentsel ulaşım yasası” hedeflenmelidir. İmar planlaması, ulaşım planlaması ve trafik güvenliği 

bu yasanın alt başlıklarında ele alınmalıdır. Oysa, özellikle plan değişikliklerinin trafik 

güvenliğine etkisinin nasıl olacağı ciddi bir şekilde araştırılması zorunlu olmalı; ve bu 

değerlendirmenin kim tarafından yapılması gerektiği mevzuatta belirtilmelidir.  

Dikkate alınması gereken bir nokta da kentsel tasarımdaki değişikliklerin sonuçları 

değerlendirilirken “trafik etki analizi” ve “trafik güvenliği etkisi analizi” ile ne kastedildiği açıkça 

belirlenmiş olmalıdır; bunlar her zaman paralel sonuçlar üretmeyebilmektedir. Zira, trafik etki 
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analizinde genelde bir noktadaki yapı/değişikliğin ne kadar trafik çekeceği, trafik yoğunluğuna 

etkisinin ne olacağı, vb. dikkate alınır. Trafik akışı açısından çok büyük etki yaratacak bir 

değişikliğin her zaman trafik güvenli açısından da sorun yaratması beklenmeyebilir; diğer 

taraftan trafiğe çok büyük bir etki yaratmayan tasarım ya da uygulamaların büyük trafik güvenliği 

zaafı yaratma durumu da olabilir. Bu durumda ise “Trafik güvenliği etki analizi” şeklinde 

operasyonel bir tanım olması gerekmektedir.  

Uluslararası literatürde yer alan “Road Safety Audit”, “Safety Inspection” ve “Traffic 

Safety Evaluations” gibi tanımların, ulusal düzeyde kabul gören bir çeviri ile yetkili tüm 

kurumlarca kullanılması, dil birliğinin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, Karayolları 

Genel Müdürlüğü tarafından çevrilen Karayolu Altyapısı Güvenlik Direktifi’nde bu tanımlar şu 

şekilde belirlenmiştir [5]; 

 Road Safety Audit: Yol Güvenlik Denetimleri 

 Safety Inspection: Güvenlik Teftişleri 

 Traffic Safety Evaluations: Trafik Güvenliği Değerlendirmesi 

 

Konu 10: Karayolu Trafik Güvenliği  Değerlendirmesi 

Trafik çarpışmalarının dağılımı incelendiğinde ulaşım ağının her noktasında aynı riskin 

yaşanmadığı, bazı noktalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu şehirlerarası karayolunda olduğu 

gibi kentsel trafik güvenliği literatüründe de gözlemlenen bir durumdur. Bilimsel bir bakışla 

geliştirilen “karayolu trafik güvenliği programları”, eldeki sınırlı imkanlarlar yaratabilecek en 

yüksek iyileştirmenin elde edilebilmesi için öncelikle kaza sayısı veya riski yüksek bu bölgelerde 

iyileştirilme yapılmaya başlanmasını önerir. Bunun için izlenecek yöntem ve limitler ülkeden 

ülkeye değişse bile temel olarak şu  aşamalardan oluşur [2]: 

I. Durum değerlendirmesi (kara noktaların belirlenmesi ve teşhis ) 

II. İyileştirme seçeneklerinin değerlendirilmesi (karşı önlemlerin bulunması, etkilerin 

tahmin edilmesi ve önceliklendirme 

III. Uygulama  

IV. İzleme ve değerlendirme 

 

2918 Karayolu Trafik Kanunu 7. maddesi uyarınca KGM her yıl kendi yol ağındaki kaza 

sayı ve türüne göre dağılımları inceleyerek kara nokta tespiti yapmakta ve bu noktalarda 

iyileştirme projeleri uygulamaktadır. Kara nokta tespitinde ülkemizde her kilometre başına düşen 

kaza sayısı, trafik hacmi/taşıt-km, kaza türlerinin dağılımını da göz önünde bulunduran “oran-

kalite metodu” adıyla bilinen bir yöntem kullanmaktadır.  
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Konu 11: Kentsel Trafik Güvenliği Değerlendirmesi  

Şehirlerarası yollar için önerilen “karayolu trafik güvenliğ programı” kapsamı ve temel aşamaları 

kentsel bölgeler için de geliştirilmelidir. Fakat, şehirlerarası yol ağları için geliştirilen “kara 

nokta” tanımları kentsel yol ağları için direk kullanılabilecek tanımlar değildirler; zira kentlerdeki 

yol ağı çok kısa kesimler yanısıra çok uzun koridorlar da içerebilmekte; bunun sonucunda 

birbirine yakın ve birbiriyle etkileşen yol kesim ya da kavşakları sıklıkla rastlanabilmektedir. 

Kentlerde yolun kendi özellikleri yanısıra yol kenarındaki arazi kullanımı ve yol kullanıcı 

profilleri bile trafik güvenliği açısından fark yaratabilmektedir. Bu yüzden de kentsel trafik 

güvenliği değerlendirmeleri farklı kabullenmeler ve metotlara göre belirlenen kaza yoğunluk 

bölgelerine “sıcak noktası” adı verilmektedir.  

 Kaza yoğunlukları ve sıcak noktaları trafik kaza verisi ile belirlenebilirken, kara nokta 

tespiti genelde incelenen noktadaki  kaza sayısının o noktadaki trafik miktarına göre 

oranlanmasıyla bir “nispi” risk değerlendirmesine dayanır. Oysa ki kentsel yollarımızdaki trafik 

miktarı hakkında yeterli veri bulunamamakta; bu da iyileştirme programlarının 

değerlendirilmesini zora sokmaktadır. Kentlerimizde hızla artan Akıllı Ulaşım Sistemleri 

altyapılarında, trafik sayım ve ölçüm konularında veri üretecek yapıların bulundurulmasına 

dikkat edilmelidir.  

Konu 12: Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi 

Kara nokta tespitinin de ötesinde daha proje aşamasında trafik güvenliği konularının ele alınması 

ve olası sorunlarının belirlenmesi mümkündür. “Road safety audit” olarak bilinen ve “Yol 

güvenlik kontrolü” olarak ifade edebileceğimiz bu değerlendirme proaktif bir yaklaşımdır. Diğer 

taraftan var olan yol ağı ve elemanlarının trafik güvenliği açışsından değerlendirilmesi de “road 

safety inspection” denilen ve “yol güvenlik teftişi/incelemesi” olarak ifade edebileceğimiz bir 

yöntemdir. Bunun da ötesinde “Uluslarası Karayolu Değerlendirme Programı (International Road 

Assessement Program – iRAP)” tarafından birçok ülkedeki yollar değerlendirilmekte ve “yıldız” 

sistemiyle sınıflandırılmaktadır. Henüz Türkiye’de ne yazık ki, ne yol güvenlik kontrolü ne de  

yol güvenlik teftişi uygulamaları mecvut değildir; mevzuatta yer almamaktadır. Ayrıca hiçbir 

karayolu koridoru için de iRAP değerlendirmesi yapılmamıştır. Bu konularda çalışmalar 

başlatılmalı; ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Kaldı ki 2008/96/EC Avrupa Birliği Yol  

Altyapısı Güvenlik Yönetimi başlıklı direktif kapsamında, yol altyapsını trafik güvenliğini 

politakasının üçüncü temel ayağı olacak belirtmekte; trafik güvenlik teftiş ve kontrollerinin 

önemi ve trafik güvenliğini arttırmadaki etkisinin belirlenmesi konusuna vurgu yapmaktadır [5]. 
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Konu 13: Kentsel Trafik Güvenliği Değerlendirmeleri İçin Veri Gereksinimi  

Yerel yönetimlerce sorumlu oldukları kentsel bölge hakkında ölçme-değerlendirme ve bunun için 

gerekli veriyi sağlama sorumluluğu hissedilmelidir. İyi ve güvenli bir kentsel trafik –ve sonuç 

olarak hız yönetimi için – öncelikle ve mutlaka Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında 

hazırlanması ve güncel tutulması gereken haritalar şunlardır: 

 Kaza dağılım haritaları (kaza sayısına, şiddetine, türüne, yoğunluğuna, vb. göre) 

 Yaya ulaşımı haritaları (yeri, yoğunluğu, vb.) 

 Motorlu taşıt ulaşımı haritaları (yol ve kavşaklardaki trafik yoğunlukları, zamansal 

değişimler, talep ve güzergah bilgileri, vb) 

 Arazi kullanım haritaları  

 Hız haritaları (yasal, işletim hızları, %85lik hız, vb) 

 Geometrik tasarım haritaları 

Bu veriler ile geometrik tasarım ile işletim ve yol sınıflandırması arasında trafik güvenliği sorunu 

yaratabilecek tutarsızlıklar tespit edilebilir; iyileştirme projeleri ve bütçeleri sağlıklı bir şekilde 

yapılabilir.  

Konu 14: Yerel Yönetimlerde Trafik Güvenliği  Ölçme – Değerlendirme Eksikliği – Hesap 

Verebilirlik 

Yerel yönetim mevzuatında, mecvut durumda trafik güvenliği konusunda öz-değerlendirmelerini 

yapmaya teşvik edecek ve sonuçlarını denetleyecek bir mekanizma yoktur. Belediyeler özerk 

yapıları gereği kendi kararlarını kendileri almakta, kendi istedikleri seviyede ve kapsamda 

çalışma planları hazırlamakta; ama bu kararların uygulamaya dönüşmemesi durumunda hiçbir 

sorumluları bulunmamaktadır; hesap sorulabilirlikleri bulunmamaktadır. Bunun belki de tek 

yöntemi valilik seviyesinde bir soruşturma başlatılması olur ki bu da aynı bölgeye hizmet veren 

iki farklı kurumu karşı karşıya getirmek olacağından (ve hatta “seçilmişler” ve “atanmışlar” 

arasında bir güç sorunu durumu yaratabileceğinden) sağlıklı işlemesi mümkün olmayan bir 

sistem olacaktır.  

 Fakat, belediyelerin kendi sorumluluklarındaki yol ağı konusunda hem trafik güvenliği 

odağında çalışmalar yapması hem de sonuçlarını değerlendirmesi için bilimsel yaklaşımlara 

dayanan ve her ilde (bölgede) uygulanacak bir trafik güvenliği değerlendirme programı 

tanımlanmalıdır. Hatta kentler arası karşılaştırmalı bir şekilde trafik güvenliği değerlendirmeleri 

başlatılmalıdır.  

 

Konu 15: Mühendislik Önlemleri  

Trafik sakinleştirmenin en temel amacı, motorlu araç trafiğinin zararlı etkilerini en aza 

indirgemektir. Bunun dışında, savunmasız yol kullanıcılınaının güvenliğini ve konforunu 
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arttırmak, trafik kazalarının sayısını ve şiddetini azaltmak, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak, 

sokak ve caddelerin taşıt kullanımı dışında dinlenme gezinti ve oyun gibi kamusal sosyalleşme 

alanları haline getirmek, hızı sakinleştirmeye yönelik uygulamalar ile daha çok yeşil alan ve 

ağaçlandırma sağlamak gibi amaçları da bulunmaktadır. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemler, sürdürülebilir bir kent içi ulaşım 

sisteminin de kurgulanmasında etkin bir araç olup, gelişmiş ülkelerin son 40 yıldır kullandığı bir 

dizi önlem vardır (EK-6). 

Kentsel alanlarda hızın sakinleştirilmesine yönelik birçok mühendislik uygulamaları ve 

önlemleri bulunmaktadır. Dünya genelinde bu konudaki uygulamalar incelendiğinde, önlem ve 

uygulamalar şu ana başlıklar altında toplanabilmektedir; 

 geometrik nitelikli önlemler, 

 yol yüzeyinde uygulanan önlemler 

 trafik işaretlerinin kullanımı 

 şeritlerin kullanım amacına göre yeniden düzenlenmesi 

 erişim kontrolü ve 

 kombine tedbirler adı altında birden fazla önlemin bir arada uygulanması (Detaylı 

açıklamalar için bkz. EK-10). 

Konu 16: Sosyal Farkındalık ve Kampanya Desteği 

Trafik güvenliği konusunda görsel ve yazılı araçlar ile toplumda sosyal farkındalık yaratılması 

amacına yönelik olarak son yıllarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları 

tarafından çeşitli kampanyalar ve aktiviteler düzenlenmektedir. Yürütülen birçok çalışma 

sonucunda toplumun birçok kesiminde özellikle emniyet kemeri kullanımının arttırılması 

sağlanmıştır. Aynı kampanyaların hız yönetimi, yaya güvenliği ve yaya önceliği konularında da 

yapılması, siyasi otoritenin de desteğinin alınması toplum üzerinde ciddi yararlı etkiler 

sağlayacaktır. Bunun yanısıra kent merkezlerinde yaya bölgeleri ve yaya öncelikli geçiş 

noktalarının belirlenmesi, bu bölgelerin önemi ve bu bölgelerdeki hız yönetimi konusunda hem 

sürücü hem de yerel yönetimlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. 

 

IV) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUATI İÇİN YOL HARİTASI 

Yukarıda tartışılan konular ışığında güvenli kentsel hız yönetimi kavramının ülkemizde doğru 

işler bir halde getirilmesi önemlidir. Bunun için geliştirilecek mevzuatın kendi içeriği yanısıra 

dayanması gereken temel kavramları içeren ilgili mevzuat kalemleri de güncellenmelidir. Bu 

yüzden izlenmesi gereken mevzuat geliştirme aşamasında izlenecek yol haritasında öncelikli 

olarak şu noktaları ele almalıdır: 
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i. Şehirlerarası yol ağı için çok net yapılmış olan “yol sınıflandırması” çalışmasının 

kentsel yol ağı için de yapılmalı; bunun tanımlarının diğer kentsel planlama işleriyle 

çelişki yaratmaması için “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” başta olmak üzere 

ilgili her yerde aynı şekilde kullanılmalıdır.  

ii. Kentsel yol sınıflandırmasına ek olarak, gerekiyorsa kentsel alanlar içinde “hız 

bölgelendirme” tanımları, arazi kullanımı, erişim ve hareketlilik ihtiyaçlarına göre 

planlara işlenmelidir. Bu sayede “yaya bölgesi”, “yaya öncelikli bölge”, “hız koridoru” 

gibi alanların imar, ulaşım ve trafik güvenliği prensiplerine uygun ve net bir şekilde 

tanımlanmalıdır. 

iii. Yukardaki iki kavram doğrultusunda kentsel yol ağı kesimleri için hız limitleri, yol 

sınıf ve hız bölgelerine uygun bir şekilde ve açıkça belirlenmelidir.  

iv. Büyükşehir Belediye mevzuatında  kurulması zorunlu olan “ulaşım komisyonu”  

(5216 sayılı kanunun, Madde 15), UKOME’den bağımsız, diğer olası görevlerinin 

yanısıra, kentsel trafik trafik güvenliği analizlerinin ilgili uzmanlarca yapılmasını ve 

her yılın sonunda “sıcak nokta” analizlerinin de yer alacağı raporların her yıl sonunda 

yayınlanmasını sağlamalıdır. 

v. UKOME aracılığı ile hız sınırı belirleme aşamasında, işleyiş,  

a) hız sınırı değişikliği yetkisinin yukarıda tanımlanan yol sınıf ve hız bölgesi 

tanımlarıyla çelişmeyecek şekilde kullanılması sağlanmalıdır.  

b) hız sınırı değişikliği yapılacak koridor  boyunca, ulaşım komisyonlarınca 

hazırlancak trafik güvenliği raporlarına ek olarak bağımsız uzmanlarca hız etütleri 

ve   trafik güvenliği teftişleri çalışmaları yapılmalı, ve özellikle hız artırımı 

durumlarında bağımsız uzmanlarca önerilecek gerekli önlem ve düzenlemeler 

önşartına bağlanmalıdır. 

c) gerekli önlem ve düzenlemeler belirlenirken, yapılacak mühendislik uygulamaları 

projelerinin gene bağımsız uzmanlarınca onaylanması sağlanmalıdır.  

vi. UKOME tarafından yapılan hız sınırı değişiklikleri sonrasında uygulamanın etkisinin 

ölçülebilmesi, ve özellikle olası olumsuz sonuçlarının tespit edilebilmesi için, ulaşım 

komisyonu uzmanlarınca, 

a) değişiklik yapılan koridor üzerinde uygulamadan sonraki 3 (üç) yıl boyunca her 

yıl, trafik kaza artış ve sıcak nokta dağılımlarının tespit edilmesi zorunlu olmalıdır, 

b) olumsuz gelişmelerin giderilebilmesi için varsa gerekli ek önlemler yıl sonu 

değerlendirmesinde yer almalıdır.  

c) ek önlemle çözülemeyecek durumlarda hız sınırı güvenli limitlere çekilmesi 

sağlanmalıdır.  
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EK-1: YTMK-GRSP Güvenli Kentsel Hiz Yönetimi Hibe Projesi  

 

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 

Kurum: Yollar Türk Milli Komitesi  
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Yollar Türk Milli Komitesi 

(YTMK), ülkemizin üniversite, özel 

sektör ve kamu kuruluşlarının; 

karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili 

mensuplarını bir araya getirerek 

aralarındaki işbirliğini güçlendirmek 

ve  uluslararası kuruluşlar ile olan 

ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 

sayılı YÖK yasası ile üniversite, 

kamu ve özel sektör mensuplarınca 25 

Ocak 1990 tarihinde kurulan ve 

faaliyetlerini Karayolları Genel 

Müdürlüğü bünyesinde yürüten bir 

kuruluştur.   

YTMK’nın amaçları şöyle özetlenebilir: 

 Ülkemiz karayollarının ve karayolu ulaşımının gelişimini desteklemek, 

 İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek, 

 Yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve desteklemek, 

 Teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak üzere eğitim, toplantı ve yayın faaliyetlerinde 

bulunmak, 

 Karayolu standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu kılınmasına katkı sağlamak.  

 

Bu amaçlara ulaşmak için YTMK 

farklı  çalışma grupları vasıtayla 

yürütmektedir. Toplamda 10 

farklı çalışma grubunun olduğu 

YTMK bünyesinde, bu proje Yol 

ve Trafik Güvenliği Çalışma 

grubu tarafından yürütülmektedir. 

Bloomberg Vakfı tarafından 

finanse edilen Güvenli Trafik 

Projesi; 

• Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) koordinasyonunda,  
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• Küresel ölçekte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun yaşandığı ve dünya 

genelinde toplam kazaların yüzde 48'inin meydana geldiği on ülkede 2010 yılında başlatıldı.  

 

Yol ve trafik güvenliği 

konusunda ciddi sorunların 

yaşandığı ülkemizde son yıllarda 

büyük ve geniş kapsamlı projeler 

yürütülmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2009 yılında 

yayınladığı Küresel Yol 

Güvenliği Raporu sonucunda, 

Türkiye’nin de dahil olduğu ve 

trafik çarpışmalarında ölümlerin 

en çok olduğu 10 ülkede eş 

zamanlı olarak trafik 

güvenliğinin artırılmasına 

yönelik  (bu yüzden Road Safety 

10-RS10 olarak da anılan) çalışmaların yapılması için uluslararası bir projeye Bloomberg 

Philanthropies tarafından sponsorluk sağlanmıştır.  “Küresel Yol Güvenliği Programı” adıyla da 

bilinen program kapsamında öncelikle Ankara ve Afyonkarahisar pilot illerinde emniyet kemeri 

ve hız konulu başlayan bu çalışmada emniyet kemeri konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş; 

ayrıca Trafik Güvenliği Platformu gibi ulusal seviyede koordinasyon sağlayacak yapıların 

oluşumuna destek verilmiştir. Ayrıca bu uluslararası projeye destek olarak ülkelerin yerel 

sorunlarının ele alınabilmesi için 

sivil toplum kuruluşlarına yönelik  

hazırlanan “Yol Güvenli Hibe 

Programı” gene Bloomberg 

Philantrophies tarafından 

desteklenen Küresel Yol Güvenliği 

İşbirliği (Global Road Safety 

Partnership-GRSP) tarafından 

yönetilmektedir. Bu hibe programı 

kapsamında ilk olarak Uluslararası 

Polis Birliği’nin “Devlet Kemer 

Takıyor” ve Türk Kızılayı’nın 

“Güçlü Yasa Yaşama Bağlar” 

konulu savunuculuk projeleri 
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desteklenmiştir. 

Uluslarası Polis Birliği tarafından yürütülmüş olan hibe projesinde “Kanun yapıcılar, üst 

düzey yöneticiler ve kamu aracı sürücüleri arasından emniyet kemeri konusundaki farkındalığın 

arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler (belediyeler, 

merkezi teşkilat ve bölgesel kamu kurumları)  ile bu kurumlarda çalışan şöforler hedef grup 

olarak belirlenmiş ve proje sonucunda bazı kurumlar projenin faaliyet planında olmamasına 

rağmen tüm personelini emniyet kemeri kullanmaları konusunda genelge yayınlamışlardır. 

Türk Kızılayı (TK) tarafından yürütülen projede emniyet kemeri kullanımı konusundaki 

trafik kanunundaki yasa değişikliğinin kanunlaştırılması için savunuculuk amaçlanmıştır. Bu 

projenin çalışma alanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 Kazanılmış medya ve görünürlük materyalleri 

 Politikacıların bilgilendirilmesi 

 Paydaşlarla çalışma 

 Kamunun desteğinin oluşturulması 

 TK şubeleri ile çalışma 

YTMK Yol ve Trafik Güvenliği Çalışma Grubu üyeleri olarak ülkemizde trafik güvenliği 

konusunda ciddi sorun yaratan  ve mühendislik yönü olarak da ele alınması gereken konulardan 

birisi olan hız yönetimi konusunda GRSP 4. tur hibe çağrısı kapsamında verdiğimiz “Güvenli 

Kentsel Hız Yönetimi” için savunuculuk projesi teklifimiz 10 ülkeden gelen 30’dan fazla proje 

arasında desteklenmeye layık bulunanlar arasında olmuştur. Bilindiği üzere aşırı veya uygun 

olmayan hız, trafik kazalarında kayıpları büyüten en önemli etkenlerdendir. Hız ne kadar yüksek 

ise gereken güvenli duruş mesafesi de o kadar uzundur ve dolayısıyla çarpışma yaşanması riski 

de o derece yüksektir. Ayrıca, 

yüksek hızda oluşan bir darbede 

zarar görme riski de daha yüksektir.  

Her yolda hız limitinin aynı 

olamayacağı, yolun yapısı ve 

kullanım amacına göre uygun bir 

hız limiti belirlenmesi gerektiği 

trafik güvenliğinin sağlanması 

açısından bilinen bir gerçektir. 

Sürücülerin kişisel tercihlerine 

rağmen (hızlı gitmek gibi) trafik 

akışında güvenli hızlarda seyir 

sağlanması herkesin güvenliği 

açısından gereklidir. Özellikle 

kentsel bölgelerde, savunmasız yol 
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kullanıcılarının (yaya, bisikletli, motorsikletli gibi) ortak kullandığı yol kesimlerinde olası 

çarpışmalarda bu kullanıcıların yaşamsal risklerini en aza indirecek şekilde araç hızlarının 

sağlanması gerekmektedir. Elektronik denetleme sistemlerinin en etkin olacağı koridorlarda 

yapılması önemlidir. Güvenli hız yönetimi konusunda denetimin yanı sıra, kentsel tasarım 

bakışıyla da ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda arazi kullanımı ve geometrik tasarımlarla 

da iyileştirme yapılması söz konusudur. Kent yaşamında; yaşam kalitesinin, yani 

sürdürülebilirliğin ve trafik güvenliğinin artmasına imkan tanıyacak, trafik güvenliği analizleri 

ışığında, imar ve güvenli yol tasarım, işletim ve yönetim prensipleri doğrultusunda hız 

limitlerinin belirlenmesi ve bu limitlerin uygulanması için gerekli denetim ve işletim 

mekanizmalarının kurulması önemlidir. 

Özetle ifade etmek gerekirse, Güvenli Kentsel Hız Yönetimi projemizdeki çıkış noktamız;  

 hız yönetiminin emniyet birimlerinin denetimlerinin yanı sıra mühendislik ve altyapı 

tasarımları ile desteklenebileceği 

 kentsel bölgelerde gerek hız limitlerinin belirlenmesi ve gerekse gerekli altyapı 

önlemlerinin alınması konusunda yerel yönetimlerin hem sorumlu hem de katkı 

verebilecek bir güce sahip olduğu, 

 bu yüzden de yerel yönetimlerin sorumlu oldukları kentsel yol ağlarında trafik güvenliğini 

artıracak yatırım ve düzenlemeleri yapacak şekilde desteklenmesi gerektiği olmuştur.  

Bunu yapabilmek için yerel yönetimlerin  

 mevcut mevzuat dahilinde kentsel trafik güvenliği konusundaki sorumluluklarının 

irdelenmesi, 

 “güvenli kentsel hız yönetimi” konusunda bilgilendirilmesi ve   

 kullanabilecekleri bir öz-değerlendirmelerini çerçevesiyle desteklenmesi  

gerektiğini belirlemiş bulunmaktayız.   

Geliştirilecek önerilerin yerel yönetimler açısından etkinliği ve sürdürülebilirliği 

konusunda fikir almak üzere bu kapsamda YTMK, RS10 proje gönüllü şehirlerinden başta 

Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerle ile işbirliği içinde çalışmayı 

hedefliyoruz. Antalya kentinin trafik güvenliği konusunda öncü kentlerden olması (RS10 

projesinde gönüllü şehir, yaya odaklı uluslararası proje deneyimi), kentsel yönetim konusunda 

yenilikçi olması (kent konseyi uygulaması), gerek yerli gerek yabancı basında tanınan ve izlenen 

örnek bir kent olması ile yaya ve araç trafiğinin her ikisinin de önemli olduğu ve ulaşım 

hizmetlerinde çeşitlilik bulunduran büyük bir şehir olması dolayısı ile proje kapsamında Antalya 

ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi 

yetkilileri ile birlikte yerel yönetimlerin tabii olduğu mevzuatı hız yönetimi açısından 

değerlendirilecek, Antalya kaza verileri YTMK uzmanları ile analiz edilip sıcak noktalar tespit 

edilecek, hız kaynaklı bölgeler belirlenip belediye ile sorunlar ve olası çözümler geliştirilecektir. 

Proje kapsamında Antalya’da yapılacak bir tarama konferansı ile birlikte elde edilen başarı ve 
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sorunların paylaşılması planlanmaktadır. 1 Mart 2014’te başladığımız bu proje kapsamındaki ana 

hedefimizlerimizden birisi de halen çalışmaları devam eden “Yerel Yönetimler için Güvenli 

Kentsel Hız Yönetimi El Kitabı” başlıklı bir kılavuz hazırlanmasıdır. Bu kapsamda gerekli 

mevzuat değişikliğinin tespit edilmesi sırasında Türkiye’deki bütün yerel yönetimlerin bakış 

açısının dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 
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EK-2: Hız Yönetimi Yasal Mevzuatın Gözden Geçirilmesi 

 

Hazırlayan: Dr. Serap Şener 

                    Okyanus Akın 

Kurum: Dünya Sağlık Örgütü 
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Bir problem olarak hız; trafik kazalarına bağlı olarak oluşan ölüm ve yaralanmalarda önemli bir 

risk faktörüdür. Bir yayaya 30 km/s ve üstü çarpma hızında, yayanın ağır yaralanma ve ölüm riski 

varken, 60 km/s’lik bir çarpışmada sürücünün de %20 ölüm riski bulunmaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı ağır yaralanma ve ölümleri azaltmak için hız sınırlarının belirlenerek çeşitli yaptırımlar ve 

eğitim çalışmaları ile birlikte bunun önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Şehiriçi yollarda hız sınırının 

maksimum 50km/s olması gerektiği, ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan 

2013 Küresel Durum Raporu’nda dünya genelinde ülkelerin sadece yarısında bunun sağlandığı 

tespit edilmiştir. Buna sebep olarak da yerel makamların hız sınırında azaltma yapma yetksinin 

olduğu ancak yaptırımların eksik veya yetersiz olduğu belirtilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomik Komisyonu (UNECE) 

tarafından güvenli hız eşikleri 

belirlenmiş (GHE). GHE yollar 

arasındaki hiyerarşiyi ve yolların 

fonksiyonunu ön plana çıkartarak bir 

kıstas değerlendirmesinde bulunmuştur. 

GHE belirlenirken yol tipinin, araç 

türünün, kullanıcı türünün, yol kenarı 

faaliyetlerinin, yolun korumasız 

kullanıcılar tarafından kullanımının ve 

çevre-hava koşullarının dikkate 

alınması gerektiği vurgulanmıştır. Buna 

göre araçlar ve savunmasız kullanıcılar 

arasından çarpışma olasılığının olduğu 

yollarda güvenli hız eşiğinin 30km/s, çarpışma olasılığının araçlar arasında yandan olduğu 

yerlerde 50km/s, çarpışma olasılığının araçlar arasında önden olduğu yollarda 70 km/s ve 

karayolu kullanıcıları asından önden/yandan çarpışma olasılığının olmadığı yollarda güvenli hız 

eşiğinin 100km/s ve üzeri olabileceği belirlenmiştir. Bunları sağlamak için geliştirilen güvenli 

sistem yaklaşımına göre mevzuatlarda altyapı ve kullanıcıların fiziksel duyarlılık etkileşimini 

dikkate alan denetim çalışmaları ile trafiği sakinleştirici önlemler içermesi gerektiği 

vurgulanmıştır.   Özetle DSÖ ve UNECE’ye göre güvenli hız eşiği belirlenirken; 

 Yol tipi; şehiriçi yollar, otoyollar, bölünmüş yollar, 

 Araç türü;hafif, ağır, 

 Kullanıcı türü; acemi/tecrübeli sürücü, 

 Yol kenarı faaliyetleri, 

 Yolun korumasız kullanıcılar tarafından kullanımı, 

 Çevre ve hava koşulları; yağmur, kar, sis dikkate alınmalıdır. 
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 Aynı şekilde DSÖ ve UNECE Güvenli 

Sistem Yaklaşımı (GSY) diye bir 

kavram geliştirmiştir. GSY yaklaşımı 

hız sınırları uygulamasını tamamlayıcı 

hale getirebilecek ek önlemler paketidir. 

GHE ve GSY bir arada kullanılırsa 

çarpışma esnasında olabilecek darbe 

enerjisi ve buna bağlı olarak ölüm 

yaralanma ihtimalinde azalma görülür. 

GSY yolun bulunduğu çevreyi, yolun 

altyapısını ve çevre ve altyapıdan 

kaynaklanacak fiziksel duyarlılığı ön 

plana almaktadır.  

Ve bu şekilde hız sınırı tamamlayıcı hale 

gelmektedir. Dolayısı ile daha güvenli karayolları ve daha güvenli karayolları sağlamış 

olmaktadır. GSY kapsamında mevzuata otomatik ölçüm cihazları, hız düzenleyicileri ve güvenli 

karayolları ile yol kenarlarını yaratmak adına trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemler (hız 

azaltıcı kasisler, dönel kavşaklar vs.) incelenebilir. 

Sadece hız açısından 

değerlendirildiğinde Türkiye’de bu 

kapsamda iki temel belge yer 

almaktadır; 

1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu (KTK) 

2. Karayolları Trafik 

Yönetmeliği (KTY) 

Bu belgeler temel olarak şu hususlara 

değinmektedir; 

 Hız sınırıları 

 Hız sınırlarına uyma ve 

 Hızın gereki şartlara 

uygunluğunu sağlamak. 

Bu kıstaslar çerçevesinde 

değerlendirildiğinde hız sınırının 

belirlenmesi; 

 KTK Madde 50/1: 
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“Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırlarını 

 Şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90km/s, 

 Bölünmüş yollarda 110km/s ve 

 Otoyollarda 120km/s hızı  

geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir”. 

Tabloda görüldüğü üzere araça 

cinsleri ve yerleşim yeri içinde 

veya dışında olmasına ve 

otoyollarda olmasına göre hız 

sınırları belirlenmektedir. Aynı 

zamanda yerleşim yerleri 

dışında yolun çift yönlü veya 

bölünmüş yollarda hız sınırları 

her bir araç cinsi için ayrı olarak 

belirlenmiştir. 

 

Hız sınırı değişikliğinde ulusal 

uygulama 

 KTK Madde 50/2: 

“İçişleri Bakanlığı yol 

standarlarını dikkate alarak 

[Madde 50/1’de] belirtilen hız 

sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.” 

 KTY 100/7 

“İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki 

şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız 

sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir.” 

 

Hız sınırı değişikliğinde yerel uygulama 

 KTK Madde 50/4 

“Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirltilen hız sınırları yol ve 

trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir.” 

 KTY Madde 100/8 – RG-19/2/2014-28918 

“İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri ... gerekli tedbirlerin 

alındığı...  

• bölünmüş karayollarında ... hız sınırlarını 32 km/s’e,  

• yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 km/s’ye  
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kadar artırmaya yetkilidir. ” 

Temel anlamda 12 tane hız ile 

alakalı idari para cezası 

bulunmaktadır. 2013 ve 2014 yılları 

arasındaki hız ile ilgili idari para 

cezalarındaki farklar göz önünde 

bulundurulduğunda, en fazla artış 

%3.9 ile;  

 “hız sınırı tespit eden cihazı 

imal/ithal etmek (51/5-a)”  

 “hız sınırı tespit cihazı 

bulundurmak (51/5-b)”  

 “hızı yol koşullarına göre 

azaltmamak (52/ 1-a)”,  

 “hızı teknik özelliklere ve yol, 

hava, trafik durumuna 

uydurmamak (52/ 1-b)”, 

 “güvenli sürüş mesafesi bırakmamak (52/ 1-c)”, 

 “kol/grup araç kullanımında araç giriş açıklığı bırakmamak (52/ 1-d)”, 

 “hız sınırının çok altında gitmek (56/ 1-d)” 

maddelerinde görülmüştür. 

 

Hız Yönetmelikleri Kapsam Değerlendirmesi 

1. Azami hız sınırları 

2. Yaptırım 

3. Cezalar 

4. Diğer hız yönetim önlemleri 
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Tablo 3: Hız yönetmelikleri kapsam değerlendirmesi özet tablo 

1. Azami Hız Sınırları Evet Hayır İlgili Md 

Güvenli hız (şehir içi yollarda < 50km/saat) bulgu ve tavsiyeleriyle tutarlı 

mı? 

* Uygulamada tercih edilebilir 

 x  x KTY 100 

Yol türüne göre hız sınırı belirliyor mu?  x   KTY 100 

Araç türüne göre hız sınırı belirliyor mu?  x   KTY 100 

Tüm motorlu taşıtlar için hız sınırı belirliyor mu?  x   KTY 100 

Hız sınırını yol hiyerarşisine göre mi belirliyor? 

*Yol ve araç tipine göre belirleme 

 x    KTY 100 

Radar yakalama özelliği kullanılıyor mu?  x   KTY 101 

Hız sınırları yerel mercilerce ayrıca düşürülüyor mu? 

* Düşürülebiliyor 

 x  x KTY 100 

Acil durum araçları gibi araçlar için muafiyet veya istisnalar var mı?  x   KTY 101 ve 141 

2. Yaptırım Evet Hayır İlgili Md 

Geçerli durumlarda belirli emniyet işlemleri için bildirim şartı uyguluyor 

mu? 

 x   KTY 167 

Gizli ve açık otomatik hız sınırı uygulamasını belirtiyor mu?  x   KTY 101 

Yaptırım için herhangi bir yetkili sağlıyor mu?  x   KTK 5 ve 6 

3. Cezalar Evet Hayır İlgili Md 

Belirlenen sınırın ihlal derecesine göre ceza (maddi ceza veya ceza puanı) 

tanımlıyor mu? 

 x   KTK 51 

Belirli maddi cezalar veriyor mu?  x   KTK 51 ve 52 

Sürücünün rehabilitasyonuna ilişkin bir hüküm içeriyor mu?  x   KTK 51 

Belirlenen sınırın ihlal derecesine göre sürücü belgesine el koyma cezası 

uyguluyor mu? 

 x   KTK 51 

Araca el konmasına ilişkin hükümler içeriyor mu?    x  

Uygun olduğu durumlarda ceza hukukuna başvuruluyor mu?  x   TCK 179, 180 vb. 

4. Diğer hız yönetim önlemleri Evet Hayır İlgili Md 

Tavsiye edilen hız sınırları belirten otoyol tasarım standartları içeriyor 

mu? 

 x   KTK 3  ve ilgili 

kanunlarla 

yapılan 

tanımlamalar 

Yol denetim gereksinimleri içeriyor mu?  x   KTK 7 vb. 
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EK-3: Trafik Elektronik Denetleme Sistem (TEDES) Mevzuatı ve Hız Yönetimi 

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Tuncay Durna 

Kurum: Polis Akademisi 
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Trafik çarpışmalarının yaklaşık %30'u aşırı (belirilen yasal hız sınırının üzerindeki hızlarla) veya 

uygun olmayan (kavşaklara yaklaşırken, tünellere girerken, yük şartlarına vb. göre hızın 

ayarlanmaması durumunda)  hızlardan meydana gelmektedir. 

Aşırı hız çarpışma ihtimalini artırdığı 

gibi çarpışmanın şiddetini de 

artırmaktadır. Yandaki grafikte, bir 

taşıtın çarptığı yayanın ölümcül zarar 

görme olasılığı gösterilmektedir. 

Araştırmalar, 30 km/s hızda seyreden 

bir taşıtın çarptığı çoğu korumasız 

yol kullanıcısının hayatta kaldığını 

gösterirken, taşıtın hızı 50 km/s 

olduğunda ise çoğunluğunun 

hayatını kaybettiğini belirtmektedir. 

Bir başka araştırmadaysa, ortalama 

seyir hızının %5 oranında azalması 

yaralamalı çarpışmaları %10, ölümlü 

çarpışmaları %20 oranında azalttığı 

gösterilmiştir. Bu nedenle, hız 

yönetimi trafik güvenliği 

konusunun tartışmasız en temel 

faktörlerindendir. Hız sınırları, 

çeşitli altyapı ve mühendislik 

uygulamaları, denetim, otomotiv 

mühendisliği ve yeni teknolojiler, 

eğitim ve bilgilendirmeler hız 

yönetiminin alt başlıkları olarak ele 

alınması gereken konulardır.   

Hız yönetimini önemli bir bileşen 

olarak alan "Güvenli Sistem", 

geleneksel modellere karşı 

geliştirilen ve insan güvenliğini esas 

alan yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bir yandan ölüm ya da ağır yaralanma riskini minimuma 

indirirken, diğer taraftan insan hatalarını öngören ve bu hatalar için pay bırakan bir karayolu 

ulaşım sisteminin yaratılmasını amaçlamaktadır. Buna göre, aşağıda güvenli hız sınırları 

verilmiştir. 

 

mailto:htuydes@metu.edu.tr
mailto:ezgikundakci@gmail.com


YOL GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI  

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi 

 

40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

İletişim Bilgileri 

Proje Koodinatörü Dr. Hediye Tüydeş Yaman (Telefon:0533 692 5699 ; E-mail: htuydes@metu.edu.tr ) 

Proje Destek Koordinatörü Ezgi Kundakcı (Telefon: 0530 693 3709; E-mail: ezgikundakci@gmail.com) 

 

 

Güvenli Sistem yaklaşımında hız 

yönetimi konusunda yerel 

yönetimlerin her bir yolun işlevini 

tanımlaması ve mevcut hız sınırlarını 

gözden geçirmelisi; yerel ulaşım 

planıyla bütünleştirilmiş düşük hızlı 

bölgeler belirlenmesi, hız sınırlarının 

tutarlı, inandırıcı ve denetimi kolay 

olması gereklilikleri işlenmiştir. 

Aşağıdaki tabloda çeşitli 

araştırmaların yerleştirilen kamera 

türlerine göre ölümlü-yaralanmalı 

çarpışmaların etkisi gösterilmektedir. 

 

Hız kameraları, trafik çarpışmalarının 

yoğunlaştığı bölgelerde ve aşırı hızın 

neden olduğu çarpışmaların yaşandığı 

bölgelere yerleştirildiklerinde ölümlü-

yaralanmalı çarpışmaların 

azaltılmasında önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ancak, 

uygulanabilirlik açısından dikkat 

edilmesi gereken birçok nokta 

bulunmaktadır. Toplumda, hız 

limitlerinin biraz üzerinde araç 

kullanmanın çarpışma riskine 

etkisinin bilinmemesi durumunun 

oluşturacağı sosyal ikilem bunlardan 

sadece biridir. "Hız kameralarının ne 

kadar adil olduğu; hız kameralarının sürücülerin hız yapmasına neden olan olası zorunlu şartları 

vs. ortaya koymalarına fırsat tanımadığı" şeklinde ifade bulan meşruiyet ikilemi, hız 

kameralarının gelir sağlama amacıyla kurulduğunun düşünülmesi yani güvenirlik ikilemi ve 

uygulama ikilemi dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Toplumda oluşması muhtemel bu 

ikilemlerin önlemesi için gerekli bilgilendirme çalıştırmalarının yapılması gerekmektedir. 
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Kent Güvenlik Yönetim 

Sisteminin (KGYS) bir alt bileşeni 

olarak TEDES; karayollarında can 

ve mal güvenliğini sağlamak, 

düzenli ve güvenli trafik akışını 

temin etmek üzere kullanılacak 

sistemlerle trafik yönetiminin 

yapıldığı, trafik kural ihlallerinin 

izlenerek görüntülendiği ve tespit 

edildiği, bilgilerin toplandığı,  trafik 

idari para cezası karar tutanağına 

dönüştürüldüğü ve  “Trafik 

Elektronik Denetleme Sistemi” 

olarak adlandırılan ana izleme ve 

görüntüleme sistemini ifade eder KTK Ek Madde 16 – (Ek: 13/2/2011-6111/60 md.). 

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini 

sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş 

veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti 

amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak 

düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u 

oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili 

belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. Ayrıca bu madde kapsamında  

hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik 

özellikler,  kurulması  gereken yerler  ve  belediyelerle yapılacak  protokollere ilişkin diğer 

şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri 

Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir (KTY - (Değişik sekizinci 

fıkra:RG-19/2/2014-28918)). İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, 

yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından 

sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin 

alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri 

için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 32 km/s’e, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş 

karayollarında ise 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve  

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yollarında yapılacak hız 

artırımlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünden yola ilişkin alınması gerekli tedbirler ile yolun 

işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz önünde bulundurulur. 

  

mailto:htuydes@metu.edu.tr
mailto:ezgikundakci@gmail.com


YOL GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI  

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi 

 

42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

İletişim Bilgileri 

Proje Koodinatörü Dr. Hediye Tüydeş Yaman (Telefon:0533 692 5699 ; E-mail: htuydes@metu.edu.tr ) 

Proje Destek Koordinatörü Ezgi Kundakcı (Telefon: 0530 693 3709; E-mail: ezgikundakci@gmail.com) 

 

 

 

 TEDES'lerin uygulama 

esasları, Karayolları Trafik 

Kanunu Ek 16. maddesinin 

uygulanması için Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü tarafından “2918 

Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun Ek 16. Maddesi’nin 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar” hazırlanarak 27.04.2012 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 
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EK-4: Belediye ve UKOME Mevzuatında Hız Yönetiminin Yeri 

 

Hazırlayan:   Hülya Atalay 

                    Sevcan Atalay 

          Hafize İlhan 

Kurum: Antalya Büyükşehir Belediyesi 
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 5216 sayılı BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KANUNU’nun 

3. bölümünün Büyükşehir 

Belediyesinin Görev, Yetki Ve 

Sorumlulukları başlıklı 7. 

maddesinde: 

f) Büyükşehir ulaşım ana 

plânını yapmak veya yaptırmak 

ve uygulamak; ulaşım ve toplu 

taşıma hizmetlerini plânlamak 

ve koordinasyonu sağlamak; 

….; kanunların belediyelere 

verdiği trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek. 

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 

yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere 

cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;… 

ile görevlendirilmiştir. 

6360 sayılı kanunun 8. Maddesi ile; 

 (5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir) 

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık 

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da 

görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin 

katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur.”   

Bu Kanun ile, büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve 

güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının 

tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.  

Büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve 

esaslarını düzenleyen BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON 

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’nin  6. Maddesinde;  

“Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım 

ve toplu taşımayla ilgili kararlar; büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler 

ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri 

bağlar”  
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denilmektedir. 

25 Nisan 2014  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”   

kapsamında;  

 Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi,  

 Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi, 

 Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi, 

 Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Sahil Güvenlik Konutanlığı (Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde) 

temsilcisi, 

 Liman Başkanlığı (Sınırıları içersinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde) temsilcisi, 

 Karayolu Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi, 

 Kendi belediyelerini ilgilendiren ulaşım konularında ilçe belediye temsilcisi, 

 Ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek 

odalarının temsilcileri, 

 Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

üniverstieler,ilgili vakıf ve dernek temsilcileri, 

toplantılara katılabilmektedir. 

 

UKOME’nin Görev ve Yetkileri 

 

Madde 18 - (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu 

üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; 

ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, 

uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak 

ve yetkilerine haizdir. 

 a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli 

ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri 

almakla,    

b) Büyükşehir belediye sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım 

planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve 

uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, 
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Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri 

almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya 

mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle, 

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının 

büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici 

karar almak ve görüş oluşturmakla, 

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının 

yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman 

ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin 

yerlerinin belirlenmesine karar vermekle, 

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit 

etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini 

belirlemekle 

görevli ve yetkilidir. 

 

Plan Yapım Yönetmeliği  

 

Madde 29 - İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı 

değişikliklerinde; 

1- Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz. 

2- Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır. 

3- İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m.den dar yaya, (10.00) m.den dar trafik 

yolu açılamaz,  meskun alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde 

yukarıdaki standartlara uyulur. 

4- İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez. 

5- İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nden alınacak görüşe uyulur. 

 

Antalya Ulaşım Ana Planı Temel Politikaları 

 

2013 yılında, 2030 hedef yılı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan  Antalya 

Ulaşım Ana Planında, kent ulaşım sisteminde yaya önceliği politikasını benimsenmiştir. 

Kentin daha çekici, daha canlı, sağlıklı, adil, kısaca “yaşanabilir”  olması için; 

 kısıtlı bir kaynak olan yolların üzerindeki otoparkların azaltılması ve hatta kaldırılması  

 Yaya, bisiklet ve toplutaşıma gibi çevre dostu ulaşım türlerinin desteklenmesi, olanakların 

arttırılması 
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 toplu ulaşım ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım türleri hariç kent merkezinden “geçen” 

transit taşıt trafiğinin azaltılarak, “geçişlerin” zorlaştırılması ve hatta tamamen 

engellenmesi 

 

Merkezi Alan 

“Kent merkezi, özellikle toplu 

taşımla kolay ulaşılabilir, 

ancak içinden geçilip 

gidilmesi zor bir alan haline 

getirilmelidir”.  

 merkez dışındaki 

yollar daha cazip hale 

getirilerek ve 

 merkez çevresinde bir 

kaç kademeli iç çevre 

yolu niteliğinde 

koridorlar yaratılarak  

transit trafik merkeze 

girmeden merkez dışından 

geçirilmelidir. 

 Merkezi alanda  yavaşlatma ve yayalaştırma önlemleri (yaya yolları, genişletilen 

kaldırımlar, sık yaya geçişleri, 

trafik sakinleştirme  vb) ile 

merkezden geçişin 

avantajları ortadan 

kaldırılmalı,  

 Merkez karayolu 

bağlantılarından geçişi 

teşvik edecek kısa dönemde 

hız artışı yaratacak ancak 

sonradan daha fazla 

tıkanıklıklara sebep olacak 

projeler  uygulanmamalıdır. 

Motorlu taşıtların 

merkezden geçişlerinin 

azaltılması ve kentsel yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi için 
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kent merkezinin yaya, bisiklet ve toplu taşıma öncelikli hale getirilmesi amacıyla Merkez Toplu 

Taşıma Alanı ve Toplu Taşıma Alanı düzenlemeleri önerilmiştir. 

 Merkez Toplu Taşıma Alanını, genel trafiğin yanı sıra toplu ulaşım hatlarının da “geçiş” 

amaçlı kullanmaması ve bu alanda dolaşmaması,  

 Bu alandaki yollar “yaya öncelikli” paylaşımlı yol olarak düzenleneceğinden, düşük 

hızlarda kullanıma yönelik yeniden tasarlanması, akşam saatleri dışında sadece toplu 

ulaşım araçlarına açık olması  

benimsenmiştir. 

Çevre Bağlantılar 

 Kent merkezini çevreleyen Yüzüncü Yıl Bulvarındaki araç kapasitesinin azaltılıp yolcu 

taşıma kapasitesini artırılması için toplu ulaşım öncelikleri getirilmesi  

 Gazi Bulvarının bir iç çevre yoluna dönüştürülmesi, buradaki kavşakların katlı kavşağa 

dönüştürülerek özellikle Yüzüncü Yıl Bulvarındaki transit trafiğin merkez çeperine 

yönlendirilmesi 

 TEDAŞ Kavşağını Lara’ya bağlayacak Yeni Lara Bulvarının işletmeye açılması ile halen 

kent merkezini kullanan trafiğin iç çevre yoluna ulaşması sağlanması,  

 Batı ve Kuzey Çevre Yollarının hizmete girmesi  

karayolu sistemindeki mevcut sorunların bir kısmı azalacak, trafiğin kent ulaşım altyapısı 

üzerindeki trafik baskısı da hafifleyecektir. 

Ulaşım Ana Planı ile Antalya’nın 

bir bisiklet kenti olması 

hedeflenmektedir. Bu amaçla 

uygulanacak temel önlemlerle;  

 Motorlu taşıtları azaltılmış 

bir kent merkezi ile, yaya 

ve bisikletlilerin 

güvenliğinin artması,  

 Yaygın bisiklet yolları ve 

şeritleri ile bisiklet 

şebekesi ve 

 Güvenli ve kurallara 

uygun bisiklet park yerleri 

oluşturulması  

 Yaygın istasyonları 

bulunan bir kent bisikleti 
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(kiralık bisiklet) projesi ile otomobil kullanıcılarının ve turistlerin bisiklet kullanımının 

artırılması amaçlanmaktadır. 

 Yol boyu otoparkların (özellikle merkez alanda) orta dönemde tamamen kaldırılması  

 Yeni otoparkların kent merkezi çevresinde ve merkez dışında olmak üzere, ağırlıkla toplu 

taşıma aktarma noktalarında konumlanması ve otomobillerden de (parket-bin ile) aktarma 

yapılarak sürücülerin merkeze kolayca gelinebilmesinin ve 

 merkez çevresindeki otoparklarla merkezin odak noktaları arasında düşük ücretli, 

konforlu ve sık ulaşım seferleri ile erişimin sağlanması  

 kent merkezinin, otopark kullanımı açısından bölgelere ayrılarak, talep ve kapasite 

özelliklerine uygun fiyatlandırma politikalarının uygulanması, merkezde park etmenin 

yüksek bir bedeli olduğu 

kullanıcılara kabul 

ettirilmesi gerekmektedir. 

Yaya öncelikli trafik 

kültürünün yerleştirilmesi 

amacıyla Antalya Valiliği 

tarafından Leonardo da Vinci 

Programı kapsamında 

“Antalya’da Yaya Önceliğini ve 

Güvenliğini Sağlamak için Hayat 

Boyu Öğrenme” Projesi pilot 

uygulama caddesi seçilen 

Konyaaltı Caddesinde yaya 

farkındalığının arttırılması ve hız  

limitinin azaltılması için, İl 

Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir 

Belediyesi ortaklaşa çalışmalar düzenlemiştir.  
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EK-5: Kent Planlama Ve Arazi Kullanımı Kapsamında Trafik Güvenliği  

 

Hazırlayan: Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE 

Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
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Bilindiği gibi kentsel ulaşım ve trafik, kent planlamanın ve kentsel gelişme örüntülerinin 

sonucudur. Ulaşım ve trafik en temelinde kentlerdeki konutlar, işyerleri, okullar, ticari 

kullanımlar ve benzeri başlıca arazi kullanım türleri arasındaki seyahat gereksiniminden 

kaynaklanır. Bu kullanımların kentte nasıl planlandığı ve konumlandırıldığı önemlidir çünkü 

ulaşım etkinliğini ve trafiği bu kullanımlar yaratır. Örneğin konut ve işyerleri birbirine çok yakın 

mesafelerde planlandığında, ulaşım gereksiniminin yaya yolculuklarıyla giderilmesi söz konusu 

olabilir ve yaratılan motorlu taşıt trafiği görece az olabilir. Okul alanları konut alanlarından çok 

uzak mesafelerde planlanırsa okul yolculuklarında muhakkak motorlu taşıt kullanımı gereksinimi 

doğar. Kentin merkezi bölgelerinden çok uzakta planlanan konut alanlarında da benzer şekilde 

motorlu taşıtlı yolculukların oranı artar; eğer bu konutlar mekanda dağınık biçimde tasarlanırsa, 

bunlara tek bir hat üzerinde çalışan toplu taşıma sistemleri ile hizmet vermek zorlaşır ve otomobil 

kullanımını zorunlu kılan, teşvik eden konut alanları yaratılmış olur. Kent planlama ile kentsel 

ulaşım arasında güçlü bir neden-sonuç ilişkisi vardır. 

Kentsel arazi kullanım türleri arasındaki erişimin yani yol bağlantılarının nasıl planlandığı 

da önemli bir konudur ve hem ulaşımda tür (mod) seçimine hem de trafik güvenliğine etkisi 

vardır. Bu yazı boyunca kent planlama ve ulaşım planlama yazınında “yol kademelenmesi” 

olarak bilinen planlama yaklaşımı anlatılarak kentlerdeki farklı kullanımları birbirine “bağlarken” 

ne tür yollar planlanması gerektiği üzerinde durulacaktır. Yazı boyunca çeşitli örnekler ile 

gösterildiği üzere, yol kademelenmesi yaklaşımının doğru anlaşılıp uygulanmasıyla kentlerde 

trafik güvenliği açısından önemli kazanımlar    elde edilmesi mümkündür. Yol kademelenmesi 

anlayışına aykırı uygulamalarda ise trafik güvenliği olumsuz etkilenmektedir. 

Taşıt yolu kademelenmesi sadece teknik bir konu gibi görünse de aslında yol genişliği ve 

standartlarından öte, tamamen “erişebilirlik” ile sağlanan erişimin “niteliğine” ilişkin bir  

konudur. Tabloda görüldüğü üzere en üst kademe yollar otoyollar, hız yolları ve ana arterlerdir. 

En alt kademe yollar ise toplayıcı yollar ve yerel yollar yani sokaklardır. İkincil arterler ise 

kademelenme içinde orta sıralardadır. Bu yol türlerinin daha iyi anlaşılması için Ankara 

kentinden örnekler verilebilir: Otoyol, Ankara Çevre Yolu gibi tamamen erişim kontrollü yolları 

ifade etmektedir. Hız yoluna örnek olarak Eskişehir Yolu’nun kentin dış çeperlerindeki kesimleri 

örnek verilebilir. Eskişehir Yolu’nun kentin daha içlerine doğru olan kısmı (bugün Dumlupınar 

Bulvarı olarak bilinen kesimler), ayrıca Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) da ana arter 

kademesindeki yollara örnektir. Eskişehir Yolu’nun daha da iç kısmı, yani kent merkezine erişim 

sağlayan ve İnönü Bulvarı olarak bilinen kısmı, ayrıca Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal 

Bulvarı vb. ise ikincil arterlere örnektir. Bunlar toplu taşımanın da yoğun hizmet verdiği kentiçi 

bulvarlardır. Toplayıcı yollara örnek olarak Meşrutiyet Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Necatibey 

Caddesi, Güvenlik Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Esat Caddesi örnek verilebilir. Yerel yollar ise 

genellikle konut ağırlıklı kullanımları barındıran sokaklardır. 
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Tablo 4: Yol kademelenmesi özet tablo  

 İşlev Kullanıcı 

türü 

Hız 

(km/ 

saat) 

Akım özelliği Kavşaklar 

arası 

mesafe 

(m) 

Şerit 

sayısı 

Şerit 

genişliği 

(m) 

Yol 

genişliği 

(m) 

Yapılar için 

yoldan 

çekme (m) 

Otoyol Trafik 

akımı 

Motorlu araç 

(yaya 

bisiklet 

olamaz) 

80-

120 

Kesintisiz 

hemzemin 

kavşak 

olmamalı 

3200 2 x 3 3,65 60-90 25 

Hız yolu Trafik 

akımı 

Motorlu araç 

(yaya 

bisiklet 

sınırlı) 

60-80 Kesintisiz, 

sınırlı sayıda 

hemzemin 

kavşak olabilir 

3200 2 x 3 3,65 50-60 25 

Ana 

Arter 

Trafik 

akımı 

öncelikli + 

erişim 

Tüm 

kullanıcılar, 

yaya bisiklet 

ayrımlı  

50-70 Kesişmeler,  

hemzemin 

kavşaklar 

olabilir 

800 2 x 3 3,35-

3,65 

35-40 18 

İkincil 

Arter 

Erişim ve 

akım eşit 

işlevler  

Tüm 

kullanıcılar, 

ağır taşıt 

sınırlanmalı 

45-60 Kesinti olmalı, 

toplu taşıma, 

yaya geçişleri 

400 2 x 2 3,35 25-30 10 

Toplayıcı 

Yol 

Erişim Tüm 

kullanıcılar, 

ağır taşıt az 

30-50 Kesinti sıkça 

olmalı, kolay 

yaya hareketi 

200 2 x 2 3,00-

3,35 

15-20 0-10 

Sokak 

(yerel 

yol) 

Erişim Tüm 

kullanıcılar 

30 ve 

altı 

Araç-yaya ortak 

kullanım 

40 2 x 1 3,00 10-15 - 

  

Yol kademelenmesi yaklaşımının, yani taşıt yollarının sınıflandırmaya tabi tutulması 

mantığının arkasındaki temel gerekçe bu yolların farklı işlevlere hizmet ediyor olmaları, farklı 

kullanıcı türleri için erişim sağlıyor olmalarıdır. Dolayısıyla ilgili tabloda yol kademelerinin 

yanında verilen işlev konusu son derece önemlidir: 

 Tablonun üst kısmından aşağıya inildikçe, bir diğer deyişle üst kademedeki yollardan alt 

kademedeki yollara inildikçe, yolun işlevi farklılaşmaktadır: Üst kademe yollarda, yani 

otoyol, hız yolu ve ana arterlerde, öncelikli işlev taşıt trafiği akımını sağlamaktır. 

Özellikle otoyol ve hız yollarında yol üzerindeki herhangi bir kullanıma erişim sağlamak 

yolun işlevleri arasında değildir; bu nedenle bu tür yollar üzerinde doğrudan erişim 

sağlanması gereken bir kullanım planlanması da hatalı olur. Ana arterlerde bazı yol üzeri 

kullanımlara erişim sağlamak işlevi de olmakla beraber, bu yollar da (otoyol ve hız 
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yolları gibi) trafik akımını mümkün olduğu kadar kesintisiz biçimde ve hızlı taşımak 

üzere planlanan bağlantılarıdır. 

 Tablonun en altındaki toplayıcı yollar ile sokaklarda ise öncelikli işlev bu yollar boyunca 

yer alan kullanımlara erişim sağlamaktır. Taşıt trafiğini akıtmak, kesintisiz akım 

sağlamak gibi hedefler geçerli değildir. Yol üzerindeki taşıt akımı öncelikli işlev 

olmadığı için trafiğin hızla akması değil tam tersine hızının azaltılması gerekir. Bu 

nedenle bu yollar ayırıcı bir bariyer etkisi yaratmadan, her noktasından karşıdan karşıya 

geçmeye elverişli olarak tasarlanmalıdır. Yol boyunca duraklama, park etme, park yerine 

girme ve çıkma, yolcu indirme gibi taşıt trafiği hareketleri olması gereken, beklenen 

hareketlerdir. Bununla beraber yoğun bir yaya trafiği, karşıdan karşıya geçiş gibi yaya 

hareketleri de beklenir. 

Bu işlevler doğrultusunda, üst kademe yolların öncelikli kullanıcıları motorlu taşıtar olup, 

yaya ve bisikletli kullanıcılar için uygun yollar değildir; yaya ve bisiklet için taşıt trafiğinden 

ayrılmış altyapı sağlanmalıdır. Alt kademe yollarda ise tüm kullanıcı türleri beklenebilir; ancak 

ağır taşıt trafiği sınırlandırılmalıdır.  

Yol kademelerinin işlevleri ve farklı kullanıcı türleri tanımlandıktan sonra, yukarıda 

verilen tablodaki diğer tüm tasarım öğeleri ve standartların bu işlevleri yerine getirmek için en 

uygun hız düzeylerini ve teknik özellikleri ifade ettikleri açıkça görülmektedir: 

 Üst kademedeki yolların temel işlevi taşıt akımını sağlamak olduğu için bu yollar yüksek 

hızlı bağlantılar olarak tasarlanırlar ve sık sık kavşaklarla bölünmezler. Şerit sayısı 

genellikle üçtür; bazı örneklerde dört şeride çıkabilir; şerit sayısının fazla olması da trafik 

hızının yüksek düzeyde kalmasını sağlar. Benzer şekilde şeritlerin genişliği de fazladır; 

böylece sürücü yolun gerektirdiği hız düzeyinde rahatlıkla seyredebilir. Bu yollar 

üzerinde kullanımlara erişim sağlamak gibi bir işlev söz konusu olmadığı (veya öncelikli 

olmadığı) için yapıların yoldan belli mesafelerde geri çekilmesi gerekir. Bu durum söz 

konusu kullanımların trafik gürültüsünden olumsuz etkilenmemelerini de sağlar. Bu 

tabloda verilmemiş olmakla beraber, yatay dönüş kurp yarıçapı gibi tasarım 

standartlarıyla da (söz konusu yarıçap yüksek tutularak) üst kademe yollarda trafiğin 

yolun görece yüksek hız standardına uygun seyretmesi sağlanır. 

 Alt kademe yollarda ise temel işlev çevredeki kullanımlara erişim sağlamak olduğu için, 

trafiğin sık sık durması doğaldır ve bu biçimde tasarlanmalıdır. Yollar başka yollarla 

bölünür; trafik ışıklarıyla taşıt ve yaya geçişleri sağlanır. Şerit sayısı az yani yollar dardır; 

ayrıca şerit genişliği de görece azdır. Tüm bu özellikler nedeniyle trafik hızları da kontrol 

altında tutulmuş olur; yüksek hızlı bir trafik akımının bu yollarda yer alması bu tasarım 

öğelerinin hayata geçirilmesiyle engellenmiş olur. 
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Yol kademelenmesi yaklaşımındaki bu planlama ve tasarım öğelerini dikkate almayarak 

buna aykırı yapılan uygulamalarda ciddi trafik güvenliği sorunları yaşandığını göstermek için 

Ankara kentinden örnekler verilebilir. Ankara Kentinde hız yolu ve ana arter özelliğindeki yollar 

üzerinde Alışveriş Merkezi (AVM) planlama eğilimi bulunmaktadır ve Şekil 5.1’de gösterildiği 

üzere bu yaklaşım ana arterler ve hız yolarında seyreden yüksek hızlı trafik akımı ile AVM park 

yerine giren veya park yerinden çıkan düşük hızdaki trafiğin çakışmasına ve trafik güvenliği 

sorunlarına neden olmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi yüksek hızlı yollarda doğrudan erişim 

verilen kullanımlar planlanmamalı; bu kullanımlara arka yollardan, toplayıcı yollar üzerinden 

erişim sağlanmalıdır. 

 

 
Şekil 5.1: Hız Yolları ve ana arterler üzerinden erişim verilmemesi gereken kullanımlara örnek 

olarak Ankara kentindeki AVM’ler 

 

Şekil 5.2’de ise Ankara kentinin Çayyolu bölgesinde yer alan konut sokaklarında yol 

kademelenmesine uygun olarak yapılmayan bağlantılara örnek verilmektedir. Plancılar “ileriyi 

düşünerek” yolları geniş tutmak gerektiği gibi bir yanılsama içinde, bir konut alanında toplayıcı 

yol ile yerel yolda olmaması gereken genişlikte bağlantılar tasarlamaktadırlar. Bu genişlikler yol 

kademelenmesi standartlarına aykırı olup, sürücülerin aşırı hız yapmasını özendirme etkisi vardır. 

Trafik açısından güvenli olmayan yaşam alanları yaratılmaktadır. 

mailto:htuydes@metu.edu.tr
mailto:ezgikundakci@gmail.com


YOL GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI  

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi 

 

55 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

İletişim Bilgileri 

Proje Koodinatörü Dr. Hediye Tüydeş Yaman (Telefon:0533 692 5699 ; E-mail: htuydes@metu.edu.tr ) 

Proje Destek Koordinatörü Ezgi Kundakcı (Telefon: 0530 693 3709; E-mail: ezgikundakci@gmail.com) 

 

 

Şekil 5.3’te Ankara kentinin daha merkezi bir yerinde, Kavaklıdere-Esat bölgesinde yer alan bir 

konut alanındaki yerel yol gösterilmektedir. Burada dar kaldırımlar gibi yaya hareketi için ideal 

olmayan tasarım unsurları bulunmakla beraber, yolun genişliğinin yol kademelenmesi yaklaşımı 

içinde doğru ve olması gereken genişlikte olduğunu belirtmek gerekir. Böyle bir genişlik içinde, 

ayrıca sık yol kesişmelerinin de varlığı nedeniyle, trafik akımının hızının artması söz konusu 

olmaz. Yol boyunca görülen park konusu da olumsuz değerlendirilmemektedir: Zaten trafik hızı 

düşük olduğu için, park konumundan çıkan veya park için manevra yapan aracın akan trafik ile 

çakışması ve önemli bir risk yaratması söz konusu olmayacaktır. 

 

 

  
Şekil 5.2: Konut alanlarında tasarlanması gereken yerel yol standartlarına uymayan aşırı geniş ve 

dolayısıyla yüksek hızlı trafiği özendiren bağlantılar 
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Şekil 5.3: Yol genişliği açısından olması gereken bir yerel yol (sokak) örneği 

 

Yazı boyunca üst kademedeki hızlı trafik akımına yönelik yollar ile alt kademedeki düşük 

trafik hızlı yolların tasarımına ilişkin yaklaşımlar ve örnekler verildi. Yol kademelerinin ortasında 

yer alan bulvarların yani ikincil arterlerin tasarımına ilişkin olarak da bazı konuların 

vurgulanması gerekir. İlgili  tabloda belirtildiği gibi ikincil arterler, yani kentiçi bulvarlar hem 

araç akımını ve hızını belli bir düzeyde tutmayı hedeflemeli, hem de yol boyu yer alan 

kullanımlara erişim sağlamalıdır. Bu iki amacın bir uzlaşısını elde etmek için, bu tür yollar her 

yönde ikişer veya üçer şeritli olmasına rağmen, trafik yer yer hemzemin kavşaklarla durdurulur 

ve yaya geçişlerine olanak verilir. Toplu taşımanın işletilmesi için de bu kademe idealdir. Toplu 

taşıma duraklarının olduğu yerler yaya hareketinin ve karşıdan karşıya geçiş gereksiniminin de 

yüksek olduğu yerler olacağı için duraklarla ilişkili olarak uygun ve kolay yaya geçişleri 

sağlanmalıdır. 

Kentiçi bulvarlarda bu tasarım standartlarına uymayan uygulamaların yarattığı sorunlara 

yine Ankara kentinden çok sayıda örnek verilebilir. Kentin merkezi alanlarında bulvarlar ve hatta 

toplayıcı yollar üzerinde yapılan katlı kavşaklar ve tek yön işletilen yollar belirtilen yol 

kademelenme yaklaşımına ve tasarım standartlarına aykırı bağlantılar yaratılmasına sebep 

olmaktadır. Katlı kavşakların yarattığı sorunlara örnek olarak Ankara kentinin başlıca kentiçi 

bulvarı olan Atatürk Bulvarı üzerindeki Kuğulu kavşaklarını incelemek yeterli olacaktır. Şekil 

4’te verilen bu yolda, Bulvarın batı tarafında (fotoğrafın solunda) yer alan ve Kızılay yönünden 
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Çankaya’ya çıkan otobüslerin durak yerlerinden biri artık karşıdan karşıya geçme olanağı 

kalmadığı için kaldırılmıştır. Bulvarın bu yönünde zaten Elçilikler bulunduğu için fazla yolculuk 

yaratmayan bu kullanımlara erişim önemli bir konu olmayabilir. Ancak Bulvarın doğu tarafındaki 

(yani yolun karşı tarafındaki) tüm kullanımlar ile Tunus Caddesi ve buradan Tunalı Hilmi 

Caddesi ve çevredeki konut alanları için önemli bir erişim sağlayan durağın karşıdan karşıya 

geçme olanağı kalmadığı için kaldırılması tüm bu sayılan alanlara yolculuk yapan kişilerin bir 

sonraki veya bir önceki durakta inmesi gerektiği ve toplu taşıma durağından sonra gidecekleri 

yere daha uzun mesafe kat etmesi ve dolayısıyla toplu taşıma ile yaya yolculuğu süresinin 

uzaması anlamına gelmektedir. Taşıtla yolculuk süresinde zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen 

bu katlı kavşak yatırımı, aslında bulvarın sağladığı “erişim” işlevini olumsuz etkilemekte; 

buvarda işletilen toplu taşıma sistemi ile hizmet götürülen erişilebilir alan azalmakta, toplu taşıma 

kullananların seyahat süresinde zaman tasarrufu değil zaman kaybı artmaktadır. 

 
Şekil 5.4: Kentiçi bulvarlarda yapılan katlı kavşaklar ile bu yolların erişim sağlama işlevi 

azaltılarak taşıt akımına hizmet etme illevi öncelikli hale getirilmekte; yol kademelenmesi 

ilkelerine aykırı bir tasarım yapılmaktadır. 

 

Katlı kavşakların yolun iki tarafını birbirinden ayırarak, adeta bir hız yoluna 

dönüştürmesine ve böylece yaya hareketini ortadan kaldırmasına bir diğer örnek toplayıcı yol 

niteliğindeki Akay Caddesi üzerindeki kavşaktır. Şekil 5.5’te görüldüğü üzere katlı kavşak 

sonrasında seviye farkı nedeniyle yayaların karşıdan karşıya geçebilmeleri sadece kavşak 

noktalarında ya da tünel giriş ve çıkış noktalarında mümkün olabilmektedir. Oysa fotoğrafta da 

görüldüğü üzere burası yol boyunca konut ve çalışma alanlarının yoğun olduğu, yol boyunca 
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kullanımlara erişim sağlamanın öncelikli işlev olduğu bir toplayıcı yoldur. Katlı kavşak 

müdahalesi sonucunda yol boyunca taşıt ile erişim, durma vb. olanaklar da kaldırılmıştır. Yolun 

üzerindeki kullanımlara sağlanan erişimin azaltılması, yaya hareketinin sınırlandırılması bu yol 

kademesi için hatalıdır. 

 
Şekil 5.5: Kentiçi bulvar ve toplayıcı yollarda yapılan katlı kavşaklar yol boyu kullanımlara 

erişim işlevini azaltmaktadır. 

 

Kentiçi bulvarda yapılan katlı kavşakların bir diğer olumsuz etkisi hızlanan trafik akımı 

karşısında yayaların durumudur. Bu yollar hala kentiçi bulvardır ve bulvar üzerindeki kullanımlar 

nedeniyle yaya hareketi yoğundur. Unutulmamalıdır ki, otomobil sürücüsü de erişmeye çalıştığı 

yere vardığında otomobilini park ettikten sonra yaya olarak bu kullanıma erişmektedir. Aynı 

durum toplu taşıma kullanıcısı için geçerlidir. Yolculuk yaratan kullanımların yoğun olduğu 

kentin merkezi bölgelerindeki bulvarlarda her zaman yaya hareketi yüksektir. Bu bulvarlarda 

yapılan katlı kavşaklar yolların genişliğinin katlı kavşağa elvermemesi nedeniyle kaldırımların da 

yola katılmasına ve yaya kaldırımlarının daraltılmasına neden olmaktadır (Şekil 5.6). Hem trafik 

hızı artmakta hem yayaya ayrılan yer azalmakta; ciddi trafik güvenliği sorunları yaratılmaktadır. 

Bu sorunun temelinde, yüksek hız için planlanmaması gereken, taşıt trafiği akımını ve erişim 

gereksinimlerini eşit biçimde sağlaması gereken, tüm kullanıcılara eşit biçimde hizmet vermesi 

gereken bir yolun sanki hız yoluymuş gibi tasarlanmaya çalışılması yatmaktadır. 
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Şekil 5.6: Kuğulu Katlı Kavşağı sonrasında yaya kaldırımı 

Kentiçi bulvarlardaki tek yön uygulamalarında da benzer sorunlar yaratılmaktadır. 

Örneğin Cinnah Caddesi’nde (Şekil 5.7) trafik iki yönde akarken ortada çok ince bir ayırıcı 

olmasına rağmen karşıdan karşıya geçiş olanağı bulunan caddede bugün dört şerit olarak tek 

yönde yüksek hızlı bir trafik akmakta olup, yolun iki tarafının birbiriyle etkileşimi kopmuştur. 

Oysa bu cadde de yol boyu konut ve işyeri kullanımları barındıran erişim işlevi öncelikli olan bir 

toplayıcı yoldur. Bu şekilde planlanması üzerindeki kullanımlara erişimi olumsuz etkilemektedir. 

 

 
Şekil 5.7: Kuğulu Katlı Kavşağı sonrasında tek yön olarak işletilmeye başlanan Cinnah 

Caddesi’nin bu uygulamadan öncesi ve sonraki durumu 
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Yaya hareketinin yüksek olduğu kentiçi bulvarlar ve toplayıcı yollarda kesintisiz trafik 

akımı yaratmaya çalışmanın verdiği olumsuz sonuçlara bir diğer örnek Ankara kent merkezindeki 

Meşrutiyet Caddesi’dir. Toplayıcı yol niteliğindeki yolun her tarafında işyerleri vardır; çok 

sayıda otobüs durağı bulunmaktadır; yolu kesen çok sayıda yaya yolu bulunmaktadır ve tüm 

bunlar yayaların ve otobüslerden inen kullanıcıların karşıdan karşıya geçme gereksinimine yol 

açmaktadır. Ancak bu yol boyunca yer alan sinyalizasyonlu geçişler yani hemzemin yaya 

geçitleri kaldırılarak yaya köprüleri yapılmış; taşıt trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi 

hedeflenmiştir. Şekil 5.8’de görüldüğü üzere böylesine yoğun yaya hereketi ve otobüs durakları 

olan bir yolda yayalar en kısa biçimde karşıdan karşıya geçmeye çalışarak hala hemzemin 

biçimde geçiş yapmakta; trafiğin de kesintisiz akması söz konusu olamamaktadır. Zaten böyle bir 

toplayıcı yolda trafik akımının kesintisiz sağlanması söz konusu olmamalıdır; bu durum yol 

kademelenmesi yaklaşımı ve tasarım standartlarına aykırıdır. Dolayısıyla da bu cadde yaya ve 

taşıt trafiğininin sürekli çatışmasına neden olan, ciddi  trafik güvenliği sorunu yaratan bir kent 

mekanına dönüşmüştür.  

 

 
Şekil 5.8: Bir toplayıcı yol özelliğindeki Meşrutiyet Caddesi’nde kesintisiz trafik akımı yaratmak 

gibi hatalı bir yaklaşım ile yapılan uygulama sonucundaki trafik güvenliği sorunu 
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Özetlemek gerekirse, kent planlama ve ulaşım planlamasında, yol kademelenmesi 

yaklaşımına uygun biçimde yol bağlantılarının işlevleri belirlenerek buna uygun trafik hızının 

sağlandığı yollar tasarlanmalıdır. Yollar boyunca planlanan ve yeni geliştirilen kullanımların da 

bu yolların işlevine uygun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Mevcut yollar üzerinde yapılan katlı 

kavşak gibi yeni yatırımların ise söz konusu yolların kademesi ve işleviyle çelişen trafik 

akımlarına yol açmaması gerekir. Kent ve ulaşım planlamasında yol kademelenmesi yaklaşımı 

genel bir plan ve tasarım çerçevesi olarak ele alınırsa, kentlerde trafik güvenliğine ilişkin 

sorunların önemli ölçüde azaltılması olanaklı olacaktır. 
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EK-6: Trafiği Sakinleştirmeye Yönelik Önlemler 

 

Hazırlayan: Dr. Ömür Kaygısız 

Kurum: Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi 
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İnsanlık tarihi ölçeğinde 

değerlendirildiğinde 100 yıllık 

kısa bir geçmişi olmasına 

karşın motorlu taşıtlar, kentsel 

yol ağının işlevini değiştirerek 

bu alanda egemen olmayı 

başarmıştır. Diğer temel 

ulaşım türlerine (yayaya ve 

bisiklete) göre görece 

korunaklı ve hızlı olması bu 

egemenliği pekiştirmiştir. 

Ancak bu durum çeşitli 

sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Hava kirliği, 

gürültü kirliliği, görüntü 

kirliliği, ulaşım maliyetlerinin artması, trafik kazalarının artması, kas gücü ile hareketliliğin 

azalması, kentlerin parçalanması, insanların bireyselleşmesi (sosyalleşememesi), kentsel yol 

ağının bisikletliler ile başta yaşlılar, çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm yayalar için güvenli 

mekânlar olmaması bu sorunların başlıcalarını teşkil etmektedir.  

Özellikle gelişmiş dünya 

ülkelerinde, bu sorunun 

hissedilmeye başlandığı 

1970’li yıllardan bu yana 

kentsel yol ağı kullanımının 

temel ulaşım türleri (yaya, 

bisiklet, toplu taşım, otomobil) 

arasında dengeli 

paylaşılmasının sağlanması, 

kentlerde motorlu taşıt hızı ve 

kullanım oranının kontrol 

altına alınması ve böylelikle 

kentsel yaşam kalitesini 

artırılması amacıyla bir dizi 

önlemler alınmaya başlanmıştır. 

Bu amaca yönelik uygulanan önemli önlem türünden biri de trafiği sakinleştirmeye yönelik 

önlemlerdir.  
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Avrupa’da 1960’lı ve 70’li yıllarda araç sahipliliğinin hızla artması, özellikle kentlerdeki 

yol ağının uzunluğunun ve alansal büyüklüğünün artmasına neden olmuştur. Bu durum da 

mahalli sakinler ile özellikle yaya, bisikletli, engelli, çocuk gibi kaza olması durumunda zarar 

görmesi muhtemel olan ve “korunmasız yol kullanıcıları (vulnerable road users)” olarak 

adlandırılan grubu olumsuz etkilemiştir. Kaldırımlar taşıt yolunu genişletmek için daraltılmış ve 

daha önceleri bisikletlilerin ve yayalarının olan alanlar motorlu taşıt parkına dönüşmüştür. Bu 

problemi çözmek adına, önce İsveç’te, ardından İngiltere’de yayalar ile motorlu taşıtlara ait 

mekânların birbirinden ayrıldığı meskûn alanlar kurgulanmıştır. Ancak bu yaklaşım da; maliyetin 

artması, bisikletli ve toplu taşımamın zorlaşması ve sadece yeni kurulan yerleşimlere 

uygulanabilmesi gibi kendi problemlerini üretmiştir. 

Sorunun çözümüne yönelik ilk ciddi yaklaşım, 1960’ların sonunda Hollanda’nın Delft 

Kenti’ndeki meskûn mahaldeki yol ağının “yaşayan avlu (woonerven)” olarak adlandırılan 

yapıya dönüştürülmesi ve böylece farklı özellikteki yol kullanıcıların bütünleşmesi 

(entegrasyonu) ile sağlanmıştır. Bu yaklaşımın temelini, meskûn mahalde sürücülerin yürüme 

hızında ve başta çocuklar olmak üzere tüm korunmasız yol kullanıcılarına öncelik tanıyarak (yol 

vererek) araç kullanması oluşturmaktadır. Yol ağında ve özellikle sokaklarda motorlu taşıtların 

daha yavaş (yaya hızına uygun) seyrini sağlayacak önlemler uygulanmış ve bu mekânlar 

çocukların oyun oynayabileceği, mahalli sakinlerinin dinlenebileceği, sosyalleşebileceği yapıya 

dönüştürülmüştür. Böylelikle bu bölgelerde yaşanan trafik kazalarında %25’lik bir azalma 

sağlanmıştır. Bu uygulamanın trafiği sakinleştirme yaklaşımının ilk örneği olduğu söylenebilir.     

Gelişmiş ülkelerdeki trafiği sakinleştirme uygulamalarında öncü ülkelerden biri olan 

Kanada’daki Ulaşım Mühendisliği Enstitüsü (1997) kavramın temel bileşenlerini; motorlu taşıt 

kullanımının yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılması, sürücü davranışlarının değiştirtmesi ve 

motorlu araç sürücüleri dışındaki yol kullanıcıları için mevcut şartların iyileştirilmesi olarak 

belirtmiştir.  

Sonuç olarak trafik sakinleştirme basitçe, yaşam kalitesini arttırıcı kentsel tasarım 

araçlarını kullanarak tüm yol kullanıcılarının ve taşıtların güvenliğini arttıran, trafik akışını 

düzenleyen bir trafik yönetim metodudur.  

Amacı Nedir? 

Trafik sakinleştirmenin en temel amacı, “motorlu araç trafiğinin zararlı etkilerini en aza 

indirgemek” olduğu görülmektedir. Bunların dışında diğer önemli amaçları ise şöyle 

özetlenebilir: 

 Yaya, bisikletli, fiziksel ve zihinsel engelliler ile çocuklar gibi motorlu taşıtlar karşısında 

dezavantajlı olan yol kullanıcılarının güvenliğini ve konforunu arttırmak, 

 Trafik kazalarının sayısını ve şiddetini azaltmak,  

 Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak, 
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 Taşıt yolu olmanın dışında sokak ve caddelerin; dinlenme, gezinti ve oyun gibi kamusal 

sosyalleşme alanları olmalarını sağlamak, 

 Yol kesitlerinde daha çok yeşil alana ve ağaçlandırmaya olanak tanıyacak düzenlemeleri 

teşvik etmek, 

 Toplu taşım sisteminin etkinliğini arttırıcı düzenlemeleri teşvik etmek, 

 Kısa mesafeli yolculuklar için motorlu araç kullanımını azaltacak tedbirler almak, 

 Sürücülerin, mahalle arasındaki yavaş gidilmesi gereken yollarda hız yapmalarını ve bu yolları 

kestirme yol olarak kullanarak trafik yoğunluğu yaratmalarını engellemektir. 

Önlem Türleri Nelerdir? 

Trafik hızını ve/ya hacmini konrol etmeye yardımcı fiziki önlemlerin tümü bu kapsamda 

değerlendirlebilir. Yaygın kullanılanları aşağıda sıralanmıştır: 

 Hız kesici tümsekler (kasisler), 

 Hız kesici platformlar,  

 Yükseltilmiş yaya geçitleri,  

 Yükseltilmiş kavşaklar,  

 Yol zemininde pürüzlü malzeme kullanma,  

 Dairesel trafik adaları,  

 Dönel kavşaklar,  

 Yön saptırıcılar,  

 Yolu kenardan daraltma,  

 Yolu orta ada koyarak daraltma,  

 Sabit kameralarla hız denetimi yapılması,  

 Yolu tümüyle kapatma,  

 Yolu kısmen kapatma. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kentsel yol ağı kullanımının tüm ulaşım türleri (yaya, bisiklet, toplu taşıma, otomobil) arasındaki 

dağılımında dengeli bir yaklaşımın geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu dağılım günümüz 

kentlerinde görece daha hızlı ve daha korunaklı olan motorlu taşıtlar lehine bozulmuş 

durumdadır. Sürdürülebilir bir kent içi ulaşım sisteminin kurulması bu paylaşımın dengeli olması 

ile mümkündür. Kentlerde motorlu taşıt kullanımının kontrol altına alınmaması pek çok sorunu 

beraberinde getirmektedir. Kent ile otomobil arasındaki ilişki Avrupa Kentli Hakları 

Deklarasyonu’nda şöyle ifade edilmiştir. 
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“Kente karşı otomobil; çok basitleştirilmiş bir ifade olmakla birlikte; durum buna 

çok yakındır. Yavaş ama kesin bir biçimde, otomobil kentleri öldürmektedir. Öyle 

ki ileriki yıllar, ikisi bir arada olamayacağından, otomobil ya da kentten birini 

seçmemizi zorunlu kılacaktır. Bugünden bir şey yapılmaz, yeni düzenlemeler 

getirilmezse, araç trafiği; özellikle de özel araçlar ve kamyonlar, sadece kentleri 

tahrip etmekle kalmayacak, sera etkisiyle tüm çevrenin zarar görmesine de hatırı 

sayılır bir katkıda bulunacaktır.” 

Bir ormanın içinden geçen otoyol, bölgenin ekosistemine zarar vermekte, o bölgede 

yaşayan canlıların doğal yaşam alanını parçalamakta ve sınırlamaktadır. Çoğu kez bölge sakini 

olan bu hayvanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına tehlikeye atılarak işlek bir otoyoldan 

karşıdan karşıya geçmeye çalışmaktadır. Benzer durum insanoğlu için de geçerlidir. 

İnsanoğlunun doğal yaşam alanı kentlerdir. Kentlerin hızlı trafik ile parçalanması, insanların 

yaşam alanlarının dokusunun 

bozulması ve yaşamın 

sınırlanması anlamına 

gelmektedir.  

Benzer şekilde her gün 

artan motorlu taşıt trafiğinin 

erişim hızını arttırmak için, 

kent içine yeni yollar, yeni 

şeritler, yeni köprüler, yeni 

katlı kavşaklar yapmak; hem 

kentin dokusunun bozulmasına 

neden olmakta ve başta trafik 

kazası olmak üzere pek çok 

sorunu beraberinde getirmekte, 

hem de yakın gelecekte yeni 

ulaşım sorunlarının doğmasına 

sebep olmaktadır.  

Ortalama olarak bir 

otomobil 5,5x2,5=13,75 m
2
 alan kaplamaktadır. Her şeyden önce, hiçbir ulaşım sisteminin, 

isteyen herkesin kent içinde yaklaşık 14 m
2
lik bir demir yığını ile hareket etmesine, dilediğinde 

istediği yerde duraklamasına ve park etmesine izin vermesi, bunun için gerekli alt yapıyı 

sağlaması mümkün değildir. Kent içi ulaşımın sürdürülebilir olması; yeni yatırımlar yerine 

mevcut altyapının daha verimli kullanılması, yolculuk talebini azaltıcı önlemlerin alınması, 

küçük ve gerçekleşebilir yatırımların yapılması ve çevreye duyarlı ve esnek kararların alınması 

ile mümkündür.  
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Bu nedenle kent içi ulaşım sistemleri yaya, bisiklet ve toplu taşım üzerine kurgulanmalı 

ve otomobil kullanımını caydırıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca, tüm ulaşım türleri bir sistem olarak 

beraber değerlendirilmeli ve toplumdaki tüm bireylerin bu sistemden aynı rahatlıkta faydalanası 

sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerin son 40 yıldır kullandığı trafiği sakinleştirmeye yönelik 

önlemler, sürdürülebilir bir kent içi ulaşım sisteminin kurgulanmasında etkin bir araçtır. Bu 

nedenle bir sistem dahilinde ülkemiz kentlerinde de uygulanmasının faydalı olacağı aşikardır. 
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EK-7: Kentsel Kaza Sıcak Nokta Tespiti  

 

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 

         Ezgi Kundakcı 

Kurum: YTMK - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
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Karayolları trafik güvenliğinde "Kara Nokta" tanımı kullanılmaktadır.Türkiye’de Karayolları 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde kaza kara noktaları, 1 km’lik yol 

kesimlerinde kaza oluş tip ve zamanlarını dikkate alan Oran-Kalite-Kontrol yöntemine dayalı 

olarak hesaplanmaktadır (Sjolinder ve Ek, 2001). Kentsel bölgelerdeki kompleks yol ağları çok 

farklı uzunlukta yol kesimlerine sahip olup 1 km gibi sabit bir inceleme mesafesinin 

belirlenmesini mümkün kılmamaktadır. Ayrıca, kentlerdeki çok modlu (yaya, bisiklet, toplu 

taşıma, vb.) trafik akışı ve farklı yol kullanıcıları arasındaki etkileşimler sadece kaza tipine göre 

analizlerle ayrıştırılamayacak yapıda olabilmektedir. Bu sebepten dolayı kentsel bölgelerde çok 

daha esnek bir kavram olan “kaza sıcak noktası” tanımı kullanılmaktadır. Kaza sıcak nokta 

tanımı çalışmanın amacına göre şekillendirilebilir. Kentsel bölge yol ağlarında, yol geometrisinde 

kısa mesafelerde ciddi farklılıklar görülebilir.Yapılı çevre özellikleri kaza oluşumunda etkilidir 

(Yaya bölgeleri, alışveriş 

alanları vb.). Savunmasız 

yol kullanıcılarının varlığı 

kentsel bölgelerdeki kaza 

oluşumlarında önemli 

etkenlerdendir. Trafik 

karakteristiği zamansal 

olarak farklılık 

göstermektedir (Haftaiçi-

haftasonu veya pik-pik 

olmayan saatler vb.). 

Kentsel bölgede gerçekleşen 

trafik kazalarının, 

sebeplerinin anlaşılması ve 

gerekli önlemlerin alınması 

için detaylı olarak 

araştırılması gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerin zaman ve bütçelerinin kısıtlı olmasından ötürü, öncelikli olarak müdahale 

edilecek alanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, trafik kazalarının analiz edilerek, 

karar vericiler tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Kazaların zaman ve mekansal olarak 

dağılımının çeşitliliği, analizlerde CBS teknolojilerinden yararlanılmasını gerekli kılmaktadır. 

Coğrafi konum, kazalara ilişkin koordinat verisinden öte pek çok bilgi vermektedir. Aynı veya 

yakın yerlerde pek çok kez meydana gelen kazalar buna sebep olabilecek durumların da 

göstergesi olabilmektedir. Bu sebepten dolayı kazaların coğrafi konumlar ile birlikte analiz 

edilmesi gerekmektedir. Mekansal analiz uygulamaları ile trafik kazalarının sıklıkla gerçekleştiği 

alanlar tespit edilmekte ve bu sayede problemli noktalar belirlenebilmektedir. Kazaların 
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oluşmasının altında yatan sebepleri anlamak ve karayolu güvenliğini iyileştirmek için kazaların 

yoğunlaştığı yerlerin tespit edildiği sıcak nokta (hot spot) analizleri, kazaları önleyebilmek adına 

strateji geliştirilmesinde büyük 

rol oynamaktadır.   

Kazaların mekansal olarak 

yoğun olduğu yerlerin 

tespitinde ‘Mekansal 

Kümeleme Analizi’ teknikleri 

kullanılmaktadır. Mekansal 

Kümeleme Analizleri, 

olayların (event) mekansal 

konumlarından yararlanarak, 

farklı analiz yöntemleri için 

farklı hesaplama teknikleri ile 

olayların belirlenen kriterlere 

göre yoğun olarak görüldüğü 

alanların tespitinde kullanılır. 

Kümeleme analizi, göreceli 

olarak kümeler oluşturan 

noktaları bir arada tutan gruplar oluşturmayı amaçlar. En Yakın Komşuluk Hiyerarşik Kümeleme 

(EYKHK) metodu, noktaların 

birbirlerine olan mesafelerine 

ve kullanıcı tarafından 

belirlenen küme içerisinde 

olması istenen en az nokta 

sayısına dayanmaktadır.  Bu 

metotta, en az nokta sayısı 

(nmin) ve eşik mesafesi (d) 

belirlenmektedir. Eşik 

mesafesinin girilmesi 

durumunda, belirlenen eşik 

mesafesi her noktanın diğer 

noktalara olan mesafeleri ile 

karşılaştırılır ve bu belirlenen 

eşik mesafesinden az olan 

mesafedeki noktalar ile 

gruplanması sağlanır. En az 
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nokta seçeneğinin girilmesi durumunda da bir küme içinde olması istenen en az olay sayısı 

belirlenir. Böylece çok az sayıda noktadan oluşan kümelerin ortaya çıkması engellenmiş olur.  

Kaza sıcak noktasının 

sınırları EYKHK’daki gibi 

gerçekçi bir şekilde 

belirlenebilir. Sıcak nokta 

tespit kriterleri kentteki yol 

ağı ve trafik kaza verisi 

özelliklerine uygun olarak 

seçilmelidir. EYKHK 

kullanılırken her kentin 

ulaşım ağ yapısının farklı 

özellikler göstermesinden 

dolayı, uygun eşik 

mesafesinin belirlenmesi, 

farklı değerlerin denenmesi 

ile saptanabilir.  

Ankara ve Antalya ili 

örneklerinde EYKHK 

metodu ile gerçekleştirilen 

kaza sıcak nokta analizleri incelendiğinde genel olarak yoğunlaşmaların kent merkezinde ana 

arterler ve kavşaklar üzerinde olduğu görülmektedir. Özellikle yaya kaza sıcak noktalarının kent 

merkezinde merkezi iş alanı olarak nitelendirilen alanlarda oldukça yoğun olarak görüldüğü tespit 

edilmektedir.  

Tutanaklarda tutulan kaza 

tipleri ele alındığında, hızdan 

kaynaklı olabilecek kazalar 

kaza oluş türlerine arkadan 

çarpma, duran araca çarpma, 

sabit cisme çarpma ve yoldan 

çıkma olarak düşünülebilir. 

Bu kapsamda bu 4 oluş 

türünden hesaplanan kaza 

sıcak noktaları Antalya ilinde 

kent merkezinden geçmekte 

olan bir arteri işaret 

etmektedir. Ayrıca sadece 
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arkadan çarpma ile oluşan trafik kazalarından hesaplanan kaza sıcak noktaları da kentteki aynı 

koridoru işaret etmektedir. Bu kapsamda bu ana arter üzerinde kazaların oluşumuna yönelik 

tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

Sonuç olarak kentsel bölgeler için herkesin hem fikir olacağı “sıcak nokta” tanımı/tanımları 

geliştirilmelidir. Kentsel bölgelerde kazaların sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin 

alınması için sıcak nokta analizleri aracılığı ile kaza haritaları çıkartılmalıdır. EYKHK metodu 

özelinde, eşik mesafesi yol ağının yapısına göre farklı değerler girilerek denenmeli ve uygun 

olanı seçilmelidir. Kazaların oluş türü, oluş yeri, zamanı gibi bilgilerinden yararlanarak kazaların 

oluşması altında yatan etmenler araştırılmalıdır. Sıcak noktaların hesaplanmasının ardından, 

tespit edildiği yerler daha detaylı olarak incelenmelidir. Bu kapsamda çevresel yapı özellikleri, 

hız limitleri ve trafik sayımları ile normalizasyon yapılmalı ve tespit edilen sıcak noktalar için 

iyileştirme önerileri geliştirilmelidir. 
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EK-8: Trafik Güvenliği ve Kentsel Hız Yönetimi  

 

Hazırlayan: Yıldız Terzioğlu 

Kurum: Yollar Türk Milli Komitesi – Karayolları Genel Müdürlüğü 
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1990-2013 yılları arasında (1990 yılı 

baz alındığında ) özellikle 2000'li 

yıllardan itibaren  trafik kazalarındaki 

ölümlerde belirgin bir azalma olduğu 

görülmektedir.  Son  24 yılda trafik 

kazalarındaki ölü sayısında %42 

oranında azalma sağlanmıştır. 

Bölünmüş yolların yapımı, denetim, 

acil yardım-ilk yardım  hizmetleri, 

taşıt teknolojisindeki gelişmeler, 

eğitim bu azalmanın olmasındaki en 

büyük unsurlardır.    

Türkiye genelinde 1990-2013 yılları 

arasında trafik kazalarında yaklaşık 

120.000 kişi olay yerinde hayatını 

kaybetmiştir. Bu orta ölçekli bir şehir nüfusuna eşittir. 2013 yılında  ise günde ortalama 10 kişi 

olay yerinde trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.    

2013 yılı yerleşim yeri durumuna göre ölümlü ve yaralanmalı kazalar incelendiğinde ölümlü 

kazaların % 40'ının, yaralanmalı kazaların ise %75'inin yerleşim yerlerinde olduğu 

görülmektedir. 
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Yerleşim yerinde meydana gelen kazaların % 33,6'sı yandan çarpma veya yandan çarpışma,  % 

23,7'si ise yayaya çarpma şeklinde olmaktadır.  
 

 

 
 

Hız Sınırı (Speed Limit): Karayolu kesimlerinde uygulanan, yasa ile belirlenmiş maksimum 

veya minimum yasal hızdır .  İki çeşit hız sınırı tanımlanmakta olup bunlar; 

 Yasal Hız (Statutory Speed):  Farklı yol sınıflarına, araç cinslerine ve yerleşim yerleri 

özelliklerine göre, trafik tanzim işaretleri ile belirtilmiş hız sınırlarının olmadığı yol 

kesimlerinde uygulanan kanunla belirlenmiş hız sınırlarıdır.   

 Tayin Edilmiş (İşaretlenmiş) Yasal Hız (Posted Speed): Belirli bir mahal için trafik 

tanzim işaretleri ile belirtilmiş, uyulması zorunlu maksimum yasal taşıt hızıdır. Hız 

değerleri trafik tanzim işaretleri ile gösterilir.   

Hız limitleri düzenli bir sürüş ortamı sağlar ama kesinlikle risklerden arındırılmış bir sürüş 

imkanı yaratamaz. Hız limitlerinde veya hız limitleri altında araç kullanılsa bile, yapılan hıza 

bağlı olarak belirli bir oranda ölüm ve yaralanma riski bulunmaktadır. 

Sürücülerin hızlarını belirlemesine etki eden unsurlar 

 Günün saati 
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 Seyahat amacı 

 Ortamın aydınlığı   

 Hava durumu 

 Araç Tipi 

 Hız Sınırı 

 Mevcut ve/veya geçmiş trafik kontrolleri (polis, radar vb.) 

 Bir kazaya veya sonuçlarına şahit olmak  

 Seyahatin 8 veya 16 km önceki seyahat hızı 

 Bitişik arazi kullanımı 

 En son trafik cezası ve ceza puanı 

 Üstyapı ıslaklık durumu 

 Üstyapıdaki kar, buz, çamur, kum durumu 

 Sürücünün kanındaki alkol ve/veya uyuşturucu madde miktarı 

 Sürücünün iş programı (gecikme, zamanında olma gibi)  

 Seyahatin uzunluğu 

 Yolcu sayısı 

 Yolcu profili 

 Sürücünün yolu tanıması 

 Taşıtın fiziksel özellikleri 

 Seyahatin aciliyeti 

 Sürüş yeteneği  

 Sürücünün kişiliği 

 Sürücünün duygusal 

durumu 

 Şerit genişliği 

 Diğer taşıtların hızları 

 Park eden taşıtlar  

 Banket genişliği ve 

durumu 

 Kısıtlı yanal açıklık 

 Üstyapı tipi ve durumu 

 Yüzeyin pürüzlülüğü 

 Trafik hacmi 

 Yayalar(özellikle 

çocuklar)  

 Bisiklet/motosiklet kullananların varlığı 
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Karayolu ölümlerindeki en önemli etkenler; aşırı hız (hız sınırının üzerinde araç kullanma) veya 

yasal hız sınırına uygun ancak yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre uygun olmayan 

hızdır. Ülkemizde de Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 yılı verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı 

trafik kazalarının yaklaşık %37,6’sının sebebini hız teşkil etmektedir. Ayrıca kazaların büyük 

bölümünün sonuçları da hız sebebiyle ağırlaşmaktadır. Hızlı araç kullanmak en yaygın   ve de 

sonucu ölümle bitebilecek tehlikeli bir kural ihlalidir. Yüksek hız, hem kaza riskini hem de kaza 

olması halinde önemli düzeyde kayıplara yol açma ihtimalini artırmaktadır.  

Bir çarpma esnasında hız ne kadar yüksekse, darbe sırasında emilmesi gereken mekanik (kinetik) 

enerji miktarı da o kadar yüksektir. Motorlu bir taşıtın çarpması sonucu aktarılan kinetik enerji 

taşıtın kütlesi ile hızının karesinin çarpımının yarısına eşittir. (Ek= 1/2m*v²)  İnsan vücudunda 

oluşan hasarların düzeyi ise 

çarpan yüzeyin şekli ve sertliğine 

göre değişim göstermekle beraber 

asıl şiddet hızın karesiyle 

artmaktadır. Yüksek hızlarda 

darbe anındaki hız artmakta 

dolayısıyla taşıtın ve yolcuların 

maruz kaldığı kuvvetlerde artış 

göstermektedir. Bir çarpışma 

sırasında, sürücünün kafasını ön 

cama çarpması sonucu oluşan 

yaralanmanın şiddeti, doku ve 

vücut hasarları ile kanamaların 

şiddeti tamamıyla enerjinin 

büyüklüğüyle artmaktadır. Sadece 

50 km/s hızda yaşanan bir 

çarpışmada 5 kg’lık bir bebeğin 

ağırlığı saniyenin yarısı kadar bir sürede 100 kilograma çıkmaktadır. 

Araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri dikkate alınarak elde edilen verilere göre çeşitli tipteki 

trafik kazalarında, çarpışma hızına bağlı olarak değişen ölüm riski oranları Şekilde 

gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki koşullarda ölüm riskinin %10’dan %70’e yükseldiği 

görülmektedir. 

 Yayalar için  

30 km/sa ile 50 km/sa arası  

 

 Yandan çarpışmalarda  

50 km/sa ile 70 km/sa arası 
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 Kafa kafaya çarpışmalarda 

 70 km/sa ile 90 km/sa arası  

20 km/sa hız farkı bir insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir kaza haline gelebilir. 

Bu sonuçlar hızın önemine işaret etmektedir.  

Hız arttıkça hem sürücünün 

tepki verme süresi içinde kat 

edilen mesafe hem de durmak 

için gerekli mesafe artmaktadır. 

Durma mesafesi hızın karesi ile 

doğru orantılıdır. Sürücü en hızlı 

şekilde reaksiyon göstererek fren 

yapsa dahi durma mesafesi hızla 

ilişkili olarak artmakta, kaza 

kaçınılmaz hale gelmekte ve 

kazanın şiddeti de ayrıca 

artmaktadır.  

Güney Avustralya’da Koeden 

tarafından 1997’ de yapılan bir 

çalışmada kentsel yollarda 

kandaki alkol miktarı ile hız 

artışının kaza riskleri üzerindeki 

etkisi karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Şekil 1.2’de 

görüleceği üzere hızın 70 km/saat 

üzerinde olması ile kandaki alkol 

oranın 0,8 g/l üzerinde olması 

durumunda kaza olma riski hızla 

artmaktadır. Genel olarak 

hızlanmanın kaza oluşturma riski, 

alkol seviyesinin kaza oluşturma 

riskinden kısmen daha yüksek 

olduğu görülse de, alkollü taşıt 

kullanma ve yüksek hızlı taşıt 

kullanma sonucundaki kaza 
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oluşturma riskleri önemli benzerlikler göstermektedir.  

Taşıt hızları arttıkça sürücünün görüş alanı açısı da azalmaktadır. Hız ne kadar artarsa, sürücünün 

bakışları o oranda daha uzağa odaklanır. Bunun sonucunda sürücü yol kenarında neler olduğunu, 

tehlike yaratabilecek gelişmeler olup olmadığını denetleyemez. Çünkü, görüş alanı çizimde de 

görüldüğü gibi son derece daralmıştır.  Şekil de görüleceği gibi 40 km/saat’lik bir hızda sürücü 

100º’lik bir açıyla yol kenarındaki engelleri ve potansiyel tehlikeleri rahatlıkla görebilirken, hızın 

130 km/saat olması durumunda sürücünün görüş alanı açısı 30º’ ye kadar düşmekte ve sürücünün 

potansiyel tehlikeleri değerlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmaktadır. Genelde bu durumla 

karşılaşan ve kaza yapan sürücülerin çarptıkları araç veya yaya ile ilgili ifadeleri “Aniden 

karşıma çıktı. Hiçbir şey fark edemedim.” şeklindedir. Diğer bir tehlike de sürücünün aracın 

hızını olduğundan daha az zannetmesidir.  

Hız yönetimi kısaca aşırı hız veya yasal hız sınırına uygun ancak yol, hava ve trafiğin 

gerektirdiği şartlara göre uygun olmayan  hızın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan bir 

takım önlemler olarak tanımlanmaktadır. Hız yönetimi sayesinde, kazaların sayısının ve bundan 

kaynaklanan ağır yaralanma ve ölümlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Etkili bir hız yönetimi için uygun hız sınırlarının belirlenmesi, hızın azaltılmasına yönelik 

mühendislik önlemlerinin alınması, hız sınırlarının polis tarafından etkili bir şekilde 

denetlenmesi, gerek bilgilendirici hız işaretlerine gerekse yasal hız sınırlarına uyulmasını teşvik 

etmek için halka yönelik kapsamlı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması gibi çok 

sayıda yöntem  vardır. Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla trafik kazalarının yoğun  olduğu 

kentsel yollarda farklı disiplinleri kapsayan koordineli bir yaklaşımla ve hassas yol 

kullanıcılarının (yayalar, bisiklet kullananlar)  karşılaşabileceği riskler de dikkate alınarak, 

kentsel yolların işlevine, geometrik özelliklerine, kapasitesine vb. uygun olarak bir dizi hız 

azaltma yöntemi uygulanmaktadır. 
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 EK-9: Kentsel Bölgelerde Yol Sınıflandırması ve Hız Bölgeleri  

 

Hazırlayan: Kenan Kayacı 

Kurum: Yollar Türk Milli Komitesi – Karayolları Genel Müdürlüğü 
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Ulaştırma sistemleri, insan ve 

yüklerin farklı mekânlar arasında 

hızlı, güvenli, konforlu ve 

ekonomik erişimlerinin 

sağlanması amacıyla planlanır ve 

işletilir.  

Ancak ulaştırma 

sisteminin bu niteliklerin tümüne 

en üst düzeyde sahip olabilmesi 

olanaksızdır. Her yere erişim 

sağlayan bir sistemde hız 

düşerken, çok hızlı bir sistemin 

güvenliği azalmakta ve maliyeti 

artmaktadır.  

Bu durum, ulaştırma sistemlerinin 

işlevsel olarak sınıflandırmasını, farklı sınıflardaki ulaşım olanaklarından ulaşım talebini en 

yüksek düzeyde karşılayacak olanlarının seçilmesini ve bunlar arasında iyi bir bağlantı 

kurulmasını gerektirmektedir. Ulaştırma sistemlerinin temel işlevleri hareket, erişim ve yaşamdır. 

Bunların dışında, aktivite merkezlerinin içindeki yerel yollarda oyun, gezi, spor, servis hizmetleri 

ve alışveriş gibi, yol kenarı ve çevresinin kullanımını gerektiren, yaşama yönelik diğer işlevler de 

bulunabilir.  

Bu işlevlerin düzeyleri; ulaşım ağını oluşturan yol, kavşak ve terminal özelliklerine, 

ulaşım ağı çevresindeki arazi kullanımına, erişim yönetimine, trafik hacmi ve kompozisyonuna, 

trafik yönetim ve denetimine, toplu taşıma sistemlerinin işletme şekillerine bağlı olarak 

değişmektedir. 

 

Ulaşımda hareket ( akış) işlevi 

Hareket işlevi trafiğe katılan tüm unsurların hızlı ve yüksek hacimli bir trafik akışını 

tanımlamaktadır. Ulaşım ağının tasarımı ve yapımında hareket işlevinin ölçütü olarak hız ve 

pratik kapasite kullanılabilir. 

 

Ulaşımda erişim işlevi 

"Erişim" ile yolcu ve yük ulaşımında kullanılan ulaştırma sisteminden ya da belirli bir 

kesiminden, bunların çevresindeki mekânlara ve aktivite merkezlerine erişim ile giriş-çıkış 

kolaylığı kastedilmektedir. Başka bir deyişle erişim, kullanılan ulaştırma sisteminin tamamının 

veya bir kesimin kullanımının, başlangıç ile son noktası arasındaki tüm yolculuğa hangi ölçüde 

bir kolaylık sağladığını gösterir.  
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 Bir yol kesiminde erişim işlevlerinin yüksek düzeyde olması, yaratılan ve çekilen trafiği arttırır. 

Yaratılan ve çekilen trafik, duran(park halindeki) trafik için ayrılan alan büyüklüğüne ve yaya 

erişim olanaklarına bağlıdır.  

 Bir ağın çevresindeki yapılanma ne kadar yoğunsa, bu ağı kullanarak erişilebilen yaşam 

mekânlarının, işletmelerin ya da hizmet veren merkezlerin sayısı ne kadar fazlaysa, erişim 

işlevinin göstergeleri o ölçüde ön plana çıkar. Meskûn bölge içindeki ağ kesimleri özellikle 

erişime hizmet ederler. 

 

Ulaşımda yaşam işlevi 

Yaşam işlevi;  

• salt erişimi aşan aktivitelerden oluşur.  

• Bu aktiviteler yolun kenarındaki kullanım alanları ve yapılaşma ile ilişkilidir.  

• Bunlara, çocukların oyunları, yol üzerindeki gezinmeler, ön bahçelerden ve yol 

kenarındaki yeşil alanlardan yararlanmalar, alışveriş ve boş vakit gezintileri, yol kenar 

kahvelerinde kullanılan masalar örnek verilebilir.  

Ayrıca,  

• belediye gibi hizmet yapılarına, müzelere, çocuk yuva ve bahçelerine, okullara, 

hastanelere, dinlenme alanlarına girişler de bu işlevin kapsamındadır.  

• Yaşam işlevi, yol kesimi içindeki yayaların karşıya geçişlerini arttırır. Bunlarla hareket 

halindeki trafik arasında önemli kesişmeler oluşur ve hız düşer.  

• Bir ulaşım ağında yaşam 

işlevini da 

gerçekleştirmek için, 

daha geniş yol alanlarına 

gereksinim duyulur.  

• Yaşam işlevi için, yolun 

taşıt yolu dışında kalan 

genişliği ve taşıt 

yolunun kullanım şekli, 

ölçüt olarak olarak 

kullanılabilir. 

 
1
Şehirlere giren ve çıkan trafik 

için “arterleri” oluşturan yollar 

şehir içi arterler olarak 

                                                 
1
 United Arabic Emirates (2012), Abu Dhabi Urban Street Design Manual 
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adlandırılmaktadır. Eğer bu yollar yeterince yüksek bir standarda sahip olursa ve korunmasız yol 

kullanıcıları transit taşıt trafiğinden etkili bir şekilde fiziksel olarak ayrılabilirse (yola bitişik 

arazilerden yola çıkış noktalarında etkili kısıtlamalarla), bu yollardaki hız sınırı şehir içindeki 

karma kullanımlı cadde ve sokaklarınkinden daha yüksek olabilir.  

Cadde ve sokakların ikincil- arterler (dağıtıcı ya da toplayıcı) ve ana arterlerden tamamen 

ayrılabilmesi için kentsel alanlarda da belirli bir hiyerarşi tanımlanmalıdır. Şehir içinde cadde ve 

sokaklardaki hız sınırları bu yolların farklı işlevlerini dikkate almalıdır. Örneğin, okul bölgeleri, 

alışveriş alanları ve tamamen konut alanı olan yerlerde çocukların ve korunmasız yol 

kullanıcılarının ağır yaralanma riskine karşı korunmalarını temin edecek hız sınırları 

belirlenmelidir. Ancak, sadece daha düşük sınırların belirlenmiş olması, korunmasız yol 

kullanıcılarının maruz kalabileceği riskleri azaltmak için yeterli değildir. Bu gibi hız sınırları, 

karayolu planlaması ve diğer uygun önlemlerle desteklenmelidir. 

Çevresel özelliklere uygun bir yol ve yol elemanlarının tasarımı, yol kullanıcılarının 

yolun fonksiyonuna uygun davranışlar sergilemesini sağlayan önemli bir uygulamadır. 

Yukarıdaki Şekil 9.1’de görüldüğü üzere arazi kullanımına göre 7 farklı bölgeme yapılmıştır.  

• Bu tip bölgelerin hepsinde korunmasız yol kullanıcılarının bir aktivitesi mevcut olabilir.  

• Ancak T1’den T6 yönüne ilerledikçe yaya, bisikletli, toplu taşım ve özel taşıt sayı 

aktivitesi arttığından yasal hız sınırları da azaltılmalıdır.  

• Karayolunun işlevi ve hiyerarşisi, şehir içi ve şehir dışı alanlar arasında büyük farklılıklar 

göstermektedir.  

• Bu iki grupta gerek kaza biçimi gerekse ağır yaralanma riski de farklı olmaktadır.  

 

Kentsel Ulaşım Planlamasında On Temel Kural
2
   

Kaiserslautern Üniversitesi’ nden Profesör Hartmut Topp tarafından kentsel ulaşım planlaması 

konusunda önerilen on temel kural ile kentsel ulaşımda olası problemlerin oluşmasının 

önlenmesinde etkili olabilecek uygulamalar aşağıda özetlenmektedir: 

1. Kentsel ulaşım planlamasının sosyal, psikolojik, ekonomik, ekolojik, mimari ve 

mühendislik çalışması olduğu bilinciyle, insanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için 

her türlü gayret gösterilmeli, çocuklar, yaşlılar ve engelliler unutulmamalı, ilgili kamu 

kurumları ile işbirliği içinde plan ve programlar hazırlanmalıdır. 

2. Bir şehrin refahının özel taşıt trafiğinin fazlalığına göre değil, genel olarak erişilebilirliğe, 

cadde ve cadde aralarındaki rahatlığa, açık alanların fazlalığına, kısaca konfor 

özelliklerine bağlı olduğu bilinmelidir. 

                                                 
2
 http://www.livablecities.org/blog/ten-simple-rules-urban-transportation-planning-hartmut-topp 

(18.11.2014) 
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3. Ulaşım talebi ve arazi kullanımı dengeli olmalı, yolculuk mesafelerini azaltmak için 

karma arazi kullanımı sağlanmalıdır. Karma arazi kullanımı ile elde edilecek yüksek 

yoğunluk, ulaşım öncelikli bir bakış açısıyla etkili sonuçlar verebilmektedir.  

4. Trafik davranışlarının matematik modellemesi ile trafik hacimleri, karar alma sürecinde 

önemli bir hazırlık çalışmasıdır. 

5. Ulaşım modlarının çevresel öncelikleri dikkate alınmalıdır. Yürüme bisiklet kullanmaya, 

bisiklet toplu taşımaya, toplu taşım özel araca daima tercih edilmelidir. 

6. Kentsel caddeler halka açık mekan ve alanlardır. Caddelerin tüm fonksiyonları, sosyal 

yaşam, çevresel gezinti, binalara erişim sağlanması gibi hususları dikkate alarak 

tasarlanmalıdır. Yayalar, bisikletliler, toplu taşıma ve özel araçlar için ulaşım araç ve 

tesislerine mümkün olduğunca bir ulaşım imkanı sağlanmalıdır. 

7. Artan trafik yoğunluğu ile trafik düzenleme ve denetim ihtiyaçları hızlı bir şekilde 

artarken geniş otopark alanlarının kısıtlanması, trafiğin kontrolü için en etkin önlemlerdir. 

8. Özellikle yüksek yoğunluklu alanlarda, en önemli husus, insan nüfusu ve ölçeğine göre 

kentsel tasarım ve mimari uygulamalar geliştirilmesidir. Bir kentsel caddenin tasarım 

kalitesi taşıt trafiğinin olumsuz çevresel etkilerini en etkin şekilde gidermesi ile 

ölçülebilir. 

9. Caddelerin zemin seviyesi, sürüş şeritleri üzerinde yaya geçitleri, bisiklet yolları ve geniş 

yaya kaldırımlarını içeren şekilde öncelikle yaya ve bisikletliler için tasarlanmış olmalıdır.  

10. Caddelerde daha fazla bitkilendirme ve ağaçlandırma yapılmalı, balkon, çatı ve 

cephelerde çiçeklendirme ve bitkilendirme ile kötü mimari unsurları gizleme, görsel 

görünümü ve cadde iklimini iyileştirme, kapanmış birtakım güzellikleri ön plana çıkarma 

çalışmaları yapılmalıdır. 

 

Kentsel Caddelerin Kullanımı Ve Kullanıcı Gruplarının Beklentileri
3
 

Kentsel caddelerin tasarımında ilk adım, yol kullanıcı gruplarının farklı beklentilerini 

karşılayabilecek anlaşılabilir bir altyapı oluşturulmasıdır. Kentsel bir yol, sürücüler için mobilite 

ihtiyacını karşılarken, yaya ve bisikletliler için bu altyapı tehlikeli olabilmekte, ideal olarak 

tasarlanmış bir kentsel cadde zaman içinde yol kullanıcılarının beklenti ve talepleri 

doğrultusunda, kapasite ve güvenlik düzeyini karşılayamayacak bir ulaşım altyapısına 

dönüşebilmektedir. Bu kapsamda yol kullanıcı gruplarının temel beklentileri şunlardır: 

 

Sürücü Beklentileri  

• Minimum seyahat gecikmeleri, 

• Gecikme ve güvenliği etkileyen minimum çatışma sayısı, 

• Birbiriyle uyumlu şekilde tasarlanmış cadde elemanları ve düzenlemeleri. 

                                                 
3
 United Arabic Emirates (2012), Abu Dhabi Urban Street Design Manual 
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Yaya Beklentileri 

• Yürüme mesafelerinin kısaltılması, 

• Trafik akımından ayrıştırılmış yaya alanları, 

• Estetik bir ulaşım altyapısı ve çevre, 

• Güneş, yağmur  vb  doğa koşullarına karşı korunma, 

• Güvenli bir hareketliliğe uygun karayolu çevresi. 

Toplu Taşım Sisteminin Beklentileri 

• Taşıtlarını kullanabilecek ve manevra yapabilecekleri yeterli bir alan, 

• Cadde kenarları boyunca seyahat eden diğer yol kullanıcıları ile minimum çatışma, 

• Hedeflerine zamanında ulaşabilmeleri için minimum gecikme ve seyahat süresini 

sağlayacak bir altyapı. 

Komşu Arazi/Alan Kullanıcılarının Beklentileri 

• Aydınlatma, 

• İhtiyaç duyulan güvenlik önlemleri, 

• Kendi mülklerine erişim için bağlantı yolları, 

• Ağaçlar, peyzaj ve diğer çevre düzenlemeleri. 

 

Şekil 9.1: Yolların işlevi ve hız bölgeleri
4
 

                                                 
4
 United Arabic Emirates (2012), Abu Dhabi Urban Street Design Manual 
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Fonksiyonel Sınıflamaya Katkı Sunan Bazı Uygulamalar 

Aşağıdaki tasarım faktörleri, hız yönetimi ve kentsel alanlardaki cadde tasarım sürecinde uygun 

alanlarda dikkate alınmalıdır: 

• Tavsiye edilen şerit genişlikleri aşılmamalı, hız azaltması yapılacak kentsel alanlarda şerit 

genişlikleri azaltılmalıdır. 

• Seyahat şeritleri ve bordürler arasındaki genişliği artıran emniyet alanları olmamalıdır. 

• Cadde köşelerinde dever olmamalıdır. 

• Cadde üzerinde park etmeye izin verilmelidir. 

• Kavşaklardaki köşe yarıçapları çok küçük olmalıdır. 

• Yüksek hızı teşvik eden sağa dönüş kanalize/bay-pas adaları yeniden düzenlenmeli veya 

kaldırılmalıdır. 

• Sinyalize kavşaklar arası mesafe ve istenen hızlara uygun sinyalizasyonlar arasında 

senkronizasyon tesis edilmelidir. 

• Yaya geçitleri ve kavşaklarda iri boyutlu kaplama malzemeleri ile sürücülerin yaya 

varlığının farkına varmaları ve düşük hızda seyretmeleri sağlanmalıdır. 

• Uygun yerlerde yükseltilmiş yaya geçidi ve kavşak uygulamaları yapılmalıdır. 

• Kentsel alanlara girişte hız azaltıcı şehre giriş kapısı, ada, yatay ve düşey işaretlemelerin 

kullanılması teşvik edilmelidir. 

• Bordür uzantıları ve diğer yatay uygulamalar kullanılmalıdır. 

• Bisiklet park alanları tesis edilmelidir. 

 

Kendini İfade Eden Karayolu Sınıfları (KİY)
5
 

Sürdürülebilir bir trafik sistemi içinde karayolu kullanıcıları, her bir yol sınıfından nasıl bir trafik 

davranışı beklendiğini bilir.  Her bir karayolu sınıfının tanınabilirliğinin vurgulanması 

öngörülebilirliği artırmaktadır. Öngörülebilirliğin istenen seviyelere ulaşmasını sağlamak için iki 

husus önemlidir: 

• Karayolu kullanıcıları proje elemanlarının çok az bir adedi ile karayolu sınıfını hemen 

tanıyabilmelidir. 

• Eğitim ve tecrübeye dayalı olarak karayolu kullanıcıları, karayolu sınıfıyla ilgili olası 

trafik durumlarını bilmelidir.  

                                                                                                                                                              
 
5
 Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management (2004), Sustainable Safe Road 

Design: a Practical Manual 
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KİY’in amacı, sürücülerin zihinsel yükünü en aza indirmektir. Bu uygulamalar sürüş performansı 

üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. 

Tasarım özelliklerinin küçük bir kümesi altyapının tanınabilirliği ve trafik durumları 

öngörülebilirliğini sağlamalıdır. Bunlar arasında en önemli olanlar boyuna olan yol elemanları 

olup bunlardan bazıları şunlardır: 

• Boyuna karayolu işaretlemeleri, 

• Sürüş yönlerinin ayrılması, 

• Kaplama tipi, 

• Taşıt arıza alanlarının varlığı (otoyollardaki acil durum şeritleri) ve yanal serbest alanlar, 

• Yol sınıfını açık şekilde yansıtan kavşak türleri. 

 

Kentsel Yollar İçin Sınıflandırma Aşamaları 

1. Kentin yol ağındaki mevcut ve gelecekteki yaya ve taşıt trafik hacmini gösteren haritaların 

hazırlanması 

2. Kentin yol ağının geometrik standartlarını gösteren haritaların hazırlanması 

3. Kentin arazi kullanımı gösteren haritaların hazırlanması 

4. Kentin karayolu yasal hız ve V85 hız haritasının hazırlanması 

5. Hız, kavşak tipleri ve ara mesafeleri, yaya hareketliliği, trafik hacmi ve geometrik 

standartların uyum/uyumsuzluğunun incelenmesi 

6. Uyumsuzluk görülen yol aliyman kesimi, kavşak ve diğer yol ve çevre elemanlarının 

yoğunluğuna göre; 

• yol ve çevresinde işlevine uygun görülen düzenleme ihtiyaçlarının tespiti,  

• teknik açıdan uygun olmayan veya büyük miktarda kaynak gerektiren düzenlemeler için 

kısa süreli ve ekonomik çözümler araştırılması ve daha düşük işlev standartlarına 

dönüşüm. 

7. Uyumsuzlukların giderilmesine göre yeni hız ve yol işlevsel haritasının hazırlanması 

Fonksiyonel Sınıflandırmada Kullanılabilecek Araçlar 

Hız - Enkesit İlişkisi 

Hızı arttıran unsurlar: 

• Düşük yoğunluk ve daha fazla şerit sayısı, 

• Daha geniş yol (şerit, platform, kaplamalı banket) 

• Daha geniş yanal serbest alan,  

• Acil durum şeridinin, servis yolunun varlığı veya kaplamalı geniş banketler 

• Kavşak  alanlarındaki belirsiz (boş) alanlar. 
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Hız - Aliyman İlişkisi 

Hızı arttıran unsurlar: 

• Yol üstyapısının kalitesinin artması, 

• Yolun aliyman kesiminin uzunluğunun fazla olması, 

• Karayolu kenarındaki yapılaşmanın az olması, 

• Karayolu kenarındaki bitki, ağaç vs. örtünün az olması. 

 

İki Şeritli Karayollarında Hizmet Seviyeleri
6
 

 
Şekil 9.2: İki şeritli kırsal karayollarında hizmet seviyeleri 

 

                                                 
6
 Highway Capacity Manual 2000 
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Çok Şeritli Kırsal Karayollarında Hizmet Seviyeleri
7

 
Şekil 9.3: Çok şeritli kırsal karayollarında hizmet seviyeleri 

  

                                                 
7
 Highway Capacity Manual 2000 
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EK-10: Mühendislik Uygulamaları  

 

Hazırlayan: Mustafa Işık 

Kurum: Yollar Türk Milli Komitesi – Karayolları Genel Müdürlüğü 
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Hızın Kentsel Alanlarda Sakinleştirilmesi İçin Uygulanan Mühendislik Önlemleri 

 

Hız Yönetimi Nedir? 

Hız yönetimi, kısaca yasal olmayan veya uygunsuz hızın trafik güvenliği üzerindeki olumsuz 

etkilerini sınırlamak için uygulanan bir dizi tedbir olarak tanımlanabilir. 

 

Amaç: 

 Özellikle kentsel alanlardaki araç hızlarının azaltılarak sürücü davranışının değiştirilmesi, 

 Kaza frekansının ve şiddetinin azaltılması, 

 Konut alanlarındaki yaşam kalitesinin artırılması, 

 Korunmasız yol kullanıcılarının güvenliği ve güvenlik algısının artırılması, 

 Yürüme ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, 

 Polis denetim ihtiyacının azaltılması, 

 Trafik hız ve hacminin hava kirliliği ve gürültü üzerindeki etkisinin azaltılması, 

 

Dünyada hızın kentsel alanlarda sakinleştirilmesi ile ilgili mühendislik uygulamalarını şu 

ana başlıklarda toplayabiliriz: 

 Geometrik Nitelikli Önlemler 

 Yol yüzeyinde Uygulanan Önlemler 

 Trafik İşaretlerinin Kullanımı 

 Şeritlerin Kullanım Amacına Göre Yeniden Düzenlenmesi 

 Erişim Kontrolü  

 Kombine Tedbirler diyebileceğimiz birden fazla önlemin aynı anda kullanılması 

 

GEOMETRİK NİTELİKLİ ÖNLEMLER 

1) Kasisler: 

Geometrik nitelikli önlemlerden kasis uygulaması, 

ülkemizde de özellikle okul bulunan yerlerde kullanılan 

belkide bir iki hız sakinleştirme önlemlerinden birisidir. 

Genellikle 7.5 ila 10 cm yükseklikte ve 3 ila 4.2 m 

uzunluğunda uygulanmaktadır. Araç hızlarını 25 km/saate 

kadar düşürmektedir. 
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2) Hız Yastığı: 

Bir diğer uygulama uluslarlararası literatürde speed cushion 

olarak yer alan hız yastığı uygulamasıdır. Bu uygulama 

kasis uygulamasına çok benzemekle birlikte, resimde de 

görüldüğü üzere yaklaşık 1.8m ile 2.1m genişliğinde 

bırakılan boşluklardan itfaiye gibi acil müdahale araçları 

sarsılmadan geçebilmektedir. Otomobillerin genişliği daha 

dar olduğundan en az bir lastiği bunun üzerinden geçmek zorundadır. 

3) Hız Masası: 

Bir diğer uygulama ise ingilizcede speed table olarak ifade 

edilen hız masası uygulamasıdır.  Bunu kasislerin daha 

geniş bir uygulaması olarak ta ifade edebiliriz. Yüksekliği 

kasislerle aynı (7.5-10 cm) olmakla beraber, 6.6 m 

uzunlukta, düz bir platform içeren ve kenarları rampa 

şeklinde tasarlanan bir uygulamadır. Tasarım hızı yaklaşık 

50 km/saattir. 

4) Yükseltilmiş Kavşak:  

Yükseltilmiş kavşak uygulamaları.  Kavşak kolları ile 

kesişim bölgelerinden başlayarak kavşak alanı düz bir 

platform şeklinde yükseltilir ve her bir yaklaşım kolundan 

girişler rampa şeklinde tasarlanır. Bu alanın mutlaka farklı 

bir renkte tasarlanması gerekir. Bu uygulama yaya trafiğinin 

çok yoğun olduğu ve yol kenarına parkeden araçların 

bulunması nedeniyle diğer önlemlerin uygulanamayacağı 

alanlar için ideal bir uygulamadır. 

5) Boğaz:  

Bir diğer uygulama ise boğaz uygulamasıdır. Bu yol 

kesiminde yaya kaldırımı yola doğru genişletilir, araçlar 

boğaza benzeyen daraltılmış yol kesiminden geçerler. Tabi 

bu kesimde yol platformunun daraltılması sürücüleri 

yavaşlayarak geçmeye zorlar. İki yönlü trafiğin seyrettiği 

yol bölümlerinde, yalnızca bir araç geçişine izin vermesi 

sebebiyle, karşı yöndeki aracın beklemesi gerekir. Ancak bu 
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uygulama karşılıklı çarpışma türü kazalara neden olabilir. Bu nedenle iyi tasarlanması gerekir. 

6) Yaka:  

Bu uygulama türünde de kavşak kolu boğaz uygulamasında 

olduğu gibi daraltılır.  Boğaz uygulamasından farkı olarak 

kavşak bölgelerinde tasarlanır. Böylece kavşakta yayalar 

daha kısa sürede karşıya geçerler. Ayrıca kavşak kolunun 

daraltılması sebebiyle araçların kavşaktan daha yavaş 

geçmesini sağlar. Yaka uygulaması yaya trafiğinin çok yoğun 

olduğu ve diğer önlemlerin uygulanmasının mümkün 

olmadığı durumlarda uygulanır. Çevre düzenlemesi için ek 

yer sağlar. 

7) Şikan:  

Bir diğer uygulama ise ingilizcede chicane olarak 

adlandırılan şikan uygulamasıdır. Bu yerlerden geçen 

sürücüler  S şeklinde bir manevra yapmak zorunda 

kaldıklarından hızlarını azaltarak geçerler.  

 

8) Yanal Kaydırma: 

Yanal kaydırma uygulamasında sürücüler yolda sağa sola 

manevralar yaparak hareket etmek zorunda kaldıklarından, 

hızlarını yavaşlatmak zorunda kalırlar. chicane uygulamasına 

benzemekle birlikte, bu uygulamada sürücüler chicane 

uygulamasına nazaran hızlarını daha az azaltarak geçebilirler. 

9) Orta Ada:  

Orta ada uygulaması şeridi daraltarak sürücülerin bu 

kesimden daha yavaş geçmesini sağlar ve aynı zamanda 

yayaların orta adada beklemesini sağlayacak güvenli bir yer 

sağlamaktadır. 
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10) Mini Dönel Kavşak / Modern Dönel Kavşak: 

Küçük dönel kavşak uygulamasında sürücünün görüş ve 

hareket alanı kısıtlanarak yavaş geçmeye zorlanır.  

Modern dönel kavşaklar, sürücülerin kavşağa yaklaşırken 

hızlarını iyice düşürerek, ada etrafında dönen araçlara geçiş 

önceliği verdiği ve ada etrafında dönen araçların 30 km/saat 

hızla seyrettiği bir kavşak türüdür.   

Dört kollu diğer hemzemin kavşaklara nazaran çakışma 

sayısı bakımından %75 daha az olması ve çarpışma 

şiddetinin çok düşük olması bakımından en güvenli kavşak 

türlerinden biridir. Hızdaki azalma ve çakışma sayısındaki 

azalma sonucu, sinyalize kavşaklarla karşılaştırıldığında 

ölümlü kazalarda %90 azalma sağlamaktadır. 

 

Yol Yüzeyinde Uygulanan Önlemler 

1) Boya ile Yapılan Uygulamalar 

Yol yüzeyinde uygulanan önlemler görülmektedir. 

Resimlerde görülen uygulamalarda sürücülere hızlı 

gidiyormuş hissi verilerek daha yavaş gitmeleri 

sağlanmaktadır. 

 

 

2) Işıklandırılmış Yaya Geçitleri:  

Işıklandırılan yaya geçitleri görülmektedir. Böylece 

sürücülerin bu alanlardan özellikle gece daha dikkatli 

geçmesi sağlanmaktadır. 
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3) Düşey İşaretleme: 

Düşey işaretleme ile yapılan uygulama örnekleri 

görülmektedir. Değişken mesajlı hız panel uygulamaları. Bu 

uygulamalar ülkemizde de özellikle kazaların yoğun olduğu 

şehirlerarası yollarda kullanılmaktadır. Aracınızın hızını 

tespit ederek hızınızı size bildiren türleri olduğu gibi, hızlı 

giden araçlara yavaş gidiniz gibi uyarı mesajları bildiren 

türleri de mevcuttur. 

 

 

4) Yol Diyeti (Road Diet) 

Yol diyeti gelişmiş ülkelerde sıkça kullanılan uygulamadır. 

Ancak ülkemizde bu tür uygulamalar hemen hemen yok 

gibidir. Şekillerde görüldüğü üzere 2x2 şeklinde akan trafik, 

aynı platform genişliği korunarak, orta şerit dönüş yapan 

araçlara, sağda ve solda bisiklet yolları ve motorlu araç 

trafiği için seyir şeridi  tek şeride dönüştürülmektedir. 

 

5) Erişim Kontrolü 

a) Tam Kapatma: Erişim kontrolü uygulamalarında 

genel amaç trafik hacminin azaltılması ve bu şekilde 

trafiğin sakinleştirilmesi sağlanmaktadır. Erişim 

kontrolü uygulamalarında birisi olan tam kapatma 

uygulamasında, caddenin bir tarafı tamamen 

kapatılarak, çıkmaz sokağa dönüştürülmektedir. Bu 

uygulama ana yolla kesişen konut alanlarının yoğun 

olarak yer aldığı sokaklarda kullanılır. Bu 

uygulamada amaç, o cadde üzerindeki ana yol 

yerine sokakları kullanan trafik yükünün, komşu 

yollara aktarılarak, trafiğin bu yükü kaldıracak güzergahlara yönlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Ancak bu uygulamayı yapabilmeniz için alternatif güzergahların 

bulunması ve o çevrede yaşayan insanların bu yolun çıkmaz sokağa dönüştürülmesini 

kabul etmesi gerekir. 
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b) Yarım Kapatma: Resimlerde yarım kapatma 

uygulaması görülmektedir. Yarım kapatma 

uygulamalarındaki amaç, yolun küçük bir kesiminin 

iki yönlü trafik olarak akmasını önlemektir. Özellikle 

konut alanlarının yer aldığı sokakların ana yol ile 

kesişmesi sebebiyle yoğun trafiğe maruz kaldığı yol 

bölümlerinde tasarlanır. Araç trafiğinin az olduğu 

sokaklara yönelen trafiğin azaltılmasında etkilidir. 

 

c) Diyagonal (Çapraz Kapatma): Diyagonal (Çapraz) 

kapatma uygulaması ise dört kollu bir kavşaktaki 

düz geçişlerin engellenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Özellikle ana yol yerine tali yolu kullanan 

sürücülerin engellenmesine yönelik uygulamadır. 

Yerel olmayan trafiğin bu alanlardan uzaklaştırırken, 

yerel trafiğe izin verir. Bu tür uygulamalar 

yapılırken dönüş yarıçapları iyi tasarlanmalıdır. 

Engellerin görünürlüğü artırılmalı, böylece 

sürücülerin kavşağa yaklaşırken yavaşlaması 

sağlanmalıdır. 

Kombine Tedbirler 

 Kapı Uygulaması 

 Kasis + Boğaz 

 Hız Tablası+Boğaz 

 Hız Tablası+Orta Ada 

 Enine Yavaşlama Çizgileri+Değişken Mesajlı Hız  Panelleri 

 

 

 

 

 

 

mailto:htuydes@metu.edu.tr
mailto:ezgikundakci@gmail.com


YOL GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI  

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi 

 

97 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

İletişim Bilgileri 

Proje Koodinatörü Dr. Hediye Tüydeş Yaman (Telefon:0533 692 5699 ; E-mail: htuydes@metu.edu.tr ) 

Proje Destek Koordinatörü Ezgi Kundakcı (Telefon: 0530 693 3709; E-mail: ezgikundakci@gmail.com) 

 

 

Sonuç Ve Öneriler 

 Hız sakinleştirme önlemleri acil müdahale araçları (ambulans, itfaiye vb.) ile uyumlu 

tasarlanmalıdır. 

 Hız sakinleştirme önlemleri hastane, itfaiye vb. bulunduğu yerlere yakın 

tasarlanmamalıdır. 

 Hız sakinleştirme önlemleri iyi işaretlenmeli, gece ve gündüz görünürlüğü iyi 

sağlanmalıdır. 

 Hız sakinleştirme önlemleri eğitim ve bilinen polisiye denetimlerden daha etkili kendi 

kendine  yeterli düzenlemelerdir. 
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EK-11: Mevzuat 
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EK-11.1: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar 

 Tanımlar : 

 Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 

 İki yönlü karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 

 Tek yönlü karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı 

karayoludur. 

 Bölünmüş karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer 

taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 

 Erişme kontrollü karayolu (otoyol - ekspresyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, 

belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların 

giremediği, ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi 

tutulduğu karayoludur. 

 Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde 

bulunan kısmıdır. 

 Bağlantı yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını 

sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

 Anayol: Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya 

bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

 Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az 

önemde olan yoldur. 

 Taşıt yolu: (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 

 Yaya yolu (Yaya kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait 

mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 

 Bisiklet yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 

  

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: 

 Madde 7 – Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden 

gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 

 b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol 

etmek, 

 d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren 

konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, 

 f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli 

önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak, 
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 h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı 

ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen 

gerekli önlemleri almak veya aldırmak, 

 

Belediye trafik birimleri,görev ve yetkileri: 

 Madde 10 – (Değişik: 18/1/1985 - KHK 245/3 md.; Aynen kabul: 28/3/1985 - 3176/3 

md.) 

 Bu Kanunla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahalli trafik 

birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür. 

 a) Kuruluş 

 Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi gözönünde tutularak İçişleri 

Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, 

şefliği veya memurluğu kurulur. 

 b) Görev ve yetkiler 

 1. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak 

durumda bulundurmak, 

 2. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve 

yer işaretlemeleri yapmak, 

 3. Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak 

ve denetlemek, 

 4. Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca 

görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 

 5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vukubulduğu 

yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 

   

 İl ve ilçe trafik komisyonları: 

 Madde 12 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/7 md.) 

 İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluşu ile görev ve yetkileri: 

 a) Kuruluş: 

 İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından 

Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının 

başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle 

ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden 

oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri 

veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur. 

 Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin 
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toplam sayısı 3'ü geçemez. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hız Kuralları 

 Hız sınırları: 

 Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Motorlu araçların cins ve 

kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü 

karayollarında 90 km/s, bölünmüş  yollarda  110  km/s,  otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek 

üzere yönetmelikte belirlenir. 

 (Ek: 17/10/1996 - 4199/21 md.) İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak 

yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir. 

 En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili 

kuruluşlarca konulur. 

 Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve 

trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile 

belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur. 

 

Hız sınırlarına uyma: 

 Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız 

sınırlarını aşmamak zorundadırlar. 

 

Ek Madde 16 – (Ek: 13/2/2011-6111/60 md.)  

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini 

sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş 

veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti 

amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak 

düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u 

oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili 

belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. 

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik 

özellikler,  kurulması  gereken yerler  ve  belediyelerle yapılacak  protokollere ilişkin diğer şartlar 

ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca 

(Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir. 
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EK.11.2: Karayolları Trafik Yönetmeliği 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hız Kuralları 

  

Hız sınırları 

MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) 

Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir 

işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami 

hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

  

ARAÇ CİNSİ 

YERLEŞİM 

YERİ 

İÇİNDE 

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA 

OTOYOLLARDA 
ŞEHİRLERARASI 

ÇİFT YÖNLÜ 

 KARAYOLLARINDA 

BÖLÜNMÜŞ 

YOLLARDA 

Otomobil (M1),  (M1G), 50 90 110 120 

Minibüs (M2), 50 80 90 100 

Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100 

Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95 

(Ek satır:RG-21/3/2012-

28240) 
Panelvan (N1) 

50 85 100 110 

Kamyon (N2-N3), 

Çekici (N2-N3) 
50 80 85 90 

Motosiklet (L3) 50 80 90 100 

Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 

Motorlu bisiklet (L1, L2, 

L6) 

Motorsuz bisiklet 

30 45 45 Giremez 

Tehlikeli madde taşıyan 

araçlar ve özel yük 

taşıma izin belgesi 

veya özel izin belgesi 

 ile karayoluna çıkan 

araçlarda (Belgelerinde 

aksine bir hüküm yoksa) 

30 50 50 60 

Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez 

Arızalı bir aracı çeken 

araçlar 
20 20 30 40 

İş makineleri 20 20 20 

Yolun yapım, bakım 

veya işletilmesinden 

sorumlu kuruluştan 

izin alınmadan 

giremez 
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İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki 

şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız 

sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. 

(Değişik sekizinci fıkra:RG-19/2/2014-28918) İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım 

koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile 

belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal 

güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı 

bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 32 km/s’e, 

yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 km/s’e kadar artırmaya 

yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 

bulunan devlet ve il yollarında yapılacak hız artırımlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünden 

yola ilişkin alınması gerekli tedbirler ile yolun işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz önünde 

bulundurulur. 

 

Hız  Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama 

Madde 101- Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse bu Yönetmeliğin 100 üncü 

maddesinde belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. 

Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi 

kronometre veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir. 

(Değişik üçüncü fıkra:RG-19/2/2014-28918) İki yönlü karayolunda geçme sırasında, 

geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, bu Yönetmeliğin aynı cins taşıtlar için tayin 

ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre işlem 

yapılmaz. 

Çeşitli araç cinslerine göre bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını, %10 

nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 

inci maddesine göre işlem yapılmaz. 

Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar tarafından yol ve trafik durumu dikkate 

alınarak hız sınırlarının azami haddini belirten trafik işaret levhalarının bulunduğu yerlerde, tayin 

edilmiş olan hız sınırında seyreden taşıt sürücüleri hakkında da Karayolları Trafik Kanununun 51 

inci maddesine göre işlem yapılmaz. 

Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan yerleşim birimleri içinden veya 

civarından geçen şehirdışı karayollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği açısından, 

karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise 

ve hız yapmak yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa, taşıt sürücüleri yol ve 

trafik durumunu dikkate alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami hız sınırları 

içerisinde seyredebilirler. 
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Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tesbit veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın imal 

ve ithali ile araçlarda bulundurulması yasaktır. 

Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama; 

Sürücüler, 

a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli 

yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, 

yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik 

durumunun getirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirtilen durumları göz önünde tutarak 

güvenli bir mesafe bırakmak, 

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar önlerinde giden araçları, aracın cinsi itibariyle  bu 

Yönetmeliğin 100 üncü maddesinde tesbit edilen yapabilecekleri azami hızlarının yarısı kadar 

metreden az olmayacak mesafeden  takip etmek, 

Zorundadırlar. 

 

Belediyelerce kurulan elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce 

kullanılması 

EK MADDE 2 – (Ek:RG-9/9/2011-28049) 

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini 

sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş 

veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti 

amacıyla kullanılması durumunda, bu sistemler üzerinden yapılan aylık tespitlere dayanılarak 

düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u 

oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili 

belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. 

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken 

teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer 

şartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet 

Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir. 
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EK.11.3: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları  

 Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik 

plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 

 b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak 

ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon 

plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını 

denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

 c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 

yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her 

türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu 

Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

 d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir 

belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 

 e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. 

 

 f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu 

taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 

zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya 

vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

 g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 

yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere 

cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve 

bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile 

bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 
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Ulaşım hizmetleri 

 Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, 

deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon 

Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların 

görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile 

ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de 

davet edilerek görüşleri alınır. 

 Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve 

güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının 

tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım 

koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.  

 Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe 

girer.  

 Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler 

ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

 Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve 

kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 

 

İhtisas komisyonları 

 Madde 15- Büyükşehir belediye meclisi, (...)  üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok 

dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. 

 İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye 

meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve 

bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, 

gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. 

 Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş 

iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda 

raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis 
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gündemine alınır.  

 Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili 

olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  üniversitelerin 

ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika 

konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil  toplum 

örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu 

toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. 

 İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 

büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. 

 Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir 

belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.   
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EK.11.4: Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt 

Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile 

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve 

esaslarını, alt yapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Kuruluş 

MADDE 17 – (Değişik :RG-25/4/2014-28982) 

(1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve 

işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on 

bir kişinin, 

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, 

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin, 

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

temsilcisinin, 

e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden 

fazla Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek 

temsilcinin, 

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

ğ) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 
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ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin, 

i) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın 

temsilcisinin, 

j) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o 

belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya 

görevlendirecekleri bir üyenin, 

katılımından oluşur. 

(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen 

ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek 

odalarının temsilcileri de oy hakkı olmaksızın davet edilerek görüşleri alınır. 

(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı 

olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 18 – (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu 

üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; 

ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, 

uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak 

ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla; 

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli 

ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla, 

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi 

kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, 

uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, 

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili 

tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya 

mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle, 

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu 

taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 

otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 

yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve 

kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan 

etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen 

otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde (Değişik ibare:RG-25/4/2014-

28982)engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla, 

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve 

güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile 
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motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, 

çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve 

çalışma ruhsatı vermekle, 

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının 

büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar 

almak ve görüş oluşturmakla, 

f) İlçe (Ek ibare:RG-25/4/2014-28982) belediyelerince  (Mülga ibare:RG-25/4/2014-

28982) (…) düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon 

sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla, 

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya 

tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler 

ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik 

işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle, 

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını 

tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini 

belirlemekle, 

görevli ve yetkilidir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantı ve Toplantı Usulü 

Toplantı 

MADDE 19 – (1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin 

başkanlığında, 17 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır. 

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti 

üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak 

üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından 

kabul edilmek şartıyla görüşülebilir. 

Toplantı usulü 

MADDE 20 – (1) UKOME toplantıları; 

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile 

başkan tarafından açılır. 

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili 

toplantıya katılır. 
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c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Kararlarda çekimser kalınamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ulaşım Koordinasyon Birimi 

Birim 

MADDE 21 – (1) UKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı 

bünyesinde bu amaçla oluşturulacak ulaşım koordinasyon birimi tarafından yürütülür. 

Görevleri 

MADDE 22 – (1) Ulaşım koordinasyon birimi; 

a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur. 

b) Görüşme tutanaklarını düzenler. 

c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir. 

ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar. 

d) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım 

ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken 

ön çalışmaları yaparak kurula sunar. 
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EK.11.5: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

 

Dayanak 

Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci, 8 inci ve 44 üncü 

maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar Madde 4, j bendinde; 

j) Ulaşım ana planı: Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve 

talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, 

ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı 

ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer noktalarını, depolama ve 

aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde 

otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken ayrıntıları belirleyen, 

toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait 

sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve alt kademe planları ile 

eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir bütün olan planı 

tanımı yer almaktadır. 

 

Uygulama İmar Planı Madde 24, (5); 

Araç trafiğine ayrılmış şerit sayısını azaltmamak ve ilgili TSE standartlarına uymak kaydıyla; 

taşıt yollarının yaya, engelli ve bisiklet kullanımına ayrılmış kısımlarının genişlikleri, nazım imar 

planında değişikliğe gerek olmaksızın uygulama imar planında artırılabilir. 

 

 

İmar Planı Değişiklikleri Madde 26; 

(6)İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı 

değişikliklerinde: 

a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz. 

b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır. 

c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 

metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının 

elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan 

mahreç alamaz. 

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez. 

d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında 

yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur. 

mailto:htuydes@metu.edu.tr
mailto:ezgikundakci@gmail.com


YOL GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI  

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi 

 

113 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

İletişim Bilgileri 

Proje Koodinatörü Dr. Hediye Tüydeş Yaman (Telefon:0533 692 5699 ; E-mail: htuydes@metu.edu.tr ) 

Proje Destek Koordinatörü Ezgi Kundakcı (Telefon: 0530 693 3709; E-mail: ezgikundakci@gmail.com) 

 

 

e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme 

hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir. 

(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, 

kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya 

hazırlatılır. 

ifadeleri yer almaktadır. 
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EK.11.6: Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği 

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 09.06.2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte de bu konuda düzenlemelere yer verilmiştir. Yönetmeliğin Kentsel 

ulaşım planları başlığı altında; 

“Madde 10 – (1) Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki 

belediyelerden Nüfusu yüz binin üzerinde olanlar ulaşım ana planı hazırlarlar. Bu planlar on beş 

yıllık süreler için yapılır ve her beş yılda bir yenilenir. Şehir planları ile sürdürülebilir kentsel 

ulaşım planları birlikte ele alınır." denilmektedir. 

Bu madde ile planlamanın esaslarına ve konularına da kısa bir bakış ortaya konulmuştur. 

" (3) Kent içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak üzere; yol genişletmesi, 

kavşak Düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlemler alınır.” 
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