
GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ HİBE PROJESİ 

 

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 Güvenliği Hibe Programı” yine 

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 desteklenmiştir. 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 34 proje başvurusu arasında 

desteklenmeye layık bulunan tek proje olmuştur. 

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, 

 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. 1 Mart 2014'te başladığımız bu proje kapsamındaki ana hedeflerimizden birisi 

halen çalışmaları devam eden “Yerel Yönetimler için Güvenli Kentsel Hız Yönetimi El 

Kitabı” başlıklı bir kılavuz hazırlanmasıdır. 

 

 

 



Bloomberg Philanthropies'in kurucusu ve Eski New York Belediye Başkanı, işadamı 

Michael BLOOMBERG'in İstanbul ziyareti sırasında Türkiye'de desteklenen projeler 

hakkında kendisine bilgi vermek üzere 16 Haziran 2014'te bir çalışma toplantısı 

düzenlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (EMBARQ) yanısıra 

davet edildiğimiz toplantıya YTMK'yı temsilen proje yürütücümüz Yrd. Doç. Dr. Hediye 

TÜYDEŞ YAMAN katılmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir TOPBAŞ'ında katıldığı bu toplantıda kentsel bölgelerdeki hız yönetimi 

konusundaki sorunlar kısaca dile getirilmiş ve belediyeler başta olmak üzere yerel 

yönetimlerin çözüme katkı sağlamak üzere etkin destek vermesi dileğimiz her iki belediye 

başkanına da iletilmiştir. 

Proje kapsamında ülkemizdeki mevcut mevzuata göre kentlerde “hız yönetimi” 

kararlarının nasıl alındığı ve “güvenli kentsel hız yönetimi”nin sağlanabilmesi ve gerekli 

mevzuat değişikliğinin belirlenebilmesi için bir “mevzuat çalıştayı” düzenlenmiştir. İlk kez 

düzenlenen “Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Mevzuat Çalıştayı” kapsamında, hem imar, hem 

trafik ve ulaşım yönetimi, hem de kentsel bölgelerde giderek yaygınlaşması beklenen 

“elektronik hız denetimi” konuları ele alınmıştır. Konuların geniş bir bakış açısıyla 

değerlendirilebilmesi için YTMK proje ekibimizin yanısıra, 

 İçişleri Bakanlığı'ndan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nün ilgili birimleri, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimleri, 

 Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri, 

 Dünya Sağlık Örgütü, 

 Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (EMBARQ), 

 ODTÜ ve Polis Akademisi, 

 Türk Kızılayı, 

temsilcilerinin de katılması ile toplam 28 kişinin katıldığı tüm günlük bir çalıştay başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Sunum, görüş ve değerlendirme toplantılarına ek olarak yapılan beyin 

fırtınasında hızla gelişmekte olan kentsel bölgeler ve artan araç trafiği talebi altında, yaya ve 

araç kullanıcılarını dengeli bir şekilde gözetecek, belediyelerin farklı hizmet hedefleri 

sırasında trafik güvenliğinden ödün vermeden ilerlemesine imkan sağlayacak mevzuat 

geliştirme konu ve alanları tespit edilmeye ve önceliklendirilmeye çalışılmıştır. Yakın bir 

zamanda kamuoyu ile paylaşılması düşünülen çalıştay sunum ve sonuç bildirgesi ile diğer 

paydaşlara da ulaşılmaya çalışılacaktır. 
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