Maximaal toegelaten snelheden
vanaf 1 januari 2021

01.01.2021 tarihinde

BRÜKSEL BİR 30 ŞEHRİ OLACAK
Brüksel-Başkent Bölgesinin bu haritasında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren
geçerli olacak hız sınırları gösterilmektedir.
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Yaşadığınız yerde hangi kurallar geçerli olacak?
Bu interaktif haritada görebilirsiniz:
www.ville30.brussels

30 ŞEHRİ ESASLARI
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, genel bir kural olarak başkentteki tüm yollarda hız sınırı 30 km/s olacaktır. Bu kuralın istisnaları, hız sınırının 50
veya 70 km/s olacağı ana yollar ve 20 km/s olacağı ortak alanlardır.

HIZ SINIRI NEREDE NE KADAR OLACAK?
Genel kural: 30 km/s
Bu işaret, başka bir işaretle diğer bir hız sınırı
belirtilmedikçe varsayılan hız sınırının 30 km/s
olduğunu belirtir.

Bu işaret, bir yerleşim alanına girmekte olduğunuzu ve
hız sınırının 30 km/s olduğunu belirtir.

İstisnalar: 20, 50 veya 70 km/s
Bu işaret bir ortak alan belirtir.
Hız sınırı 20 km/s olur.
Bu işaretler hız sınırının 50 ya da 70 km/s
olduğunu belirtir.
Ortak alandan çıktığınız zaman, varsayılan hız
sınırı (30 km/s) geçerli olur.

Bu hız sınırları, bir sonraki kavşağa ya da yeni bir hız sınırı işareti görülene kadar geçerlidir. Bu noktada, hız sınırı yeniden 30 km/s olur.

30 KM/S HIZ SINIRI HERKES İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Kanun böyle. Herkes hız sınırına uymak zorundadır.
Hız sınırı tüm arabalar, kamyonetler, kamyonlar, motosikletler, mopetler,
otobüsler, bisikletler ve scooter’lar için eşit şekilde geçerlidir.

Aynı zamanda ayrılmış bisiklet şeritleri ve toplu ulaşım
şeritlerinde de geçerlidir.

Hız sınırının istisnaları yalnızca şunlardır:
• Karayolları yasasına tabi olmayan tramvaylar
• Mavi ışık taşıyan acil durum araçları
• Kar temizleme araçları

HIZ KAMERALARI
Tüm şehirde geçerli 30 km/s hız sınırı koyulmasının amacı yollarda meydana gelebilecek ölümleri
önlemektir.
Burada amaç yazılacak traﬁk cezalarını artırmak ya da hız
kameraları ile herkesi yakalamak değildir. İnsanları 30 km/s hız
sınırına gönüllü olarak uymaya teşvik etmektir.

Polis yeni hız sınırını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya
başlayacaktır. Diğer her türlü traﬁk suçunda olduğu gibi, hız
sınırının ihlal edilmesi durumunda traﬁk cezaları kesilecektir.

Sabit traﬁk kameralarının sayısı (şu an Bölgedeki yollarda 90 kamera vardır) önümüzdeki 3 yıl içerisinde Bölge yönetimindeki yollar ve
komünlerin yönetimindeki yollarda toplam 150 kameraya çıkartılacaktır.

30 ŞEHRİ PROGRAMININ FAYDALARI
Daha güvenli yollar
Daha az kaza
Bir 30 Şehri olarak, Brüksel’de daha az sayıda kaza ve dolayısıyla
daha az sayıda ciddi yaralanma ve ölüm vakası görülecektir.
Başkentteki yollarda yüksek hız sonucunda her yıl 50 kişi ölmekte ya
da ciddi olarak yaralanmaktadır.
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min. 13 m

MİNİMUM TEPKİ SÜRESİ: 8 M

Daha düşük fren mesafesi
Hız ne kadar yüksek olursa, durabileceğiniz mesafe de o
kadar uzun olur.
Bir çarpışma yaşansa bile, hız daha düşük olduğunda görülen
sonuçların ciddiyet derecesi de daha düşük olur.

FREN MESAFESİ: 5 M

Daha iyi görüş alanı
30 km/s hızla giderken, sürücüler daha geniş bir görüş alanına sahiptir.
Karşıya geçen yayaların yanı sıra bisiklet sürenleri ve diğer araçları
daha kolay görürler.

min. 27 m

MİNİMUM TEPKİ SÜRESİ: 14 M

FREN MESAFESİ: 13 M

Kaza geçiren herkes için kazanın ciddiyet derecesi daha düşük
olacaktır!
Daha düşük hızlarda daha az sayıda traﬁk vakası görülür. Daha düşük
bir hızla araç sürdüğümüzde çarpışmaların şiddeti de daha düşük olur.
Sürücülerin beklenmedik durumlara tepki vermek için de daha fazla
vakti olur.

= altıncı kattan düşmek

= üçüncü kattan düşmek

= birinci kattan düşmek

30 km/s hıza oranla 50 km/s hızda bir yayanın ölüm riski 5 kat
daha yüksektir.
Bir araçta giderken ölüm ya da ciddi yaralanma riski (sürücü
ve yolcuların) 30 km/s hızda %15 iken bu oran 50 km/s hızda
%45’tir.

Herkesin sağlığını korumak, yollardaki vakaları azaltmak, daha fazla ortak alan ve herkese daha
yüksek bir hayat kalitesi sağlamak için
30 km/s hızda, şehirde gürültü daha az olur.
50 yerine 30 km/s hıza geçiş, yol yüzeyine bağlı olarak yollardaki traﬁk
gürültüsünü 2,5 ila 3,9 dB(A) azaltır.

30 km/s hızda, farklı kişiler yolu aynı anda daha olaysız bir şekilde
beraberce kullanabilir.
30 km/s hız yayalar, hareketi kısıtlı insanlar, bisiklet ve motosiklet
sürücüleri için çok daha güvenlidir.

Good Move planından yeni bir somut önlem
Good Move bölgesel mobilite planı toplum örgütleri, yerel yetkililer ve vatandaşlar tarafından daha
güvenli, daha dostane ve traﬁği daha rahat bir şehir için beraberce geliştirilmiştir.
www.goodmove.brussels

