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ÖZET 

Kentlerde motorlu taşıt kullanım oranının ve hızının artmasıyla motorlu taşıtların olumsuz 

etkisi her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Trafik kazaları, hava kirliliği, gürültü 

kirliliği, görüntü kirliliği, aşırı ulaşım maliyeti vb olumsuzlukların giderilmesi adına; gelişmiş 

ülkelerde kentsel yol ağı kullanımının tüm 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 alınmaktadır. Bu amaca yönelik uygulanan önemli önlem türünden 

biri de trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemlerdir. Çalışmada kentsel yaşam kalitesini arttıran 

bu etkin önlemin gelişmiş dünya ülkelerindeki kullanım örnekleri; avantajları, dezavantajları 

ve yararları tartışılarak açıklanmıştır.  

Üç aşamada yapılan çalışmanın ilk bölümünde trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemlerin 

kentsel yaşam için neden bir zorunluluk olduğu ortaya konulmuş, ikinci bölümde gelişmiş 

ülkelerde yapılmış iyi uygulamalar ve sonuçları açıklanmış ve son olarak da bu konuda 

ülkemizde nelerin yapılması gerektiği tartışılmıştır. Çalışmada, internet ve kütüphaneler 

aracılığıyla litaretür taraması yapılmış, yabancı yayınlar Türkçe’ye tercüme edilerek 

yorumlanmıştır.    

Çalışmada, trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemlerden; 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 ve yolu kısmen kapatma önlemleri üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Trafiği sakinleştirme, hız yönetimi 
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1. GiriĢ 

İnsanoğlunun artı ürün elde etmesi sonrasında yerleşik hayata geçmesiyle kentsel yaşamın 

başladığı söylenebilir. M.Ö. 4000 yıllarına dayanan ilk kentlerin kurulmasıyla paralel olarak 

kentsel ulaşım ağını oluşturan sokak ve yol kavramı doğmuştur. 1900’lü yıllara kadar 

yayalara ve motorsuz taşıtlara hizmet eden sokaklar ve yollar, bu tarihten itibaren motorlu 

taşıtlara da hizmet etmeye başlamıştır. Daha önceleri çocukların oyun oynadığı, insanların 

yürüyebildiği, bisiklete binebildiği, dinlenebildiği kamusal sosyalleşme mekânları olarak 

görülen sokaklar ve yollar (kentsel yol ağı), gün geçtikçe bu işlevini kaybederek motorlu taşıt 

izi olarak görülmeye başlamıştır.  

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 başladığı 1970’li yıllardan bu 

yana, kentsel yol ağı kullanımının tüm 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.  

Patterson (2004) ve Litman (1999) genel olarak kavramın temel bileşenlerini motorlu taşıt 

kullanımın yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılması, sürücü davranışlarının değiştirtmesi ve 

motorlu araç sürücüleri dışındaki yol kullanıcıları için mevcut şartların iyileştirilmesi olarak 

belirtmişlerdir. Bu temel bileşenler kapsamında değerlendirildiğinde trafiği sakinleştirme 

basitçe, yaşam kalitesini arttırıcı kentsel tasarım araçlarını kullanarak tüm yol kullanıcılarının 

ve taşıtların güvenliğini arttıran, trafik akışını düzenleyen bir trafik yönetim metodu olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Etkin olabilmesi için belirli bir muhitin tamamında uygulanması gereken trafiği sakinleştirme 

ile kentsel tasarım araçları kullanılarak motorlu taşıt trafiğine kısıtlamalar getirilmekte; 

böylece sürücülerin hız ihlali yapmamalarına ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına 

yardımcı olunmaktadır. Ayrıca, trafik sakinleştirme yöntemi, motorlu taşıtlar, bisikletliler ve 

yayalar arasında; öncelikle yayalar, daha sonra bisikletliler lehine önlemler alınmasını teşvik 

etmekte ve yol ağının yeniden düzenlenmesi sırasında motorlu taşıtların fiziksel hareketlerine 

kısıtlama getirmeye yönelik uygulamaları desteklemektedir (Southworth ve Ben-Joseph, 

1996). 

Bu çalışmada trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemler ve bu önlemlerin etkileri tartışılmıştır. 

Öncelikle trafik hızının kontrolüne, daha sonra trafiğin hacminin kontrolüne yönelik önlemler 

ve etkileri incelenmiştir.    

2. Trafik Hızının Kontrolüne Yönelik Önlemler 

2.1. Hız Kesici Tümsekler (Kasisler) 

Kasisler, yol platformu boyunca enine uzanan tümseklerdir. Ülkemizde en fazla kullanılan 

trafiği sakinleştirmeye yönelik önlemdir. Şehir içinde trafik yoğunluğunun düşük yol 

yapısının hız yapmaya elverişli olduğu ve özellikle çocuk bahçesi, okul, spor ve konut alanları 

gibi yaya hareketliliğinin yoğun olduğu yol kesimlerinde kullanılmaktadır.  

TSE (1988)’ye göre kasisler; 

 50m – 150 m ara ile birden çok sayıda ve yolun en fazla 800 m’lik kesiminde 

uygulanabilir.  

 Birinci derece yollarda uygulanamaz. 

 Aracın hızını ayarlayabilmesi için yoldan girişten itibaren ilk tümsek en az 20. metrede 

olmalıdır. 

 Yapılacağı yolun kaplama maddesi ile aynı cinsten olmalı, taşıt yolunu enine kat etmeli, 

asfalt yollarda yapılacak ise mastik asfalt kullanılmalıdır.  

 Sürücüler tarafından kolayca görülebilecek şekilde beyaza boyanmalıdır. 

 Uygulamanın yapıldığı çift yönlü yolun başlangıç ve bitişinde, tek yönlü yolun 

başlangıcındaki, yol/yollara söz konusu tümseklerden en az 50 metre önce, tümseklerle 

yolda hız tahdidi olduğu ve bu uygulamanın uzunluğunu belirtir uyarıcı trafik işaret ve 

bilgi levhaları konulmalıdır.  

 Uzunluğu 3.60 ile 3.80 metre arasında, yüksekliği ise 7,5 ile 10 santimetre arasında 

değişmelidir (Şekil 1).  
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ġekil 1: TSE’ne uygun kasis en kesiti (1988) 

 Ara yollardan bu tür tümseklerin bulunduğu yollara girişlerde de uyarıcı trafik işaretleri 

konulmalıdır (Şekil 2). 

 

ġekil 2: Tümsek iĢareti (TSE, 1988)   

Gelişmiş ülkelerdeki kullanımı da yaklaşık 3,5-4,25 metre uzunluğunda ve 7,5 ile 10 

santimetre yüksekliğindedir. Kasisin kesiti dairesel, parabolik ve sinüsoidal şekilde olması 

mümkündür.  

Genel olarak; pahalı olmaması, doğru tasarlanması durumunda bisiklet kullanımına uygun 

olması ve trafiğin düşük hızda seyrini sağlamada çok etkin bir yöntem olması kasisin avantajlı 

yönleridir. Buna karşın, çeşitli hastalık veya sakatlık sahibi araç içindeki kişilerin kasisten 

geçerken acı çekmelerine neden olması, acil durum araçlarının da yavaş seyretmek zorunda 

oluşu, gürültü ve hava kirliliğinin artmasına neden olması ve estetik yönden tartışmalı oluşu 

kasisin dezavantajları olarak görülmektedir.  

Hollanda’da yapılan çalışmada on beş 30 km/sa alanı uygulamasında, alınan trafiği 

sakinleştirmeye yönelik önlemlerle araçların %85’inin 30 km/sa’in altında seyrettiği; bundaki 
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en önemli etkenin kasis olduğu görülmüştür. Ayrıca, başta ambulans olmak üzere tüm acil 

müdahale araçlarının geçiş hızını arttırmak için akıllı kasis sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Sistemde kasisler acil müdahale araçlarına duyarlıdır ve bu araçların geçişleri esnasında 

kasisler yol zeminiyle aynı düzeye inmektedir (Patterson, 2004). 

ABD’de yapılan başka bir çalışmada da: 3,5 metre uzunluğunda kasis kullanıldığında 179 

noktada yapılan ölçümlere göre ortalama hızın % 22 (56 km/sa’den 44 km/sa’e) düştüğü, 49 

noktada yapılan ölçümlere göre ortalama trafik kazası sayısının da % 11 (yılda ortalama 

2,7’den 2,4’e) azaldığı; 4,25 metre uzunluğunda kasis kullanıldığında 15 noktada yapılan 

ölçümlere göre ortalama hızın % 22 (54 km/sa’den 41 km/sa’e) düştüğü; 5 noktada yapılan 

ölçümlere göre ortalama trafik kazası sayısı % 41 (yılda ortalama 4,4’den 2,6’ya) azaldığı 

görülmüştür
[1]

.    

Örnek kasis fotoğrafları Resim 1’de sunulmuştur. 

  

Resim 1: Kasis örnekleri 

2.2. Hız Kesici Platformlar ve YükseltilmiĢ Yaya Geçitleri 

Hız kesici platformlar, kasislerin daha uzun ve orta bölümünün düz bir platformdan oluşmuş 

halidir. Orta bölümün yaya geçidi olması durumunda yükseltilmiş yaya geçidi olarak 

adlandırılmaktadır. Yaya geçidi olarak kullanılması durumunda, yayaların bir kaldırımdan 

diğerine seviye farkı olmaksızın geçişini sağlamaktadır. Böylece yayanın hem daha kolay 

karşıya geçişi, hem de sürücüler tarafından daha rahat görülmesi sağlanmaktadır. Orta 

platform görünebilirliği arttırmak için genelde parke taş, Arnavut kaldırımı vb. farklı bir 

malzeme ile yapılır.  

Genelde toplam 6,7 metredir, bunun 1,8’er metresi çıkış ve iniş rampası, 3,1 metresi platform 

genişliğidir. Yüksekliği de 7,5 ile 10 santimetre arasında değişmektedir. Mahallelerdeki ana 

yollar ve ana toplayıcı yollar gibi trafik hızının kasis kullanımı için yüksek olduğu yol 

                                                
1 http://www.trafficcalming.org/speedhumps.html  

Kaynak: 

http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/
Library/Hump%209big%20PG.jpg  
 

Kaynak: http://www.vtpi.org/tdm/tdm4.htm 
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kesimlerinde kullanılmaktadır. Kasisler kadar olmasa da, trafik hızını azaltan platformlar, 

kasise göre daha düz ve uzun olduğundan ağır taşıtlar için daha uygundur. Ayrıca, estetik 

yönden tartışmalı oluşu ve hava ve gürültü kirliliğini artırabilmesi hız kesici platformun 

olumsuz yönleridir
[2]

.  

6,7 metre uzunluğundaki platformların 58 noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama hız % 18 

(56 km/sa’den 44 km/sa’e) düşürdüğü; 8 noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama trafik 

kazası sayısı % 45 (yılda ortalama 6,7’den 3,7’e) azalttığı görülmüştür. Yaklaşık maliyeti 

4000 $’dır
[3]

.  

Hız kesici platform örnekleri Resim 2’de sunulmuştur. 

  

Resim 2: Hız kesici platform örnekleri 

2.3. YükseltilmiĢ KavĢaklar 

Girişleri rampalarla yükseltilmiş ve genelde (parke taş, Arnavut kaldırımı gibi) farklı bir 

malzeme kullanılarak görünürlüğü arttırılmış kavşaklardır. Genelde kaldırım kadar veya 

kaldırımdan biraz üst seviyeye kadar yükseltilir. Böylece sürücünün yaya bölgesine girdiğini 

algılaması kolaylaşır. 

Yaya etkinliklerinin fazla olduğu kavşaklar ve park yerlerini azalttığı gerekçesiyle diğer trafik 

sakinleştirme önlemlerinin uygulanamadığı güzergâhlar için uygundur. Yayalar ve taşıtlar için 

güvenliği arttırması, iyi (doğru) tasarlanırsa estetik olması ve bir önlem alınmasıyla iki 

caddenin birden sakinleşmesi olumlu özellikleridir. Buna karşın, kasise, hız kesici platforma 

ve yükseltilmiş yaya geçidine göre hızı azaltmada daha az etkili olması, kavşağın drenajını 

kapatıyor olması ve kullanılan malzemeye göre görece pahalı olması olumsuz özellikleri 

olarak görülmektedir. Ayrıca acil müdahale araçlarının 6 ila 8 sn gecikmelerine neden 

olmaktadır
[4]

. 

                                                
2 http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/Measures/RaisedXW.html 
3 http://www.trafficcalming.org/speedtables.html 
 4 http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/Measures/RaisedInt.html 

Kaynak: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.
dft.gov.uk/consultations/archive/2004/ltnwc/coll_ltn104p
olicyplanninganddesi/dft_localtrans_028706-16.jpg  

 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/
Library/RXW%206big.jpg 
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Etkinliğini ölçmek amacıyla 3 noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama hız % 1 (56 

km/sa’den 55 km/sa’e) düşmüştür. Yaklaşık maliyeti 12.500 $’dır
[5]

. 

Örnekleri Resim 4’de sunulmuştur. 

  

Resim 4: YükseltilmiĢ kavĢak örnekleri 

2.4. Yol Zemininde Pürüzlü Malzeme Kullanma 

Genelde Arnavut kaldırımı veya parke taş kullanılarak yol yüzeyinin daha pürüzlü hale 

getirildiği kesimlerdir. Kavşağı veya yaya geçidini vurgulamak ya da yaya etkinliğinin fazla 

olduğu bölgelerde taşıt hızını yayaya uygun hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Kullanıldığı malzemeye bağlı olarak genelde estetik oluşu, kavşaklara uyguladığında, bir 

önlem alınmasıyla iki caddenin birden sakinleşiyor olması ve uygulandığı noktada kullanılan 

malzemeye bağlı olarak genelde fren mesafesini kısaltıyor olması olumlu yönleridir. Ancak, 

kullanılan malzemeye bağlı olarak, genelde pahalıdır ve yaya geçitlerinde kullanılması 

durumunda, özellikle tekerlekli sandalyeliler için uygun değildir
[6-7]

.  

İki Felemenk kentinde yapılan çalışmada trafik kazası ölümlerini %25 azaldığı görülmüştür 

(Patterson, 2004).   

Örnek fotoğraf Resim 5’de sunulmuştur. 

                                                
5 http://www.trafficcalming.org/raisedintersections.html  
6 http://www.trafficcalming.org/texturedpavements.html  
7 http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/Measures/Texture.html 

Kaynak: 
http://www.johnsoncitytn.org/uploads/images/Traffic/Rai

sed%20Intersection%20-%20Brick.jpg 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/
Library/International/Sale-RaisedInt2big.jpg 
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Resim 5: Zeminde pürüzlü malzeme kullanılmıĢ platformlar 

2.5. Dairesel Trafik Adaları 

Kavşak ortasında bulunan, etrafından trafiğin dolandığı adalardır. Mahalle aralarında ağır 

taşıtların girmediği, hızın, hacmin ve güvenliğin sorun olduğu kavşaklar için uygun bir 

sakinleştirme önlemidir. 

Dairesel trafik adalarının; hızı normalleştirmede ve güvenliği arttırmada etkin olması, doğru 

tasarlanırsa, estetik olması ve bir önlem alınmasıyla iki caddenin birden sakinleşmesinin 

sağlanması avantajlı yönleridir. Buna karşın, ağır taşıtların (İtfaiye gibi) etrafından 

dönmesinin zor olması, dönüş şeridi, yaya geçitleri ve yol kenarı park için yeni düzenleme 

gerektirmesi ve peyzajının düzenli bakım gerektirmesi dezavantajlı yönleri olarak 

görülmektedir
[8-9]

. 

45 noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama hız % 11 (55 km/sa’den 48 km/sa’e) düşmüştür. 

Yine, Seattle’da 130 örnek noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama trafik kazası sayısı % 73 

( yılda ortalama 2,2’den 0,6’ya); örnek noktalar dışındaki 17 noktada yapılan ölçümlere göre 

de, ortalama trafik kazası sayısını % 29 ( yılda ortalama 5,9’dan 4,2’ye) azalmıştır. Tahmini 

maliyeti yapılan yapının büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Örnek 

fotoğraflar Resim 6’da sunulmuştur
[10]

. 

                                                
8 http://www.ite.org/traffic/circle.asp 
9 http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pubs/05085/chapt20.htm 
10 http://www.trafficcalming.org/trafficcircles.html 

Burası Paris’in ünlü ġanzelize Bulvarı… Zemini, acaba ucuz olması nedeniyle mi Arnavut kaldırımı 

ile yapılmıĢ yoksa yaya etkinliklerinin fazla olduğu bu caddede araçları yasal hız sınırlarında 

tutabilmek için mi?  
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Öneri Kaynak Gösterimi: Kaygısız, Ö., “Trafiği Sakinleştirmeye Yönelik Önlemler”, Karayolu Trafik 

Güvenliği Sempozyumu Kitabı, Ankara, s.543-562, 2010 

 

Yandaki resimde aracın geliş yönünde trafiği 

yavaşlatmaya ihtiyaç duyulmamış, sadece diğer 

yönde yavaşlatılma yapılması yeterli görülmüştür. 
Genellikle küçük mahallelerin veya yerleşim 

yerlerinin ortasından geçen güzergâhlarda, 

yerleşim yerine giden yöndeki şeritlere dairesel 

trafik adasının merkezi daha yakın olur. Böylece 
yerleşim yerine giren araçların yavaşlaması 

sağlanırken, yerleşim yerinden çıkan araçlarda bir 

yavaşlama olmaz. Ayrıca dairesel adanın çapı ile 
yavaşlama düzeyi arasında da doğru orantı vardır.  

Resim 6: Dairesel Trafik Adaları 

2.6. Dönel KavĢaklar 

Trafiğin, büyük merkez adanın etrafından dolaşarak aktığı kavşak türüdür. Dairesel ada 

kullanılan kavşaklardan farkı; yüksek hacimli yollarda kullanılması, kullanılan adanın çapının 

daha büyük olması ve kavşağın daha geniş alan kaplamasıdır. Trafik kaza sayısı fazla olan, 

trafik tıkanıklığı yüksek olan, kavşak yapısı/geometrisi düzensiz olan kavşakların dönel 

kavşak olmasında fayda vardır. 

Ana yoldan gelen akımı yavaşlattığından tali yoldan gelen akımın ana yola katılımını 

kolaylaştırması, peyzaj güzel yapılırsa genel olarak estetik olması, trafik ışıklarına göre daha 

güvenli olması, kavşakta yaşanan tıkanıklığı/kuyruğu çoğu uygulamada azaltması ve bakım 

maliyeti trafik ışıklarından daha düşük olması dönel kavşakların üstün yönleridir. Ancak, 

büyük taşıtların ada (İtfaiye gibi) etrafından dolaşırken güçlük yaşaması, dönüş şeridi, yaya 

geçitleri ve yol kenarı park için yeni düzenleme gerektirmesi ve peyzajının düzenli bakım 

gerektirmesi de zayıf yönleri olarak değerlendirilmektedir
[11]

. 

11 noktadan yapılan ölçümlere göre, kaza sayısı % 29 (yıllık 9,3’den 5,9’a) azalmıştır. 

Tahmini maliyeti, yapılan yapının büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik göstermektedir
[12]

. 

Dönel kavşaklara örnek fotoğraflar Resim 7’de sunulmuştur. 

                                                
11 http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/Measures/NeighRound.html 
12 http://www.trafficcalming.org/roundabouts.html 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming

/Library/NTC%204big.jpg 
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Güvenliği Sempozyumu Kitabı, Ankara, s.543-562, 2010 

  

Resim 7: Dönel KavĢaklar 

2.7. Yön Saptırıcılar  

Normalde düz gidecek olan bir yolun, “S” eğriler kullanarak düz gitmesinin engellenmesi ve 

böylece trafik hızının düşürülmesidir. Çapraz veya paralel yol kenarı parkları kullanarak da 

oluşturulabilir. Kasislerin gürültüye neden olduğu için istenmediği ve diğer trafik 

sakinleştirme önlemlerinin uygulanamadığı yol kesimleri için uygundur. Ayrıca, trafik çok 

yoğun olmadıkça büyük araçların (itfaiye gibi) geçişini zorlaştırmamaktadır. Araçların diğer 

şeride savrulmalarını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle drenaj sorunu varsa, 

kaldırımların yeniden düzenlenmesi ve peyzajının oluşturulması pahalı olabilir. Yol kenarı 

park yerlerinin azalmasına neden olabilir
[13]

. 

Örnek fotoğraflar Resim 8’de sunulmuştur. 

  

Resim 8: Yön saptırıcılar 

2.8. Yolu Kenardan Daraltma  

                                                
13 http://www.trafficcalming.org/chicanes.html 

Kaynak: 

http://www.region.waterloo.on.ca/web/region.nsf/ira.jpg 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/
Library/choker%201big.jpg 

Kaynak: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/On
e-lane_chicane_1.jpg 
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Yol kenarındaki kaldırımların veya yeşil alanların genişletilerek yolun belli bir kesitinde 

yapılan daralmadır. Daralmanın olduğu yerler yaya geçidi yapmaya uygun güvenli yerlerdir. 

Yol kenarı park ihtiyacı olmayan ve hızın yavaşlatılması gereken yol kesimleri için uygundur.  

Avantajları; yolun kenardan daraltılması büyük araçların (itfaiye gibi) geçişini zorlaştırmaz, 

eğer düzgün tasarlanırsa, çevresine estetik bir değer katar, hem hızı, hem de hacmi düşürür, 

yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişi kolaylaşır. Dezavantajları; hızı düşürme etkisi 

sınırlıdır, yol kenarı parkının kaldırılması gerekebilir, bisiklet yolunun devamlığını 

koruyabilmesi ve daha kısa olabilmesi için daralan kesimlerde kestirme bisiklet yolları 

yapılmalıdır. Etkinliği; Yol daraltma önlemlerinin herhangi birinin uygulandığı 7 noktada 

yapılan ölçümlere göre, ortalama hız % 7 (56 km/sa’den 52 km/sa’e) düşmüştür
[14]

. 

Tahmini Maliyeti 7000-10 000 $’dır. Örnek fotoğraflar Resim 9’da sunulmuştur. 

  

Resim 9: Yolu kenardan daraltma 

2.9. Yolu Orta Ada Koyarak Daraltma 

Yolun orta bölümüne yola paralel ada konmasıyla yolun daraltılmasıdır. Mahalle girişlerinde 

uygulandığında, hızı daha fazla düşürmek için zeminde Arnavut kaldırımı, parke taş gibi 

pürüzlü malzemeler kullanılır ve bu yerlere “giriş kapısı adaları” denir. Genelde bu bölgelere 

yaya geçidi konur ve yayaların yolu daha güvenli geçmesi sağlanır. 

Avantajları; yaya güvenliğini arttırır, düzgün tasarlanırsa, çevresine estetik bir değer katar, 

trafik hacmini düşürür. Dezavantajları; diğer trafiği sakinleştirici önlemlerle beraber 

uygulanmazsa etkisi sınırlıdır, yol kenarı parkı azaltması olasıdır. Etkinliği; yol daraltma 

önlemlerinin herhangi birinin uygulandığı 7 noktada yapılan ölçümlere göre, ortalama hız % 7 

(56 km/sa’den 52 km/sa’e) düşmüştür. Tahmini maliyeti 8000-15000 $’dır
[15]

.  

Örnek fotoğraflar Resim 10 ve 11’de sunulmuştur.  

                                                
14 http://www.trafficcalming.org/neckdowns.html 
15 http://www.trafficcalming.org/centerislandnarrowrings.html 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalmin
g/Library/International/St.Andrews-Int1bbig.jpg 

Kaynak: 
http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalmin
g/Library.html#RI 
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Resimde yol genişliği yaklaşık yarı yarıya daraltılarak yaya geçitlerinden önce trafik yavaşlatılmıştır. Ayrıca, orta 

adaya konan yapı ile yayaların doğrudan karşı şeride geçişleri engellenmiş ve sağ tarafa yönelmeleri sağlanarak 

karşı şeritten gelen aracı görmeleri sağlanmıştır. Resimde, kırmızı nokta ile gösterilen yayanın, kırmızı izi izleyerek 

sağa dönmek zorunda bırakılarak karşıdan gelen ve mavi dikdörtgen ile gösterilen aracı görmesinin nasıl sağlandığı 

anlatılmaktadır. 

Resim 11: Yolu orta ada koyarak daraltmada yaya geçidi örneği 

2.10. Sabit Kameralarla Hız Denetimi Yapılması 

Trafik hızını azaltmada etkin önlemlerden biri de sabit hız kameralarının trafik denetimi 

amacıyla kullanılmasıdır. Kameralar bir sistem dâhilinde riskli kesimler (genelde kaza yoğun 

kesimler) olarak tespit edilen noktalara konmasıyla ve bu noktaların çeşitli yöntemlerle halka 

duyurulmasıyla hız ve trafik kaza oranlarında önemli bir düşüş sağlanmıştır. Avrupa 

Komisyonu Supreme Raporu’nda (2007) belirtilen iki örnek uygulama aşağıda belirtilmiştir.    

İngiltere, Galler ve İskoçya’da 51 polis bölgesinin tamamına yakınında uygulanan proje, 2000 

yılında, sekiz ortaklı pilot proje olarak başlamış, 2004 yılı sonunda, 38 yerel ortaklı 4100 

kameralı bir yapıya ulaşmıştır. Sabit kameralar genel olarak son üç yıl içinde en az dört 

ölümlü veya ciddi yaralanmalı kaza noktalarına (şehir içinde veya şehir dışında ) ve 

sürücülerin hız limitini % 20’den fazla aştığı tespit edilen noktalara konmaktadır.  

Uygulama öncesi ve sonrası hız değişiminin incelenmesi sonucunda sabit kameranın olduğu 

bölgede hız limitini aşan araç sayısında %70 azalma gözlemlenmiştir. Ortalama hız, %6 

düşmüştür. Kamera yerleştirilen alan civarında kullanılan yönteme bağlı olarak kaza sayısında 

%10 ila %40 arasında azalma tahmin edilmiştir ve kameranın olduğu alanda, yılda, 100’den 

fazla daha az ölümlü kaza (%32), 1745 daha az ölü veya ciddi yaralı (%42) ve 4230 daha az 

kişisel bedensel hasar oluşmuştur. Ayrıca, hızdaki azalma ile yaralanma veya sakat kalmadaki 

azalma arasında ilişki tespit edilmiştir.   
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Eğitim dahil uygulama maliyeti 96 milyon £’dur. Güvenlik kameraları para cezalarından gelir 

artışı sayesinde kurulmaktadır. Kazadan korunma ile tahmin edilen kazanç, 258 milyon £’dur. 

Sonuç olarak tahmin edilen fayda / maliyet oranı 2,7’dir. 

Fransa’da 1000 sabit ve 500 mobil hız kamerası 2003 yılından beri ülke genelinde 

kullanılmaktadır. Tüm kameralar fotoğrafların deşifre edildiği merkeze bağlıdır ve polis 

memurlarınca kontrolleri iki defa yapılır, araç sahibini arama işlemi başlatılır ve ceza, araç 

sahibi bulununca otomatik olarak gönderilir. Araç sahibi, başka birinin aracını kullandığını 

belirtmezse, 45 gün içinde asgari cezayı ödemek zorundadır. Sabit hız kameralarının yerleri, 

hızı azaltmayı ve insanları bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla internette yayınlanmaktadır.  

Mobil ve sabit kameralarının yerleri, kaza haritalarına ve trafik verilerine göre polisler 

tarafından saptanmaktadır. Ayrıca, hız azaltmanın güvenliğe etkileri ve hız kameralarının 

yerleri hakkında geniş reklam kampanyaları yapılmıştır.  

Fransa yollarındaki ortalama hız 2002’den 2005’e kadarki üç yıl içinde ortalama 5 km/sa 

azaldı. Aynı zamanda Fransa’daki trafik kazandaki ölü sayısı 2002’de 7655 iken 2005’de 

5300’e gerileyerek %30 azaldı. Kabaca bu düşüşün % 75’i yeni hız kamera sisteminden 

kaynaklanmaktadır. 1500 kameralık sistemin yıllık sürdürme (kullanılabilir durumda tutma) 

maliyeti 100 milyon Avrodur. Hız cezalarından yıllık gelir ise yaklaşık 375 milyon Avrodur. 

3. Trafik Hacminin Kontrolüne Yönelik Önlemler 

3.1. Yolu Tümüyle Kapatma 

Yolun bir engelleyici yardımıyla tamamıyla taşıt trafiğinin akışına kapanmasıdır. Genellikle 

bu bölgelerden sadece bisikletliler ve yayalar geçiş yapabilir. İleri düzey trafik problemi 

yaşayan ve diğer trafiği sakinleştirme önlemlerinin yetersiz kaldığı güzergâhlar için etkin bir 

önlemdir. Trafiğin hacmini azaltmada çok etkili bir yöntemdir. Ancak, acil müdahale 

araçlarının ve bölge halkının dolambaçlı yolları kullanması gerekmesi ve iş yerlerine taşıtla 

erişimi zorlaştırması uygulamanın olumsuz yönleri olarak görülmektedir. 19 noktada yapılan 

ölçümlere göre, ortalama trafik yoğunluğunda % 44 (günde 671 araç) düşmüştür. Tahmini 

maliyeti 120.000 $’dır
[16]

.  

Örnek fotoğraflar Resim 12’de sunulmuştur. 

                                                
16 http://www.trafficcalming.org/fullclosures.html 
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Resim 12: Yolun tümüyle otomobil trafiğine kapanması 

 

  

ġekil 3: Izgara Yol Sistemi  

(Otomobil Kullanımını TeĢfik Edici) 
Kaynak: http://www.vtpi.org/access.pdf 

ġekil 4: Yaya ve Bisiklet Yolları ile Yeniden 

DüzenlenmiĢ Izgara Yol Sistemi  
(Otomobil Kullanımını Caydırıcı) 

 

Kent içinde özellikle mahalle içindeki yollarda trafiğin sakinleşmesi için otomobil kullanım 

arzusunun azaltılarak trafik yoğunluğunu düşürmek üzere yapılan bir diğer yolu tümüyle 

kapama önlemi de, ızgara ağı şeklinde olan yol sistemlerinin yeniden düzenlenerek bisiklet, 

yaya ve toplu taşım öncelikli hale getirilmesidir. Şekil 3’de özel araç kullanımını özendirici 

ızgara yol ağı görülmektedir. Bu yol ağı, özel araç yerine yaya olarak, bisikletle veya toplu 

taşım ile yolculuğu özendirmek için Şekil 4’deki forma dönüştürülmüştür. Şekilde düz çizgi, 

yaya, bisiklet, toplu taşım ve diğer lastik tekerlekli araçların girebildiği güzergâhları, kesikli 

çizgililer ise sadece yaya, bisiklet ve toplu taşımın girebildiği güzergâhları temsil etmektedir. 

Böylece, özel aracın erişilebilirlik kabiliyeti düşürülmüş, yaya, bisiklet ve toplu taşımın 

erişilebilirlik kabiliyeti artırılmış ve trafik sakinleştirilmiştir. 

 

 

3.2. Yolu Kısmen Kapatma 

Kaynak: 

http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pubs/05085/chapt20.htm 

Kaynak: 
http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pubs/05085/chapt20.htm 
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Yolun kısmen kapatılması, iki yönde işleyen bir güzergâhın bir yönden girişinin 

kapatılmasıdır. Trafik yoğunluğu sorunu yaşayan ve diğer trafiği sakinleştirme önlemlerinin 

yetersiz kaldığı güzergâhlar için etkin bir önlemdir.  

Avantajları; iki yönde de bisiklet erişimini engellemez, trafik yoğunluğunu azaltmada etkin 

bir yöntemdir. Dezavantajları; acil müdahale araçlarının ve bölge halkının dolambaçlı yolları 

kullanması gerekir, iş yerlerine taşıtla erişimi sınırlandırır, iyi tasarlanmazsa, sürücülerin 

burada yapılan engeli etrafından dolaşarak aşması mümkündür. Etkinliği;53 noktada yapılan 

ölçümlere göre, ortalama trafik yoğunluğu % 42 (günde 1611 araç) düşmüştür. Tahmini 

maliyeti 40 000 $’dır
[17-18]

. 

Örnek fotoğraflar Resim 13’de sunulmuştur. 

  

Resim 13: Yolu kısmen kapatma 

4. Sonuç 

Özellikle kentsel yol ağında yaşam kalitesini artırma amacıyla yapılan trafiği sakinleştirme 

çalışmalarının örnek uygulamalarının ve sonuçlarının anlatıldığı bu çalışmada, kentsel yol ağı 

kullanımının tüm ulaşım türleri (yaya, bisiklet, toplu taşım, otomobil) arasındaki dağılımında 

dengeli bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. Ancak bu dağılımın 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 ilişkiye Avrupa Kentli 

Hakları Deklarasyonu’nda (1992) şöyle ifade edilmiştir. 

“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. 

                                                
17 http://www.trafficcalming.org/halfclosures.html 
18 http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pubs/05085/chapt20.htm 

Kaynak: 
http://www.trafficcalming.org/halfclosures.html 

Kaynak: 

http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/pubs/05085/chapt20.htm 
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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”.  

Ayrıca, her gün artan otomobil 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 doğmasını sağlamaktadır.  

Ortalama olarak bir otomobil 5,5x2,5=13,75 m
2
 alan kaplamaktadır. Her şeyden önce, hiçbir 

ulaşım sistemin, 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. 

Ket 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.  

 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, düzen ile kaos arasında kendine yer bulmaya çalışan ülkemiz kent içi trafiğinin, 

düzene yaklaştırılabilmesi için bir sistem dahilinde gelişmiş ülkelerin son 40 yıldır kullandığı 

trafiği sakinleştirici önlemlerin uygulanmasının bir zorunluluk olduğu görülmüştür.   
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