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Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 3.4.2013 

tarihinde yol güvenliğini iyileştirme konusunda 

çalışmalarından ötürü ödülünü alırken.

• Sürüş tercihlerine kısıtlamalar getirmek çelişki ve çatışmalara 

neden olabilir

• Hız azaltımına yönelik programlar çok dikkatle yönetilmeli, 

her kademede iletişim sağlanmalıdır

• Aşırı hız sorununa ilişkin kanıtlarla hareket etmek çok 

önemlidir

• Kıdemli politikacılar halk nezdinde çeşitli roller üstlenmelidir

• İletişimde etkili bir hız yönetimi için toplumsal talep 

oluşturulmaya çalışılmalıdır

Hız yönetim programlarını uygulamaya koymadan 
önce halk ve kamudaki paydaşlarla istişareler 
yürütülerek sürece onların da dahil edilmesi önemli 
bir adım teşkil etmektedir.

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)
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İletişim

• Çok açık üç amaç:

1. Yol kullanıcılarına hız yönetimine ilişkin eylemlerin 

yanı sıra kendilerinden beklenen davranış değişimi 

hakkında da danışmanlık ve eğitim sunmak

2. Hız sınırları ve güvenli süratlerin gözetilmesine 

yönelik yüreklendirme

3. Aşırı hız sorununa ilişkin eylemlere yönelik halkın 

desteğini teşvik etmek

Toplum Araştırmaları

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)
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Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)

Çalışma Grubu - Asgari Bulunması Gerekenler

• Adalet

• İl-ilçe Belediyeleri

• EGM

• Jandarma

• Ehliyet Kurslarından Sorumlu Merciler

• MEB

• Sağlık Bakanlığı



Hız Yönetimi 
Çalışmma 

Grubu

Adalet

İl-ilçe 
Belediyeleri

EGM ve 
Jandarma

Ehliyet 
Kursları

MEB

Sağlık 
Bakanlığı
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Çalışma Grubunun Rolü

• Devlet politikasına ilişkin konuların masaya 

yatırılması

• Yukarıya ibraz

• Programın takip edilerek yürütülmesi

• Genel hedeflere yönelik kararlar alınması

• Yapılması gerekenlerin belirlenmesi

• Işbirliği konusunda mutabakat sağlanması

• Planın uygulanması sürecinde sorumluluk ve 

hesap verebilirlik

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)
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Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)

Aşırı hızdan kaynaklı
kazaların sayısı ve

ciddiyet/boyutunun 
azaltılması

Hız sınırının üzerindeki hızlarda seyrin 
azalması - kurallara uyumda artış/iyileşme

Sürücülerin çeşitli koşullara göre emniyetli 
süratte seyretmesi

Daha düşük olarak belirlenen hız sınırları, çeşitli sınırlamalar ve cealar 
yoluyla daha fazla caydırıcılık, yol altyapısının aşırı hız açısından cesaret 

kırıcı olacak şekilde iyileştirilmesi

Hız yönetimine karşı tutumda iyileşme

Hız yönetim hedefleri ve performans göstergeleri 
arasında bir
arasında öncelik sıralaması



100 bin kişide aşırı hızla alakalı
• ölümler
• Katedilen her 1 araç kilometrede yaşanan can 

kaybı
• 10 bin araç başına düşen can kaybı
• Can kaybı/kaza

• Akıcı trafikte ortalama hız
• Hız sınırı altında/üstünde seyreden sürücülerin 

oranı
• Sürücüler/motosikletliler ne ölçüde hız sınırı 

üstünde, hız sınırına yakın veya hız sınırının altında 
seyretmekte?

• Daha düşük hız sınırlarına uyma oranı
• Kollouk saatinin artması ve etki düzeyi
• Mühendislik iyileştirmeleri
• Hız uygulamaları, daha düşük hız sınırı ve daha 

sert yaptırımlara halkın tepkisi
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Faaliyetlerin planlanması

• Aşırı hızla ilişkili sorunların belirlenmesi

• Aşırı hız la ilişkili risk etmenlerinin anlaşılması ve 
etkili çözümler

• Sorunun mahiyeti ve mevcut durum dikkate 
alındığında en iyi araçlar hangileridir?

• Eldeki kaynaklarla gerçekçi olarak 
yapılabilecekler

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)



Plan Hazırlığı

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)

Araçlar Sorunu tanımlamak Ne yapılması gerektiğine karar vermek

Mevzuat Mevcut yol kuralları, mevzuat ve cezaların gözden geçirilmesi Yasa ve yaptırımları güçlendirmeye yönelik yapılabileceklerin

değerlendirilmesi

Uygulama/Tenfiz Uygulama ve denetim kaynaklarının etkisinin değerlendirilmesi Uygulamaların etki düzeyinin arttırılması ve iyileştirilmesine

yönelik planlar oluşturulması

Hız sınırı ve hız bölgeleri

belirlenmesi

Hız sınırlarının gözden geçirilierek bu sınırların aşırı olup

olmadığının değerlendirilmesi

Hız sınırlarının gözden geçirilmesine yönelik planlama

İşaretler Hız sınırları ve bu hız sınırlarına neden gerek görüldüğünün

daha iyi anlatılabilmesine yönelik olarak yol

çevresinin/ortamının gözden geçirilmesi

Hız sınırlarının iyileştirilmesi veya hız sınırlamalarına yönelik tavsiyelerin

iyileştirilmesi veya değiştirilmesine yönelik olarak ilave

ne tür işaretler gerektiği veya nerede değişiklik gerektiği

Mühendislik açısından 

değişiklikler

Mühendislik anlamında düzenlemeler yapılmak suretiyle daha

düşük hızları teşvik edecek fırsatlar açısından yol çevresinin

değerlendirilmesi

Mühendislik önlemleri sayesinde hız önetimini iyileştirecek en uygun

seçeneklerin belirlenmesi

Halkın bilgilendirilmesi Toplumun bilgi düzeyi ve tutumu değerlendirilmek suretiyle

yapılması gereken iyileştirmelerin belirlenmesi

İletişimde hangi amaçların ve ne şekilde/nasıl güdüleceğinin belirlenmesi

Araçlar Aşırı hızla ilişkili kazaların azaltılmasına yönelik yapılacak

iyileştirmeler olup olmadığının belirlenmesine yönelik araç

filolarının değerlendirilmesi

Hız yönetiminde daha iyi sonuçlar elde edilebilmesine yönelik olarak

araçlardaki değişikliklere ilişkin düzenlemelerin veya bu düzenlemelere

ne şekilde etki edilebileceğinin belirlenmesi
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Karayolu Trafik Kanunu - Hız Sınırları

• Meskun mahal - 50 kms

• Şehirler arası duble yol - 90 kms

• Otoyol - 120 kms

• Araç türüne göre hız sınırları farklılık

göstermekte

• 2018'de aşırı hız cezalarının

140/290/1002 TL düzeyine

çıkartılmasına ilişkin bir Kanun Tasarısı

Meclis'ten geçmişti
Kaynak: https://www.iatss.or.jp/common/pdf/en/iatss/composition/7CountriesReport_en_04Turkey.pdf
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Ceza Uygulamalarında Farklılıklar

• Can kaybı veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kaza 

nedenleri arasında aşırı hız tek başına en büyük etmen 

olarak öne çıkmaktadır

• Cezalara göre ehliyet iptal edilmekte veya el 

koyulmaktadır

• Ktandartlara aykırı korna cezası/senede 3

• Kırmızı ışık ihlali/senede 1

• Drift atma/5 senede iki defa (cezaların beheri 5010 TL)

• Hız ihlali/senede 5 defa (beheri 1002 TL)

Kaynak: https://www.dailysabah.com/turkey/2018/10/27/fines-tighter-controls-target-traffic-violations-celebratory-gunfire
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Kaynak: http://www.oecd.org/mena/governance/41727786.pdf

• 2006 - kanun taslaklarının hazırlanmasına ilişkin 

yeni düzenleme

• 'Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik'

• Önerilen Çalışma Grubu, mevcut Trafik Kanununda 

yapılacak her türlü değişiklik taslağının 

hazırlanmasına destek vermelidir

• Polis uygulama takvimine ilişkin herhangi bir 

taahhüde girmeden önce mevzuatın 

uygulanabilirliği konusunda emin olmalıdır
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Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)
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Hız Kasisleri

• Araç hızını düşürerek hem yaya hem 

bisikletlilerin emniyetini arttırır

• Kasisler kavşaklarda daha uygundur

• Kasisler daha geniş bir alanda trafiği 

rahatlatıcı/sakinleştirici bir etkiye sahiptir

• Kasis uygulaması olan yerlerde trafik akış 

hızında ortalama %25 azaltım sağlandığı çeşitli 

çalışmalarda ortaya koyulmaktadır

Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)
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Hız Yastıkları (Dar Kasisler)

• Dar kasisler otobüs veya acil durum araçlarının

teker genişlikleri itibarıyla rahatlıkla

geçebileceği ancak binek araçların aynı

sebepten üzerinden geçmek zorunda kalacağı

kasislerdir

• Araçlara aşırı rahatsızlık veya zarar vermez

• Hız kasislerinden daha düşük maliyetlidir

• İki tekerli motorlu araçların hızının kontrol 

edilmesi açısından etkisi çok azdır

Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)
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Şikan/Yapay viraj

• Sürücülerin daha yavaş ve daha dikkatli 

sürmesini sağlar

• Genişletilmiş kaldırım ve yükseltilmiş yaya 

geçitleri gibi başka önlemlerle bir arada 

uygulanabilir

• Yayalar ve bisiklet kullanıcıları için yeterli alan 

bırakılmalıdır

• Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmalara göre 

«şikan» kullanıldığında yaralanmalı kazalar %54 

azaldı.

Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)
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Yolu kenardan daraltma

• Yaya geçitlerinde güvenliği artırabilir

• Kestirme yolları kullanan araç sayısını azaltır

• Bu önlem sadece düşük trafik yoğunluğuna 

sahip, az sürat yapılan cadde ve sokaklar için 

uygundur.

• Hizmet/acil servis araçlarının geçmesi için acil 

hizmetler birimi ile istişare içinde olunmalı.

Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)
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Yükseltilmiş kavşaklar

• Araçları yavaşlatmak için yola yükseltiler eklenir

• Güvenliğin artırılması için kaldırım genişletmesi 

ve mantar bariyerlerle birlikte uygulanabilir

• Uygun uyarı işaretleri ve yol işaretleri de 

kullanılmalıdır

• Dikey yükseltme araçların hızlarının azalmasını 

sağlar

• Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ticaretin canlı 

olduğu yerler veya okul gibi yüksek yaya 

trafiğinin olduğu dur kontrollü kavşaklar için

idealdir

Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)
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Kaynak: WRI: Cities Safer by Design (2015)

Dönel kavşak

• Dönel kavşaklar dört kollu kavşaklarda çatışma 

noktalarını azaltır ve trafiği yavaşlatır

• Dönel kavşakta en fazla iki şerit olmalı

• İyi trafik yönetimine yardımcı olur

• Araştırmalara göre dönel kavşaklar ölümlü ve 

ciddi yaralanmalı kazaları %70 ila %90 oranında 

azaltabilir
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Planın Değerlendirilmesi

• Yolların işlevleri ve hız sınırlarının 

belirlenmesi

• Hız ve kaza verileri

• Mevzuat ve yasal düzenlemeler

• Hız riski profili ve savunmasız yol 

kullanıcıları

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)

Veri ve veri 
güdümlü 

yaklaşımlar

Araştırma ve 
Değerlendirme

Teknoloji

Mevzuat ve 
Yürürlük

Mühendislik

Eğitim ve 
Farkındalık



Özet



Özet

Kaynak: Hız Yönetimi: karar verici ve uygulayıcılar için hız yönetimi el kitabı (DSÖ, 2008)

Karayollarında trafikten dolayı meydana gelen yaralanma ve ölümlerde araçların 
hızı önemli bir risk faktörüdür. Yüksek darbeli hız kaza anına ciddi yaralanma veya 

ölme riskini önemli ölçüde artırır.



Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sorunuz var mı?


