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ÖNSÖZ

Devletlerin gelişmişlik göstergelerinden birisi de trafik güvenliğine verilen 
önemdir. Ülkemizin sosyal kültürel ve ekonomik kalkınma yolculuğu devam 
etmektedir. Bu yolculuktaki önemli çalışma ve gelişmelerden birisi karayolu ağı, 
kapasitesi ve standartlarıdır. Bu kapasite ve standartlar her geçen gün artmaktadır. 
Yol ağının genişletilmesini zorunlu kılan nedenlerden en önemlisi araç ve sürücü 
sayısındaki hızlı artıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak trafik, hayatımızın en önemli 
sorunlarından birisi haline gelmiştir.

Trafik kazalarını önlemek için toplumun her ferdine ve kesimine sorumluluk 
düşmektedir. Trafik güvenliğini sadece “denetim” başlığı altındaki polisiye tedbirlerle 
sağlamak mümkün değildir. Takdir edileceği üzere denetimin yanı sıra, alt 
yapının trafik güvenliğini arttırıcı yönde iyileştirilmesi, trafik eğitiminde kalitenin 
arttırılması ve nihayet kazalardaki acil müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi de son 
derece önemlidir. Özellikle trafik ile ilişkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının 
çalışmalarının, akademisyenlerin bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile desteklenmesi 
fevkalade mühimdir.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2010 yılından itibaren 
trafik sorununun her yönüyle incelenmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amacıyla 
Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin düzenlenmesine büyük 
önem verilmektedir. Bu yıl sempozyumda bilim kurulunca uygun görülen 82 bildiri 
3 gün boyunca düzenlenen oturumlarda ele alınmış, sektörün öncü kuruluşları 
tarafından 4.5 G, trafik güvenliğinde yeni teknolojiler, akıllı ulaşım ve siber güvenlik 
konularında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca 76 firmanın katılım sağladığı sergide 
trafik güvenliği alanındaki ürün, hizmet ve teknolojik gelişmelere ilişkin hazırlanan 
stantlar ziyaretçilere kapısını açmıştır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için 
de Sempozyum boyunca bir dizi etkinlik düzenlenmiş, okul öncesi, ilköğretim 
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ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere yönelik yaya ve yolcu güvenliği konularında 
bilgilendirici, uygulamalı eğitim ve gösteriler gerçekleştirilmiştir. Yine yol 
kullanıcılarına yönelik olarak emniyet kemeri simülasyon aracı, alkol gözlüğü ve 
trafik eğitim parkı gibi çeşitli etkinliklere Sempozyum süresince yer verilmiştir.

Ülkemizin trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
Sempozyumda sunulan akademik çalışmalar, bu alanda hizmet veren, çalışma yapan 
ve yol kullanıcısı olarak trafik ortamında bulunan herkese faydalı olması amacıyla 
derlenerek kitap haline getirilmiştir. Sempozyum sonuçlarının trafik güvenliği 
alanında yeni çalışmalara, projelere ve çözümlere ışık tutmasını ve trafik kazalarını 
azaltmaya yönelik belirlenen yeni stratejilerin uygulanmasına katkı sağlamasını 
temenni eder, kazasız günler dilerim.

M. Celalettin LEKESİZ
Vali

Emniyet Genel Müdürü
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TRAFİK KAZALARININ SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARINA 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Gazanfer ERBAY1 
Bora BALUN 2 

ÖZET 

Tarih boyunca geleneksel çerçevede yaşamlarını sürdüren toplumlar; motorlu araçların gelişimi 
ile radikal dönüşümlere uğramış ve toplumsal hayat daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Yeni bir 
toplumsal iklimi işaret eden dönemde; şehirler, bölgeler, ülkeler arası ulaşım kolay hale gelmiş; 
süre kavramı daha optimal seviyelere inmiştir. Süreç içerisinde teknolojik ilerlemelere paralel 
olarak motorlu araçlar toplumların hemen tüm kesimlerinin ulaşabileceği seviyelere indirgenmiş; 
toplu ulaşımdan bireysel ulaşıma kadar geniş ölçekte, daha sık kullanılmaya başlanmıştır.  
Toplumsal düzene motorlu araçların kullanımının daha sıkı şekilde yerleşmesi; sürücü veya yaya 
halinde zamanının bir kısmını karayolunda geçirmek zorunda kalan kesimler açısından bir takım 
riskleri de paralelinde getirmiştir. Bu risklerin temel çerçevesini ise trafik kazaları 
oluşturmaktadır.  
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen trafik kazalarında 
istatistiklere göre her yıl bir milyondan fazla insan hayatını kaybetmekte ve milyonlarca insan 
yaralanmaktadır. Bu perspektif içerisinde ülkemizde de çok sayıda trafik kazası meydana 
gelmekte ve binlerce insan yaşamını yitirmekte; sosyal ve ekonomik yapı üzerinde ciddi 
kayıplara neden olmaktadır. Artan oranda devam eden bu durum, ekonomik ve sosyal açıdan 
katlanılan pek çok maliyeti ve olumsuzluğu da paralelinde üretmektedir.  
Ülkemizde 2014 yılında 1.199.010 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen bu kazalarda 
3524 kişi hayatını kaybetmiş, 285.059 kişi de yaralanmıştır. Bu çalışmada, ülkemiz toplam 
nüfusuna oranı % 0,29 olan Karabük ilinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri ve 
sonuçları; ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları ve sonuçları üzerinden 
karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik, Trafik Kazaları, Trafik Kaza Maliyeti, Trafik Sosyo Ekonomisi. 
GİRİŞ 

Trafik kazaları bireysel ve toplumsal etkilerine dönük kapasiteleri bakımından üzerinde 
ciddiyetle durulması gereken olaylardır. Trafik kazaları maddi açıdan ülkelerin milli gelirlerini 
etkileyecek boyutlarda büyüklüklere ulaşmaktadır. Aynı şekilde etkilenen bireyler üzerinde 
yaralanma ve ölüm ile sonuçlanan doğrudan etkilere sahiptir ve daha sonraki ikincil aşamalarda 
kişiler ve toplumlar üzerindeki psikolojik etkileri travma düzeylerine varabilecek niteliklere 
ulaşabilmektedir.  

Ülkemizde günde ortalama 500 trafik kazası meydana gelmekte; saat başı gerçekleşen trafik 
kazası sayısı ise 20 civarında bulunduğu hesaplanmaktadır. Meydana gelen bu kazalarda her gün 
ortalama 10 kişi hayatını kaybetmektedir. Resmi istatistikler göz önünde bulundurulduğunda bu 
durum ülkemiz açısından başlı başına bir yönetim politikası olarak ön plana çıkmaktadır. Temel 

1	  Karabük	  Valiliği,	  İl	  Afet	  ve	  Acil	  Durum	  Müdürlüğü.	  
2	  Karabük	  Valiliği,	  İl	  Afet	  ve	  Acil	  Durum	  Müdürlüğü.	  
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dinamikleri, nitelik yönünden ayrı bir uzmanlık gerektiren trafik yönetim politikası; süreklilik, 
eğitim ve alt yapı çerçevesinin bileşimini gerektirmektedir. Trafik kazaları, nitelik olarak insan 
hayatı üzerinde kesintisiz bir riske sahiptir ve sonuçları itibariyle günlük yaşamın rutini haline 
dönüşmüştür. Süregelen biçimde; ani gelişen bölgesel afetlerden vb. olaylardan farklı olarak 
keskin sınırlar bulunmaksızın bireyleri cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden her an potansiyel 
olarak tehdit etmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri olarak tanımlanan 
trafik tanımı; canlı ve cansız kavramı ayırt edilmeden bir bütün halinde değerlendirilmektedir 
(2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1983: Md.3).  
Karayolu, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve 
benzeri yapı ve alanlardır (Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2009: Md.4).  
Kaza; önceden planlanmayan, beklenmeyen ve bilinmeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve mal 
kaybı ile sonuçlanan kötü olaydır (Sungur vd., 2014:114). Kaza olayları mahiyet yönünden ani 
gelişiminden dolayı, insanın planlama ve önlem alma refleksini yeterli düzeyde 
geliştirememesine sebep olmakta; “hazırlıksızlık” şeklinde tanımlanabilecek bir olguyu ön plana 
çıkartmaktadır. Bu açıdan kazaların sonuçları açısından içeriğinde bilinmezlik asli unsuru, kaza 
sonucu oluşabilecek maddi ve manevi maliyetin derecesini yükseltmektedir. 
Trafik Kazası; karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla taşıtın karıştığı ölüm, 
yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır (2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1983: 
Md.3). Karayolunda hareket halinde bulunan bir aracın idarecisinin insan olduğu 
düşünüldüğünde; trafik kazalarının oluşumunda pek çok faktör etkin olmasına rağmen asli failin 
doğrudan ve dolaylı tetikleyicisinin insan olduğu düşünülmektedir. Konu hakkında ortaya 
konulmuş pek çok istatistik bu koşulu doğrulamaktadır.  
Taşıt; Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü 
ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir 
(UDHB, 2013: 36). 

KARABÜK İLİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ TÜRKİYE’DEKİ 
TRAFİK KAZALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Karabük, etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili bir havza karakteri gösterir. Karabük ilinin önemli 
bir kısmı Kuzey Anadolu Dağları’nın batıda kalan kısmını oluşturan dağların uzantılarından 
oluşur ve ildeki uzantıları kıvrımlıdır. Oldukça eğimli ve engebeli yapıya sahip olan Karabük’te 
düzlükler ve ovalar yoktur. Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümünde yer alan 
Karabük’te Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir (TÜİK, 2013).  
Karabük ilinin toplam nüfusu 231.333 olup; toplam nüfus içerisinde kadınların toplamı 113.883 
erkeklerin toplamı 117.450 olarak hesaplanmıştır (TÜİK, 2014). Nüfus büyüklüğü bakımından 
67. sırada yer almaktadır.  

Karayolu bakımından şehrin çevre iller ile bağlantısı: Karabük – Gerede/Samsun Karayolu, 
Karabük – Bartın Karayolu, Karabük – Kastamonu Karayolu ve Karabük – Zonguldak Karayolu 
olmak üzere dört ana arter üzerinden gerçekleşmektedir. Demiryolu ulaşımı bakımından 
Zonguldak iline ve Çankırı ili üzerinden Ankara ile bağlantısı mevcuttur. Kent sınırları içerisinde 
120 kilometrelik demiryolu ağı bağlantısı mevcuttur.  
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Karabük’ün sosyo-ekonomik yapısını oluşturan faktörlerin içerisinde ön önemlisi demir-çelik 
işletmeleridir. Karabük ilinin mevcut karayolu ulaşımında bu durum özgül bir ağırlığa sahiptir. 
Aynı zamanda orman envali nakli, karayolu taşımacılığında dikkat çekici bir konuma sahiptir. 
Karabük kent merkezine 6 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık olarak kent merkezine bağlı 
yerleşim yerleri ile birleşmiş durumda bulunan tarihi Safranbolu ilçesini ziyaret amacıyla kent 
dışından gelen turist trafiği, karayolunda mevcut ulaşım yükünün bir diğer önemli enstrümanıdır. 

Karabük’de 2009 - 2014 yılları arasındaki beş yıllık sürede gerçekleşen 2820 ölümlü/yaralamalı 
trafik kazasında; hayatını kaybeden insan sayısı 93, yaralanan insan sayısı 5858 olarak 
hesaplanmıştır. Farklı değişkenlerin birbirlerine göre nasıl değiştiğini ve nasıl ilişkili olduklarını 
ortaya çıkaran Temel Bileşenler Analizi (TBA)’ne göre; 2010 yılı risk sıralamasında Karabük 81 
il arasında 64. sırada bulunmaktadır. İkili karşılaştırmalar yoluyla, problem için tanımlanmış tüm 
ölçütlerin ağırlıklarını bulan ve seçeneklerin bu ölçütler açısından yine ikili karşılaştırmalar ile 
değerlendirilerek bir ağırlık aldığı Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)’ne göre; - niteliksel özellikte 
olanlar olsa bile “hangisi kaç kat daha önemli” şeklindeki sorgulamalarla tüm ölçütler, oransal 
tek bir ölçekte değerlendirilmektedir - 2010 yılı risk sıralamasında 32.sırada bulunmaktadır 
(Çoruh vd., 2014:228).  
Karayolunda seyir halinde bulunan motorlu taşıt sayısı toplumların refah seviyeleri ve ekonomik 
ulaşılabilirlik ile doğru orantılıdır. Ülkemizde ve Karabük ilinde trafiğe kayıtlı motorlu araç 
sayısı istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Mevcut sürücü sayısı ve motorlu taşıt durumu 
Tablo.1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  
Tablo 1: Sürücü Sayısı ve Motorlu Araç Genel Durumu (tuik.gov.tr, 2014) 
  Sürücü  

Sayısı 

(Toplam) 

Araç  

Sayısı 

(Toplam) 

Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel 
Amaçlı 

Traktör 

Karabük 2015  58.107 36.265 1.784 583 8.168 2.978 2.966 167 5.196 

 2014 73.074 56.622 35.241 1.806 551 7.964 2.939 2.838 156 5.127 

 2013 69.063 53.833 33.180 1.855 560 7.556 2.867 2.644 139 5.032 

 2012  50.765 30.579 1.916 562 7.169 2.858 2.568 138 4.975 

 2011  48.098 28.840 1.881 533 6.641 2.772 2.437 126 4.868 

Türkiye 2015  19.407.326 10.218.338 436.864 213.788 3.159.967 792.579 2.883.866 42.762 1.659.162 

 2014 25.972.519 18.828.721 9.857.915 427.264 211.200 3.062.479 773.728 2.828.466 40.731 1.626.938 

 2013 24.778.712 17.939.447 9.283.923 421.848 219.885 2.933.050 755.950 2.722.826 36.148 1.565.817 

 2012  17.033.413 8.648.875 396.119 235.949 2.794.606 751.650 2.657.722 33.071 1.515.421 

 2011  16.089.528 8.113.111 389.435 219.906 2.611.104 728.458 2.527.190 34.116 1.466.208 

 
Ülkemizde araç sürücüsü sayısında sürekli artış görülmektedir. 2014 Yılı itibariyle ülkemiz 
genelinde 25.972.519 sürücü bulunmaktadır. Bir önceki yıla oranla kıyaslandığında bu sayı % 5 
artış göstermiştir. Aynı şekilde Karabük ilinde’de Türkiye ortalamasına benzer sonuçlar ortaya 
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çıkmıştır. Araç sürücüsü sayısı 2013 yılına oranla % 5,5 artış göstererek 73.074 olarak kayıtlara 
geçmiştir.  

Ülkemizde 2015 Yılı Nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19.407.326 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki yıla oranla % 4 artmıştır. Aynı şekilde Karabük ilindeki 
mevcut araç sayısı da bir önceki yıla göre % 4 artış göstererek 58.107 olarak gerçekleşmiş ve 
Türkiye ortalamasında bir sonuç ortaya çıkmıştır. Türkiye karayolları mevcut araçlarının % 
52,6’ini otomobiller oluşturmaktadır. Karabük ilindeki otomobil sayısı Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir oran olan % 62,4’e ulaşmaktadır.  

Ülkemizde araç sürücüsü sayısı mevcut motorlu araç sayısı ile kıyaslandığında ehliyetli sürücü 
sayısının motorlu araç sayısından daha yüksek oranda bulunduğu hesaplanmaktadır.  Bu rakam 
mevcut motorlu araçlardan % 25 daha fazladır. Karabük ilinde 2014 yılı itibariyle 56.622 
motorlu araç bulunmaktadır. Sürücü sayısı % 23 daha fazladır. 

  
Grafik 1: Motorlu Araç Durumu (Türkiye) 

 
Grafik 2: Motorlu Araç Durumu (Karabük) 
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Tablo 2: Yıllara Göre Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazası Kazaları/Türkiye (tuik.gov.tr, 2015) 
Türkiye 

   Toplam  

Kaza Sayısı 

Maddi Hasarlı  

Kaza Sayısı 

Ölümlü-Yaralamalı 
Kaza Sayısı 

Ölü  

Sayısı 

Yaralı  

Sayısı 

  2009 1.053.346 942.225 111.121 4.324 201.380 
 2010 1.106.201 989.397 116.804 4.045 211.496 

 2011 1.228.928 1.097.083 131.845 3.835 238.074 

 2012 1.296.634 1.143.082 153.552 3.750 268.079 

 2013 1.207.354 1.046.048 161.306 3.685 274.829 

 2014 1.199.010 1.030.498 168.512 3524 285.059 

 
Tablo 2’deki veriler değerlendirildiğinde; Türkiye’de meydana gelen toplam kazalar içerisinde 
maddi hasarlı kazaların oranı 2009 yılında % 89; 2014 yılında ise % 85,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Trafik kazalarındaki maddi hasarlı kaza oranındaki düşüş doğrudan ölümlü-yaralamalı trafik 
kazası oranlarına yansımaktadır. Türkiye’de 2009 yılında toplam kaza sayısı içerisinde ölümlü-
yaralamalı kaza oranı % 10,5 olarak gerçekleşirken bu oran 2014 yılında % 14’e yükselmiştir. 
Ayrıca kazaların artış oranı incelendiğinde; 2009-2014 yılları arasında meydana gelen kaza 
sayısı % 12,2 artış göstermiştir.  

   
Grafik 3: Trafik Kazalarının Yıllara      Grafik 4: Trafik Kazalarının Yıllara 
Göre Dağılımı (Türkiye)        Göre Dağılımı (Türkiye) 
 
Tablo 3: Yıllara Göre Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazası Kazaları/Karabük (tuik.gov.tr, 2015) 
Karabük 

   Toplam  

Kaza Sayısı 

Maddi Hasarlı  

Kaza Sayısı 

Ölümlü-Yaralamalı 
Kaza Sayısı 

Ölü  

Sayısı 

Yaralı  

Sayısı 

  2009   429 16 935 
 2010   426 19 859 

 2011   476 23 938 

 2012   493 26 1106 

 2013 2847 2371 476 11 915 

 2014   518 16 1105 
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Karabük iline yönelik üretilen resmi istatistikler incelendiğinde; ölümlü/yaralamalı trafik 
kazalarında artış görülmektedir. 2009 yılında 429 ölümlü yaralamalı trafik kazası meydana 
gelirken bu rakam 2014 yılında % 20,9 yükselerek 518 olarak gerçekleşmiştir (Türkiye 
ortalaması; 2009 yılında 111.121’den 2014 yılında 168.512’ye yükselerek % 51 olarak 
gerçekleşmiştir). Son altı yıl içerisinde gerçekleşen bu kazalarda ölü ve yaralı sayılarında nispi 
yükselmeler yaşanmıştır. Özellikle 2012 yılı istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda 
belirgin bir fark bulunmaktadır. Ülkemizde trafik kazalarında yaralananların sayısı, hayatını 
kaybedenlerin aksine her yıl artmaktadır (2009 yılında 201.380 yaralı, 2014 yılında 285.059 
yaralı). Karabük’de ise düzenli bir artış izlenmemekte, bazı yıllar artış bazı yıllar azalış 
göstermektedir (2009 yılında 935 yaralı, 2010 yılında 859 yaralı, 2013 yılında 915 yaralı, 2014 
yılında 1105 yaralı).  

  
Grafik 5: Ölümlü/Yaralamalı Trafik                Grafik 6: Ölümlü/Yaralamalı Trafik  
Kazalarının Yıllara Göre Dağılımı (Karabük)     Kazalarının Yıllara Göre Dağılımı (Karabük) 
 

   
Grafik 7: Trafik Kazalarında Hayatını         Grafik 8: Trafik Kazalarında Yaralananların 
Kaybedenlerin Yıllara Göre Dağılımı (Karabük) Yıllara Göre Dağılımı (Karabük) 
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Türkiye’de bulunan karayolları ile ilgili çeşitli bilgiler tablo 4’te, Karabük’de bulunan 
karayolları ile ilgili çeşitli bilgiler tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Karayolu Ulaşımı/Türkiye (tuik.gov.tr) 
Türkiye 

   İl ve Devlet 

Yolu 

Otoyol Köy Yolu 

 

Toplam Karayolu  

(km.)  2009 62.219 2.036 298.405 385.747 

 2010 62.785 2.080 302.398 370.276 

 2011 62.930 2.119 305.227 367.263 

 2012 63.255 2.127 320.366 362.660 

 2013 63.496 2.127 323.043 388.666 

 
Tablo 5: Karayolu Ulaşımı/Karabük (tuik.gov.tr) 
Karabük 

  İl ve Devlet 

Yolu 

Otoyol Köy Yolu 

 

Toplam Karayolu 
(km.) 

 2009 364 - 2.112 2476 

 2010 389 - 2.092 2481 

 2011 391 - 2.104 2495 

 2012 389 - 2.104 2493 

 2013 389 - 2.104 2493 

 

  
Grafik 9: Karayolu Ulaşımı (Türkiye)     Grafik 10: Karayolu Ulaşımı (Karabük) 
Karayollarının gelişimini etkileyen en önemli olay motorlu araçların keşfi olmuştur. Zaman 
içerisinde motorlu araç teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte bireyselden toplu taşımacılığa 
ve buradan yük nakline uzanan bir seyrin gelişmesi, karayollarının gelişim evresini 
hızlandırmıştır. Günümüzde dünya çapındaki ulaşımın büyük çoğunluğu karayolları aracılığı ile 
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sürdürülmektedir. Ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık olarak % 95’i karayolları 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan ulaşım olgusu, karayolundan bağımsız olarak 
düşünülemez.  
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 kontrole tabi tutulduğu otoyollar; karayolları içerisinde ulaşım standardı, konfor 
ve emniyet açısından tercih edilebilinirlik özelliği ile belirgin şekilde ön plana çıkmaktadır. 
Ülkemiz oto yollarına ait veriler incelendiğinde 2013 yılı itibariyle toplam karayolu içerisindeki 
payının % 0,54 olduğu hesaplanmıştır. Karabük il sınırları içerisinde otoyol bulunmamaktadır. 
Önemli bölge ve il merkezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, iskele ve liman alanlarını 
birbirine bağlayan birinci derecede ana yolları devlet yollarıdır. Tercih edilebilinirlik özelliği ve 
standartları açısından otoyollardan sonra gelen il-devlet karayollarının Türkiye’deki karayolları 
içindeki payı % 16,33 iken, Karabük’de bu oran % 15,60’dır.  

Köyleri, kasabaları ve daha küçük yerleşim birimlerini birbirlerine bağlayan, kentler arası 
karayollarının gerektirdiği nitelikleri ve ölçüleri taşıması zorunlu olmayan daha dar yollar olan 
bu açıdan değerlendirildiğinde tablodaki yollar içinde standardı en düşük yollar olan köy 
yollarının Türkiye karayolları içindeki payı % 83,11 iken, Karabük’de bu oran % 84,39’dur. 

Karabük ilinin karayolu ulaşımı kullanım yoğunluğu bakımından dört ana arter üzerinden 
değerlendirilmektedir.  

1. Karabük – Gerede/Samsun Karayolu, 
2. Karabük – Kastamonu Karayolu, 

3. Karabük – Bartın Karayolu, 
4. Karabük – Zonguldak Karayolu. 

Karabük – Gerede/Samsun Karayolu (D755); Karabük il merkezinin, Gerede-Samsun karayolu 
bağlantısına mesafesi 46 kilometredir. Karabük iline ulaşımda yoğunlukla kullanılmaktadır. Yol 
çift şeritli gidiş ve dönüş bölünmüş yol şeklindedir. Yolda tipik Karadeniz coğrafyasının 
karakteristik özelliklerine uygun keskin virajlar, yüksek eğimli yokuş ve inişler 
bulunmamaktadır. Yol çizgileri, uyarı tabelaları, bariyerler yeterli düzeyde bulunmaktadır. Yaz-
kış yol ulaşıma açıktır. Karayolunun Gerede istikametinde Kemikli Rampası istikametinde kışın 
yoğun kar yağışı bulunduğu dönemlerde yol kısmen ulaşıma kapanmaktadır fakat bu durum kısa 
süreli dönemler halinde gerçekleşmektedir.  

Karabük – Kastamonu Karayolu (D030); Karabük il merkezinden Kastamonu il sınırlarına kadar 
devam eden karayolunun uzunluğu 49 kilometredir. Yol, çift şeritli gidiş ve dönüş bölünmüş yol 
şeklindedir. Yol topografyasında, Karadeniz coğrafyasının genel karakteristiklerinin aksine 
keskin virajlar, uçurum, yüksek eğimli yokuş ve inişler bulunmamaktadır. Yol çizgileri, uyarı 
tabelaları, bariyerler yeterli düzeyde bulunmaktadır. Olağanüstü durumlarda kısa süreli zaman 
zarfları dışında yaz-kış yol ulaşıma açıktır. 

Karabük – Bartın Karayolu (D755); Karabük il merkezinden Bartın il sınırlarına kadar devam 
eden karayolunun uzunluğu 75 kilometredir. Yolda tipik Karadeniz coğrafyasının karakteristik 
özelliklerine uygun keskin virajlar, yüksek eğimli yokuş ve inişlerden oluşmaktadır. Yol, tek 
şeritli gidiş ve dönüşten oluşmaktadır.  
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Karabük – Zonguldak Karayolu (D030); Karabük il merkezinden Zonguldak il sınırlarına kadar 
devam eden karayolunun uzunluğu 56 kilometredir. Yolda tipik Karadeniz coğrafyasının 
karakteristik özelliklerine uygun keskin virajlar, yüksek eğimli yokuş ve inişlerden oluşmaktadır. 
Yol, tek şeritli gidiş ve dönüşten oluşmaktadır. Karabük ilini Zonguldak iline bağlayan karayolu 
üzerinde 16 adet değişik uzunlukta tünel bulunmaktadır.  Özellikle kışın yağan kar nedeniyle 
kısa süreli yol kapanmaları görülebilmektedir. Aynı zamanda özellikle yol üzerinde yer alan 
Yenice ilçesi sınırlarında çok sayıda heyelan meydana gelmektedir (Yenice ilçesi heyelan 
bazında Türkiye’de 1. durumdadır). Sürücü ve yolcular açısından başka bir ciddi risk unsuru ise 
kaya düşmeleridir. Karabük ilinin, karayolu ulaşımı açısından yol üzerindeki tüneller, heyelan ve 
kaya düşmeleri potansiyeli nedeniyle trafik kazaları yönünden en riskli ulaşım noktasıdır.  
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapılan çalışmalar sonucunda 2001-2004 yılları arasında ölümlü 
kaza oranı yaklaşık %14 azalmıştır. Üye ülkelerden Almanya, Estonya, Fransa, İtalya, 
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz ve İsveç’te gerçekleşen azalma oranı %14 ün üzerinde 
olmuştur. Belçika, Danimarka, Yunanistan, İspanya, İrlanda, Avusturya, Finlandiya ve Birleşik 
Krallık’ da ise %5 civarı bir azalma gerçekleşmiştir. Milyon kişi başına ölen sayısında Malta, 
Litvanya ve Macaristan haricindeki tüm üye ülkelerde azalma meydana gelmiştir. Bazı ülkelerde 
(Fransa, Lüksemburg, Belçika, Portekiz, İsveç, Hollanda, Danimarka, Almanya, İspanya ve 
Avusturya) ise Avrupa ortalamasının üzerinde azalma sağlanmıştır. Türkiye’deki araç sayısı son 
beş yılda % 26 artarken, trafik kazaları % 44 artmıştır (Ilıcalı vd., 2014:45).  
Karabük ilinde mevcut sürücü sayısı; Türkiye toplamının % 0,28’ ini teşkil etmektedir. Karabük 
ilinde meydana gelen trafik kazalarının ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına oranı % 0,22 
olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde her yıl meydana gelen trafik kazalarında ortalama 3500 
insanımız hayatını kaybetmektedir, Karabük ilinin bu oran içerisindeki payı % 0,48’dir. 
Türkiye’de başta maddi hasarlı trafik kazaları olmak üzere meydana gelen kaza sayısında her yıl 
ortalama % 1,38 artış görülmektedir. Bu oran Karabük ilinde de yakın sonuçlara ulaşmaktadır. 
Her yıl trafiğe çıkan araç sayısının ortalama % 5 arttığı hesaplanmıştır. Trafik kazalarına ilişkin 
genel veriler göz önünde bulundurulduğunda Karabük ilinin Türkiye ortalaması ile benzeştiği 
hesaplanmıştır. Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının ülke ekonomisine ortalama 
maliyetinin 15 Milyar Tl. civarında olduğu tahmin edilmektedir. Karabük ilinde meydana gelen 
trafik kazalarının bu orana göre tahmini maliyetinin 5 Milyon Tl. civarında olduğu 
hesaplanmıştır. 
Karabük ili ile ilgili çalışmamızın genel çerçevesini sürücü ve yol durumu olmak üzere iki 
aşamada ele almaya çalıştık. Yol durumu açısından; Karabük ili karayolunun trafik kazalarına 
etkisi açısından incelendiğinde; iki riskli ulaşım güzergahı bulunmaktadır: Karabük-Zonguldak 
istikameti ve Karabük-Bartın istikameti. Zonguldak istikametinde yer alan tüneller arası 
mesafeler birbirine oldukça yakındır. Yolun çok virajlı, yer yer uçurumların bulunması ve tek 
şeritten oluşması sürücü açısından oldukça yüksek oranda risk barındırmaktadır. Aynı zamanda 
zaman zaman kopan kaya parçaları, buzlanma ve virajlardan kaynaklanan kazalar bahsi geçen 
yola ait trafik kazaları literatüründe çokça yer almaktadır. Aynı şekilde benzer sorunlar Bartın ili 
istikametinde de mevcuttur.  

Karabük ilinde meydana gelen kazalar sürücü açısından değerlendirildiğinde ise, dikkatsizlik, 
trafik kurallarına riayet etmeme ve aşırı hız trafik kazalarının temelinde yer almaktadır. Örneğin 
Karabük il merkezi içerisinde karayolu ulaşım ağı çok geniş olmamasına rağmen çok kısa 
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mesafelerde aşırı hız vb. nedenlerden kaynaklanan çok sayıda trafik kazası meydana 
gelmektedir. Bu durumun birincil nedeninin toplum açısından geliştirilen trafik kurallarının insan 
sağlığı ve hayatı açısından bilimsel gerekçeler doğrultusunda düzenlendiği düşüncesinin 
toplumsal hafızada tam benimsenmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu konuda 
toplumsal hafızanın, farkındalık düzeyinde niteliğinin yükseltilmesi gerekmektedir; geliştirilecek 
temel konseptin trafik kültürü olduğu düşünülmektedir. Uzun soluklu ve temel eğitim düzeyinde 
başlaması gereken sürecin süreklilik arz etmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARDA TRAFİK KAZALARININ 
MEKANSAL ANALİZİ: OSMANİYE, TÜRKİYE 

 

Güler YALÇIN1 
 

Özet: Kentsel alanlarda sürdürülebilir bir trafik yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım planlaması için 
kullanılabilecek en etkin araçlardan biri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir.  Bu çalışmada 
Osmaniye ili kent merkezinde meydana gelen kazalar araç tipine göre analiz edilmiştir. 
Mekansal olmayan analizler için Chi-square testi uygulanırken, mekansal analizlerde kümelenme 
ve kaza-yoğun bölgelerin tahmini için çekirdek yoğunluğu tahmini, en yakın komşu uzaklığı 
analizi ve K-fonksiyonu analizi uygulanmıştır.  Ağ-istatistikleri ArcMAP10 üzerinde çalışan 
SANET (Spatial Analysis on a NETwork) V4.1 ile gerçekleştirilmiştir.  Daha iyi bir görsel 
sunum ve analiz sonuçlarının daha iyi değerlendirilebilmesi için ArcScene10 üzerinde 3-boyutlu 
analizler gerçekleştirilmiştir.  Sonuç olarak iki tekerlekli araçların karıştığı kaza oranının yüksek 
olduğu görülmüştür. Aynı zamanda şehir merkezinde iki tekerlekli araçların kullanım sebeplerini 
ortaya koyabilmek için Yer Bölüm Tekniği (Location Quotient Technique)’nden yararlanılmıştır. 
Bu çalışmanın önemi, trafik kazalarının istatistiksel analiz metodlarından da yararlanarak 
yönetim sistemi için Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılmasıdır.  
Anahtar kelimeler: karayolları trafik kazaları, CBS, kent, mekansal analiz. 

 
Abstract: To achieve a sustainable traffic management and sustainable transportation planning 
in urban areas one of the tools that can be used effectively is Geographic Information Systems. 
In Turkey Transportation Department under Civil Engineering deals with roads and railways 
which are open to public such as inner city and outer city traffic arrangements with General 
Directorate of Security. This paper aims to analyze road traffic accident distribution according to 
the vehicle types involved in the accidents for urban areas in sample of Osmaniye, Turkey. 
While chi-square test is used for non-spatial analysis kernel density, nearest neighbor distances 
and K-function analysis are applied to determine the existence of clustering and hotspots. The 
network statistics are executed through SANET (Spatial Analysis on a NETwork) V4.1 that runs 
on ArcMap 10 and for better visualization and understanding the analysis 3D analysis are 
generated in ArcScene 10. It is realized that the accidents involving two-wheeled vehicles have a 
high percentage in all accidents. Also the possible reasons to use two-wheeled vehicles at a high 
rate in the city center are searched by Location Quotient Technique. The importance of this study 
is to use GIS as a management system for accident analysis with statistical analysis methods. 
 

Key words: road traffic accident, GIS, urban, spatial analysis, road transportation management. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Doç.Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü 
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1 GİRİŞ 
Sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak gelişen ve artan ulaşım ihtiyacı, insanların günlük 
yaşamlarını sürdürmeleri için bir gerekliliğe dönüşmüştür. Ancak plansız kentleşme, hızlı nüfus 
artışı, insan ve eşya hareketliliğindeki artış gibi nedenler trafik olgusunun faydaları kadar 
zararlarını da karşımıza çıkarmaktadır. 
Karayollarında trafik kazası sebebiyle Dünya’da her yıl yaklaşık olarak 1,24 milyon insan 
ölmekte, 20-50 milyon arası insan ölümcül olmayan kazalar yaşamaktadır. Bu ölümler ve 
yaralanmalar kişiler ve aileler üzerinde çok büyük olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Aynı 
zamanda bu kabul edilemez yüksek rakamlar ulusal ekonomilerde de önemli kayıplara sebep 
olmaktadır (WHO, 2013).  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de de 
trafik kazaları sayısının sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Trafikteki taşıt sayısının artışı trafik 
kazalarının sayısının artışına da işaret etmektedir. 
Kazaların mekansal dağılımının analizi, nokta verileri için kullanılan ve Nokta Deseni Analizi 
(NDA) olarak da bilinen, mekansal istatistik metodlarını gerektirmektedir. Mekansal işlemlerin 
birinci derece etkilerini (BİDE) ve ikinci derece etkilerini (İDE) araştıran metodlar 
kullanılmaktadır. BİDE bir parametrenin ortalama değerindeki değişim (variation in the mean 
value) üzerinden tanımlanmaktadır, örneğin yağış miktarı. İDE ise mekansal bağımlılığın sonucu 
olmakla birlikte mekansal verilerin ortalamadan sapmaları (deviation from mean value) 
kapsamında birbirlerini takip etmek için komşu değerlerin eğilimini (tendency of the neighboring 
values) göstermektedir. İDE’ye örnek, çiftlikteki hayvanları etkileyen bulaşıcı hayvan 
hastalığının oranını, sayısını gösteren bir durum olabilir. Metodlar, gözlemlenen noktaların 
düzensiz olarak mı yoksa sistematik veya kümelenmiş olarak mı dağıldığı konusunu 
tanımlamaktadırlar (Bailey ve  Gatrell, 1995; Silverman, 1986; Yamada ve Till, 2004). Çekirdek 
Yoğunluğu Tahmini metodu gözlenen noktaların desenlerinin tanımlanmasında en sık kullanılan 
metoddur (Bailey ve Gatrell, 1995). En Yakın Komşu Mesafesi Analizi (EYKMA), olay konumu 
ile o konumun en yakın komşu olay konumu arasındaki en kısa mesafeye dayalı olarak olay 
noktalarının kümelenmiş olup olmadığını tahmin etmektedir (Larsen, 2010). K-fonksiyonu, en 
etkili ve e en geniş kapsamlı method olarak anılmaktadır çünkü nokta desenleri farklı mekansal 
ölçeklerde test edilmekte ve sadece en yakın nokta mesafesini değil, tüm noktalar arası 
mesafeleri tutmaktadır.  
Genellikle düzlemsel ÇYT metodu, bir çalışma bölgesi içerisinde bir konumdaki yoğunluğu 
içermektedir. Ağ Çekirdek Yoğunluğu Tahmini (AÇYT) sadece ağ üzerindeki yoğunluğu 
göstermektedir. ÇYT ile alansal birim kullanılmakta iken AÇYT’de lineer birim kullanılmaktadır 
(Kuo vd., 2011). Yıllardır trafik kazaları için Düzlemsel ÇYT, EYKMA ve K-fonksiyonu 
analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca düzlemsel ve ağ ÇYT analizlerinin karşılaştırmalarının 
yapıldığı, avantaj-dezavantajlarının sunulduğu da görülmektedir (Steenberghen vd., 2004). 
Spatial Analysis on a NETwork (SANET), trafik kazalarının mekansal desenini araştırmak için 
ağ (network) istatistiklerinin değerlendiren ArcGIS 10 altında koşturulan bir yazılımdır (SANET 
Team, 2012). Larsen (2010), Philadephia trafik kazalarının kümelenme analizi için SANET’in  
ÇYT, EYKM ve K-fonsiyonu araçlarını kullanmıştır. Kaygısız vd., (2012) trafik kazaları verisi 
kullanılarak elde edilen AÇYT sonuç görüntülerini 3 boyutlu görsellikle sunmuştur. 
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2 ÇALIŞMA ALANI 
Çalışmada 2010-2011-2012 yıllarına ait trafik kazası tespit tutanakları verilerine göre Osmaniye 
ili merkezi, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 
sorumluluk sahası incelenmiştir.  

Osmaniye ilinin, analizi yapılan döneme ait verilerine göre trafikteki kayıtlı motorlu taşıt sayısı, 
Türkiye’deki kayıtlı motorlu taşıt sayısı ile karşılaştırmalı olarak Tablo1’de verilmektedir 
(EGM-TÜİK, 2012b; TÜİK, 2013a; TÜİK, 2013b). Analiz yapılan döneme ait, değerlendirmeye 
alınan verileri tam, son yıl olan 2011 yılı içerisinde Osmaniye’de 863’ü trafik polisi kontrolünde 
olan bölgede, 171’i jandarma kontrolünde olan bölgede olmak üzere toplam 1034 trafik kazası 
kayıt altına alınmıştır (EGM-TÜİK, 2012a). 

Tablo1: Kayıtlı motorlu taşıt sayısı. 

Yıl Türkiye Osmaniye 

2012* 16.901.785 118,839 

2011 16.089.528 112,545 

2010 15.095.603 105,049 

*Ekim ayı sonu itibariyle 
Çalışma bölgesinde 2010, 2011 ve 20122 yıllarında meydana gelen trafik kazalarının taranmış 
tespit tutanakları alınmış ve incelenmiştir (Resim1). 2010 yılına ait 317, 2011 yılına ait 437 ve 
2012 yılına ait 207 olmak üzere toplam 961 tutanak temin edilmiştir. Ayrıca Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) yardımıyla mekansal analiz yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan Osmaniye ili 
şehir içi yollarının haritası ve bilgileri sağlanmıştır. 

 
Resim1: Çalışma alanı ve kaza noktalarının dağılımı 

 

3 YÖNTEM 
Osmaniye kent merkezi çalışma alanı olarak seçildikten sonra, ilk olarak veri toplanmıştır. 
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’nden 2010 ila 2012 yılları arasında meydana gelmiş 961 trafik 
kazası tutanakları taranmış olarak elde edilmiştir. Veri geliştirme, zenginleştirme ve 
entegrasyonu adımları için taranmış tutanaklardaki tüm bilgiler MS Excell formatına 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  2012 yılına ait trafik kazası tespit tutanakları 01.01.2012-31.05.2012 tarihleri arasındaki trafik kazalarını kapsamaktadır.	  
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aktarılmıştır. Tutanaklardaki kazalara ait coğrafi koordinatlar tutanaklardaki tanımlı adreslerden 
de tek tek kontrol edilerek bilgisayar ortamındaki yollar/caddeler üzerine işlenmiştir. Koordinat 
verileri ile kaza meydana gelen konum adresleri uyuşmadığı takdirde düzeltmeler yapılmıştır. 
Kaza analizi için kazaya karışan araç tipleri göz önüne alınarak öncelikle 17 kaza grubu 
tanımlanmıştır. Trafik kazası tespit tutanaklarında oluşumuna göre kaza türlerinin 11 grupta 
kaydı tutulduğu görülmüştür: Karşılıklı çarpışma, arkadan çarpma, yandan çarpma veya 
çarpışma, duran araca çarpma, sabit cisme çarpma, yayaya çarpma, hayvana çarpma, devrilme, 
yoldan çıkma, araçtan düşen insan ve araçtan düşen cisim. Kaza verileri incelendiğinde hayvana 
çarpma, araçtan düşen insan ve araçtan düşen cisim gruplarında toplam 2 kaza olayına 
rastlanmıştır (Resim2).  

 
Resim2: Kaza tutanaklarındaki kaza türleri 

Mekansal olmayan analiz olarak Pearson’s chi-square testine (ki-kare uyum testi) göre kazaya 
karışan araç tiplerine göre kazaların homojen olarak dağılımı test edilmiştir. Ki-kare uyum 
testinin formülasyonuna göre (Erdogan vd., 2008), kazaya karışan her araç tipi için beklenen 
kaza sayısı gözlenen kaza sayısından çıkarılarak, elde edilen farkın karesi beklenen kaza sayısına 
bölünmekte, sonuçlar toplanmaktadır. Amaç, kaza dağılımının geçerliliğini test etmektir. Test 
istatistiksel değeri (χ2

test=4722), ki-kare (χ2) kritik değerini (χ2
16, 0.05=26.3), 16 bağımsızlık 

değerinde (df=16), %5 önem derecesinde aşması durumunda Ho hipotezi yani kazanın homojen 
dağılımı hipotezi reddedilmektedir. Test sonucuna göre kazaların homojen dağılmadığı sonucuna 
varılmıştır. Mekansal desen analizlerinden daha sağlıklı sonuç alabilmek için kazaya karışan araç 
cinslerine göre kazalar gruplanmıştır ve Resim3 ile bu gruplara ait kaza noktaları sunulmuştur: 

a-İki tekerlekli araçlar: bisiklet, motorsiklet, mobilet 
b-Hafif araçlar: otomobil, minibüs, kamyonet 
c-Ağır araçlar: kamyon, otobüs, çekici 
d-Diğer araçlar: traktör, arazi aracı, iş makinesi, ambulans, tanker, özel araçlar 
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Resim3: Kaza oluşum gruplarına göre kaza noktalarının dağılımı 

İlk görsel araştırmayla nokta dağılımının rasgele/kümelenmiş/düzenli olduğuna karar vermek 
genellikle çok zordur. Bunun için oldukça artan bir ünü olan AÇYT ile Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini birleştiren ArcGIS’e dayalı AÇYT olarak bilinen SANET yazılım aracı 
kullanılmıştır (Okabe vd., 2006). Japon Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen SANET 
programı üzerinden 3 method ( Ağ ÇYT analizi, Ağ EYKM analizi ve Ağ K-fonksiyonu analizi) 
kullanılarak analizler yapılmıştır. Görselliği ve algıyı arttırmak için analiz sonuçları ArcScene 10 
üzerinde 3 boyutlu olarak gösterilmiştir. 
Mekansal analiz kapsamında EYKMA ve K-fonksiyonu metodları, nokta deseni şeklini 
araştırmak için kullanılmaktadırlar. Diğer yandan Ağ ÇYT analizi ise kaza olaylarının 
yoğunluğunu araştırmak için kullanılan bir metoddur. EYKMA metodu, kaza olayları arasındaki 
mesafe bilgilerine dayanmaktadır. Her olaya en yakın olay mesafesi ve bu mesafelerin ortalaması 
hesaplanmaktadır. Diğer mesafeler, G ve F fonksiyonları olarak adlandırılan istatistiksel 
yöntemlerle hesaplanmaktadır. G fonksiyonu en yakın komşu mesafelerinin kümülatif sıklık 
dağılımı olarak tanımlanmaktadır (Bailey ve Gatrell, 1995; Lloyd, 2010; Schabenberger ve 
Gotway, 2005). En yakın komşu analizi tahminlerindeki test ölçümleri, rassal ve bağımsız 
dağılımı ifade eden hipoteze karşı bu mesafeleri ölçmektedir. Eğer en yakın komşu mesafesi, 
rassal nokta desenindeki beklenenden anlamlı (significantly-belirgin) derecede küçükse, 
varsayılan hipotez kümelenme lehine reddedilir. SANET’in “Global Auto Nearest Neighbor 
Distance Method” aracı kullanılarak Resim4’teki gibi 4 gruba ait gözlenen ve beklenen en yakın 
komşu eğrileri elde edilmiştir. Bu çalışmada 10m. sınıf aralığında ve %5 güven aralığında 1000 
iterasyon koşturulmuştur. Sonuçta eğrilerin beklenen en yakın komşu analizi eğrilerinden 
yukarıda olduğu ve kazaların mekansal kümelenme gösterdiği görülmüştür. Resim4 aynı 
zamanda özellikle hafif araçların ve iki tekerlekli araçların karıştığı kazaların büyük oranda 
kümelendiğini de göstermektedir. 

 
Resim4: SANET yardımıyla EYKM metodunun uygulanması 
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K-fonksiyonu çalışma alanı içerisindeki bütün olaylar arasındaki mesafeye dayanmaktadır 
(Bailey ve Gatrell, 1995; Lloyd, 2010; Schabenberger ve Gotway, 2005). Tüm kazaları kapsadığı 
için en kapsamlı tahmin edicidir. Ağ K-fonksiyonu daha derin bir araştırma sağlamaktadır. 
SANET’in “Global Auto K Function Method” aracı kullanılarak kazaların mekansal analizi 
yapılmıştır. Yine %5 güven aralığı kullanılarak 4 grup için 200 iterasyonla gözlenen ve beklenen 
K-fonksiyonu eğrileri gözlenmiştir (Resim5). Grafikler kazaların kümelenmiş olduğunu 
göstermektedir. K-fonksiyonu analizinden sonra kazaların düzenli dağıldığını varsayan hipotez 
reddedilmiştir. Ardından Ağ ÇYT metodu kullanılarak kümelenme bölgelerinin araştırılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. Yine SANET kullanılarak, “Kernel Density Estimation” aracı ile, 4 grup 
için ağ çekirdek yoğunluğu yüzeyi tahmin edilmiştir. Bütün grupları aynı seviyede 
karşılaştırabilmek için manuel olarak kaza yoğunluğunun sınıflandırması yapılmıştır (Resim6). 
Resim7 ile de ArcScene 10 kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu Ağ ÇYT analizleri sunulmaktadır. 

 
Resim5: SANET yardımıyla K-fonksiyonu metodunun uygulanması 

 

 
Resim6: SANET yardımıyla 4 kaza grubuna ait nokta dağılımının 2 boyutlu sunumu. 
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Resim7: SANET yardımıyla 4 kaza grubuna ait nokta dağılımının 3 boyutlu sunumu. 

 
4 ANALİZ 

Osmaniye, dairesel bir kentsel yerleşim alanına sahiptir, Kuzey Çevre Yolu ve Güney Çevre 
Yolu ile çevrilmiştir. En yüksek trafik yoğunluğu Muşa Şahin Bulvarı üzerindedir. Ana ulaşım 
yolu olan bu bulvar, kenti doğu-batı yönünde kesmektedir. İkinci derecede trafik yoğunluğu olan 
caddelerden Atatürk Caddesi Muşa Şahin Bulvarı’na hemen hemen paralel iken ve İskender 
Türkmen Caddesi Bulvar’ı kesmektedir. Üçüncü derece yoğunluklu caddeler genellikle Muşa 
Şahin Bulvarı ile Atatürk Caddesini kesen caddeler ve sokaklardır. 

Ağa dayalı mekansal nokta deseni analizleri göstermektedir ki kent alanının farklı bölgelerinde 
iki tekerlekli araçların karıştığı kazalar kümelenmektedir (Resim6 ve Resim7). İki tekerlekli 
araçların karıştığı kazaların konumları Resim8 ile gösterilmektedir: 
1   : Musa Şahin Bulvarı ile Toprakkale Caddesi kesişimi 
2-3: Musa Şahin Bulvarı üzeri, Alparslan Türkeş Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi arası. 
4   : Atatürk Caddesi üzeri, Mehmet Zahit Kotku Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı arası. 
5   : Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Akyar Caddesi kesişimi. 
6   : Akyar Caddesi ile Dr. Ahmet Alkan Caddesi kesişimi 
7   : Akyar Caddesi ile M. Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi 
8   : M. Fevzi Çakmak Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi ile bağlantı yolunun kesişimi 
9   : İskender Türkmen Caddesi ile Şht. Süreyya Atalay Caddesi kesişimi 
10 : İskender Türkmen Caddesi üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali önü 

Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye’de de motorlu taşıt sayısında önemli bir artış 
gözlenmektedir. Motosiklet sayısının toplam motorlu araçlara oranı da oldukça önemli sayıdadır. 
Bu durum iki tekerlekli araçların karıştığı kaza sayısını da etkilemektedir. Bildiride geçen “iki 
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tekerlekli araç” tanımı içerisine motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, hepsi dahil edilmiştir 
çünkü kaza tutanaklarında bisikletler de kazaya karışan araçlar olarak yer almaktadır. Ancak 
bisikletler ve motosikletlerin trafik kayıt plakası bulunmamaktadır. 

 
Resim8: İki tekerlekli araçların karıştığı kazaların konumları 

Eldeki verilere göre iki tekerlekli araçların karıştığı kazalar incelendiğinde, 2010-1012 yıllarına 
ait 30 aylık dönemde 530 trafik kazasının olduğu dikkat çekmiştir. Bu dönemdeki toplam kaza 
sayısının 961 olduğu düşünülürse oldukça yüksek bir orandır. Kent merkezindeki iki tekerlekli 
araç sayısının fazlalığının, iklim ve sosyo-ekonomik koşullarla da ilgili bir nokta olduğu 
konusunu araştırmak için Yer Bölüm (YB-Location Quotient-LQ) tekniği kullanılmıştır. 

LQ tekniği, daha çok ekonomi alanında, bölgesel ekonomiyi referans ekonomi (örneğin ulusal 
ekonomi) ile kıyaslamak için kullanılan bir yöntemdir. Amaç, bölgesel ekonominin referans 
ekonomiye göre beklenenden daha fazla yer edinip edinmediğini belirlemektir. Formülasyon 
aşağıdaki gibidir: 

LQi=(Eir/Er) / (Ein/En) 
E: ekonomik faaliyet oranı (bu çalışmada iki tekerlekli araçların karıştığı kaza oranı) 
r: bölge - çalışma alanı 
n: ulus - referans alanı 
Eir: bölgenin oranı (Isserman, 1977). 

LQ değerlerini yorumlayabilmek için 3 çıktı vardır: LQ<1.0, LQ>1.0, LQ=1.0 

Bu çalışmada, LQ hesaplaması için: 
 (E), motorlu bisiklet sayısı, ortalama sıcaklık, ortalama yağmur miktarı, yağmurlu gün 
sayısı, kişi başı yıllık gelir; n, referans alan, Türkiye; r, çalışma alanı, Osmaniye ve komşu illeri, 
Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş olarak seçilmiştir. Motorlu bisiklet sayısının, kişi başı 
yıllık gelirin, sıcaklığın, yağmur miktarının ve yağmurlu gün sayısının LQ değerleri 
hesaplanmıştır. Motorlu bisiklet sayısına göre hesaplanan LQ=1.85 değeri, Osmaniye’deki iki 
tekerlekli araçların Türkiye’deki ortalama iki tekerlekli araç sayısının üzerinde olduğunu 
göstermektedir. Ortalama sıcaklık, yağmur miktarı ve yağmurlu gün sayısı için elde edilen LQ 
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değerleri ise komşu illerde Türkiye ortalamasının altındadır, Osmaniye için ortalama sıcaklık 
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu şartlar iki tekerlekli araçların kullanımına zemin 
hazırlamaktadır. Gelir durumuna göre hesaplama yapıldığında Osmaniye  (LQ=0.46<1.0) değeri 
ile (Table2), 81 ilin sıralamasında 70. sırayı almaktadır (Kırklareli Valiliği, 2013). Bu sonuç, 
iklim şartlarının ve sosyo-ekonomik durumun kentte kullanılan araç tipini etkilediğini ve 
yönlendirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca iki tekerlekli araçların kullanımı hem pratik hem de 
çok daha az masraflıdır. 

Tablo2: Hesaplanan LQ değerleri ve ekonomik gelişim sıralaması 

İlin adı 
Ekonomik 

gelişim 
sıralaması 

LQ: Location Quotients-LQ (Yer Bölüm) 

Yıllık gelir sıcaklık Yağış miktarı Yağmurlu 
gün sayısı 

Motorlu 
araç 

Adana 25 1,03 1,38 0,87 0,9 1,55 

Hatay 45 0,8 1,34 0,86 0,89 2,42 

Kahramanmaraş 52 0,71 1,16 0,79 0,86 0,9 

Gaziantep 60 0,65 1,05 0,81 0,85 1,87 

Osmaniye 70 0,46 1,34 0,91 0,93 1,85 

 

Bu çalışmada iki tekerlekli araçların sayısı artarken, karıştıkları kaza sayısının da arttığı; bu tip 
kazaların Musa şahin Bulvarı, Atatürk Caddesi ve İskender Türkmen Caddesi üzerinde kesişim 
bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Resim10). 

Kent merkezindeki caddelerin çok geniş olmadığı, ancak kalabalık olduğu; yolun iki tarafına 
park eden araçların yolu daha da daralttığı, bu sebeplerle kazaya sebep ortamın ortaya 
çıkmasının kaçınılmaz olduğu aşikardır. Düzensiz davranışlar ve dikkatsiz insanlara karşı, 
yolların tüm kullanıcıları için güvenlik ve trafik kuralları geliştirilmelidir. Trafiğin hızlı aktığı 
zamanlarda, iki tekerlekli araçlar için güvenilirlik ortamı azalmaktadır. Ayrıca kavşaklar ve 
dönemeçler iki tekerlekliler için riske açık bölgeler olmaktadır.  

  
4 SONUÇ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kent nüfusu artış göstermektedir. Yeterli kent planları 
olmadan yaşanan büyümeler beraberinde kent ulaşım problemlerini de getirmektedir. Karayolu 
trafik kazaları, mağdurların ve ailelerinin hayatında belirgin bir rol oynamaktadır. Yollardaki 
güvenliği arttırmak için bazı tedbirler almak, yardımcı ve kullanışlı araçlar geliştirmek 
gerekmektedir. 
Kentteki iki tekerlekli araçların sayılarının fazlalığı düşünüldüğünde bu araçlar için özel bir 
kullanım yolu ayrılması yerinde bir uygulama olacaktır. 
Bildiride Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS (GIS) ile ağ üzerinde mekansal kaza deseni analizi için 
kazaya karışan araç tipine göre 3 metod kullanılmıştır: çekirdek yoğunluğu, en yakın komşu 
mesafesi ve k-fonksiyonu. Analizler sonucunda kazaların kümelenme sergilediği gözlenmiştir. 
Kent ulaşım projeleri ve yol güvenliği planlaması için, kentteki karar vericilerin, farklı kriterlere 
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(kaza oluşum tipi, kazaya karışan araç sayısı, gün durumu, mevsim, ay, günün saatleri, yol 
özellikleri, hava koşulları, çevre özellikleri… gibi) göre mekansal analizlerin kullanılması 
konusunda teşvik edilmeleri yerinde olacaktır. Ancak bu şekilde tam güvenlikli trafik planı 
oluşturulabilir. 

Trafik kazası tutanakları, mekansal ve istatistiksel analizlere uygun olarak hazırlanmalı; örneğin 
GPS/GIS (Küresel Konumlama Sistemi/Coğrafi Bilgi Sistemi) sistemine entegre formatta bir 
form olmalıdır. Klasik metinsel raporlar, sistematik ve rassal hatalara sebebiyet verebilmektedir. 
GPS/GIS sistemleri, mekansal hassasiyeti arttırmaktadır. 

2 boyut yerine 3 boyutlu analizler görselliği ve algıyı arttırmaktadır. 3 boyutlu çıktılar, kontrol 
stratejisi için trafik polisine ve yol güvenliği için tüm ilgili kurum/kuruluşlara rehberlik edecek 
kaliteye sahiptir. Analiz sonuçlarının özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü gibi ilgili çalışma 
alanları/kurumlarıyla paylaşılması en yerinde uygulama olacaktır. 
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ÖZET 

Günümüzün en önemli gereksinimlerinden olan güvenlik ve güvenliğimize etki eden 
etkiler gerek bizim gerek ise yanımızdakiler için her gün karşımıza en başta sokağa adımımızı 
attığımızda trafikte ön plana çıkmaktadır. 

Trafikte yer almak, özellikle gece ve karanlıkta ışığın az olduğu ve trafikte 
bulunmamızı zorunlu kılan zamanlarda daha da belirgin olarak bizim trafikte ki varlığımızı 
simgeleyebilmemizi zorunlu kılmaktadır. Trafikteki belirginliğimizi ortaya koyabilmemiz 
gelişen teknoloji ve konvansiyonel sistemlerden modern sistemlere geçiş sayesinde daha da 
iyi bir sonuç vererek günümüzde ortaya konulmaya başlanmıştır. Trafikte kullanılan giysiler 
sayesinde bunun ortaya konması teknik tekstil mamulleri vasıtasıyla üretilen giysiler ile daha 
da etkin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle trafikte giyilebilecek giysiler olarak 
reflektörlü giysilere ve reflektörlerin giysi üzerinde etkin yerleştirilmesine önem verilmesi 
trafik güvenliği açısından sağlanabilecek birçok aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin ortaya 
konmasına yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada Trafikte yer alan özellikle yayalar, bisiklet sürücüleri ve trafiği 
düzenlemek ile görevli kişiler ile yol yapım çalışmalarında yer alan görevlilerin 
kullanabileceği reflektörlü teknik tekstillerden oluşturulmuş akıllı tekstil olarak tabir edilen 
giysiler ile sağlanabilecek aktif ve pasif güvenlik önlemleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Trafik, Reflektörlü Giysiler, Teknik Tekstiller, Akıllı Tekstiller. 
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1. GİRİŞ

Trafikte zorunlu bulunmamız gerektiği durumlarda özellikle yağmurlu, sisli, karlı ve
gece karanlıkta ışığın az olduğunda yerlerde trafikteki bulunmamızın zorunluğu olduğu 
zamanlarda giysilerimizin belirgin olmamızı sağlayan kıyafetler giymemiz bizim trafikte ki 
varlığımızı daha belirgin halde simgeleyebilmemize yardımcı olmaktadır. Trafikteki 
belirginliğimizi ortaya koyabilmemiz gelişen teknoloji ve konvansiyonel sistemlerden modern 
sistemlere geçiş ile daha da iyi bir sonuç ile günümüzde ortaya konulmaya başlanmıştır. 
Trafikte kullanılan giysiler ile bunun ortaya konması teknik tekstil mamulleri ile üretilen 
giysiler ile daha da iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle trafikte giyilebilecek giysiler 
olarak reflektörlü giysilere ve reflektörlerin giysi üzerinde etkin yerleştirilmesine önem 
verilmesi trafik güvenliği açısından sağlanabilecek birçok aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin 
ortaya konmasına yardımcı olacaktır. 

Trafikte yer alan özellikle yayalar, bisiklet sürücüleri, trafiği düzenlemek ile görevli 
personel ve yol yapım çalışmalarında yer alan görevlilerin kullanabileceği reflektörlü teknik 
tekstillerden oluşturulmuş akıllı tekstil olarak tabir edilen giysiler ile sağlanabilecek aktif ve 
pasif güvenlik önlemleri mevcuttur. 

Trafikte özellikle araç yolu üzerinde bulunmak zorunda kalan bisiklet sürücüleri, 
motosiklet sürücüleri, trafiği denetlemek ile görevlendirilmiş personeller, yol yapım 
çalışmalarında görevli personeller mutlaka trafikte hava koşulları ne olursa olsun kendini fark 
ettirebilecek biçimde giyinmeleri gerekmektedir. Bunu da geri yansıtma ve parlama özelliği 
olan kumaşlardan üretilmiş giysi veya giysi üzerine takılmış aksesuarlar ile sağlayabilirler. 

2. Çok Fonksiyonlu Teknik ve Akıllı Tekstiller

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan teknik tekstiller, tekstil sektörünün en hızlı 
büyüyen alanıdır. Özellikle son yirmi yıl içerisinde bu alanda yapılan araştırmalar oldukça 
önem kazanmıştır. Günümüzde tekstil maddeleri, gerek lif çeşitliliği olarak, gerekse 
oluşturulabilen yapıların çeşitliliği sebebiyle klasik tekstil kullanım alanları dışında; tıp, 
inşaat, taşımacılık, tarım, endüstri, uzay, yapı, peyzaj, ziraat, güvenlik, askeri gibi alanlarda da 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni lif materyalleri, tekstil yüzeyleri ve tekstil üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi ile bu eğilim desteklenmiştir. Teknik tekstil ürünlerinin yeni 
uygulama alanları bulması ve pazar taleplerinin artması da, bu sektörün hızlı bir şekilde 
gelişmesi için tetikleyici bir faktör olmuştur [1]. 

Teknik tekstiller: Estetik ve dekoratif karakteristiklerinden ziyade, öncelikli olarak 
teknik performans ve fonksiyonel özellikleri için üretilmiş tekstil materyalleri ve ürünleridir 
[2]. 

Teknik tekstiller, yüksek teknik ve kalite gerekliliklerini karşılayan (mekaniksel, ısıl, 
elektriksel, dayanıklılık vs.) ve teknik fonksiyonları olan materyallerdir [4]. 

Çok fonksiyonlu tekstil ürünleri, insanları doğal atmosfer şartlarından korumanın ve 
süslemenin yanında, başta sağlık, güvenlik ve bilişim alanlarında olmak üzere, bugün hayal 
bile edemediğimiz her tür alanda, en az bir ek fonksiyonu daha yerine getiren ürünlerdir. 
Elektromanyetik dalgaları filtre eden kumaşlar, bacakları nemlendiren, besleyen (E vitamini 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

34

ile) ve selüliti önleyen bayan çorapları veya pantolonları, şifalı aloe-vera bitki özü salgılayan 
yatak takımları çok fonksiyonlu tekstil ürünlerine örnektir [6]. 

Akıllı tekstiller ise, normal tekstil ürünlerinin doğal atmosfer şartlarından koruma ve 
süsleme özelliklerine ilaveten herhangi bir etkiyi (ışık, ısı, basınç, elekromanyetik dalgalar, 
ses ve ses ötesi dalgalar, hareket vs.) veya etki değişikliğini algılama ve buna bir tepki verme 
özelliğine sahip olan tekstil ürünleridir [6]. 

 Akıllı tekstiller, çevresel şart ve etkileri algılayıp tepki veren materyal ve yapılardır. 
Akıllı tekstillerin, gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip olacağı ve tekstil sektörünün en 
önemli kısmını oluşturacağı beklenmektedir [7]. 

Akıllı tekstiller için literatürde şu tanımlara rastlanmaktadır; 
- Kontrol etmemize gerek olmaksızın etkilere tepki veren yapılardır,
- İçinde bulunduğu çevreye duyarlı olan yapılardır,
- İçeriden veya dışarıdan gelen etkilere tepki veren malzemelerdir,
- Bazı olaylar karşısında otomatik olarak aktif reaksiyon gösteren yapılardır [8].

2.1. Reflektörün (Yansıtıcıların) Giysilerde Kullanımı 

Giysiler üzerinde yansıtma ve fark edilebilirliği arttırmak amacı ile kullanılan 
reflektörler göz alıcı ve ışık yansıtma özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bununla 
birlikte reflektörlerin giysi üzerine yerleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Reflektörlerin vücudun tamamını net bir şekilde görülebilir  kılması yansıtıcıların ana 
görevini ortaya koymaktadır. Çünkü yansıtıcılar giysi üzerinde daha iyi görünebilmeyi 
sağlamaktadır. Örneğin; Şapkasının, eldivenlerinin ve ayakkabılarının reflektör ile 
donatılması giyen kişlerin fark edilebilirliğini arttıracaktır. 

2.2.Trafik Düzenleme Görevlilerinin Giysilerinde Kullanılan Teknik Tekstiller ve 
Reflektörler 

Başta aktif olarak trafiğin kontrolü ve akışının sağlanması amacı ile 
yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş Trafik Polisi, Jandarma Trafik Sorumlusu, Zabıta 
Trafik Denetleme Sorumlusu ve Trafiğin akışını rahatlatmak ve trafiğin içerisinde yer 
alan araçların park sorunun düzenlenmesinde yer alan park sorumluluları, yol yapım 
çalışmalarında görevli personeller olmak üzere trafiğin içerisinde araçlı veya araçsız 
yer alan tüm görevlilerin gece, gündüz, yağmurlu, sisli, karlı veya güneşli hava ayrımı 
yapmadan reflektörlü giysi giymeleri onların can güvenliği için önem arz etmektedir. 

Resim 1 'de göründüğü gibi vücudun üst kısmının net bir şekilde görünebilmesi 
için göğüs bölgesinde geniş paröalı reflektör ve vücudun çizgilerinin net bir şekilde 
fark edilmesi amacıyla fosforlu yansıtıcı ile biyelenmiş ve fosforlu fermuar 
kullanılmıştır. 
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Resim 1: Giysi Üzerinde Yansıtıcıların Kullanılması [9] 

Resim 2'de de şapka ve kask üzerinde reflektörün kullanılmasına birer örnek 
vardır. Özellikle trafikte fiili olarak görev alan personel için giysi ve aksesuarları 
üzerinde bulunması gereken yansıtıcıların önemi üzerinde durulacak olursa karşıdan 
gelen araçların trafikte bulunan personelin daha kolay fark edilmelerini sağlayacaktır. 
Bununla birlikte personelin görüşünün yüksek olması içinde şapkalara, berelere, 
kasklara uygulanacak reklektörlerin yanında bunlarım görüş kısımlarının koyu 
olmasına özen gösterilmelidir. 

Resim 2: Şapka ve Kask Üzerinde Yansitıcıların Kullanılması[10,11,15] 

Resim 3'de görüldüğü üzere trafikte fiili olarak görev alan personelin giydiği 
kıyafetlerin özellikle ana hatları üzerine reflektörlerin kullanılması onların 
görülebilirliğini arttıracaktır ve aynı zaman da da giysilere şıklık katacaktır. Aynı 
zaman da vücud uzuvlarının daha etkin şekilde görülebilmesinin sağlanabilmesi için 
fosforlu ve yansıtıcılı biyeler kullanılarak işlenmesi giysilerin görülebilirliğinini 
arttıracaktır. 
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Resim 3: Trafikte Fiili Olarak Bulunan Personelin Giydiği Giysiler[12,13,14] 

Resim 4: Karanlik Ortam Koşullarinda Aydinlatilmiş Reflektörlü Giysi [16] 

Resim 5'te de göründüğü üzere, reflektif özelliğe sahip kumaşlar, açık ve 
aydınlık hava koşullarında kullanıldığı gibi, ağır çevresel şartlar altında da kullanıldığı 
için kumaşların retroreflektif özellikleri hayati önem taşımaktadı[16]. Bunun içinde 
reflektörlerin yıkama, yıpranma gibi dış etkilerden korunabilmesi için reflektörllerin 
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üzerinin şefaf yüzeyler ile kaplanması ve fosforlu fermuar tarzı aksesuar ve biyeler 
kullanılması yerinde olacaktır. 

Resim 4: Reflektörlü Malzemenin İşlemler Sonrası ve Deformansyon Sonucu 
Yansıtma Özellikleri [16] 

3. Sonuç ve Değerlendirme

Trafikte aktif olarak yer alan trafik görevlileri başta olmak üzere trafikte yer alan tüm 
bireyler için görülebilmenin ve fark edilebilir olmasının önemi çok yüksektir. Bunun içinde 
trafikte yer aldığımız sürece yansıtıcı özelliğe sahip giysiler giymemiz gereklidir. 

Özellikle trafik görevlilerinin trafikte bulundukları sürece kendilerine araç 
çarpmalarından koruyabilmeleri için karayolu üzerinde bulundukları sürece fark 
edilebilirliklerinin yüksek ve kendilerini bu giysi içinde rahat etmeleri gerekmektedir. Bunun 
içinde giysi üzerinde yer alan reflektörlü kısımların bu giysileri kullanacak kişilerin vücut 
yapılarını karşıdan rahat bir şekilde görünmelerini kolaylaştıracak biçimde entegre edilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde uzak mesafeden görünmeyi kolaylaştırıcı reflektörlü giysilerin 
levhadan veya her hangi bir cisimden ayırılması dahi zorlaşabilmektedir. Bunun için özellikle 
reflektörlerin giysi üzerinde parça parça ve vücudu gösterecek şekilde konulması esas 
alınması gerekmektedir. Bu parçalar özellikle giysi üzerine giysinin ergomikliğini 
bozmayacak şekilde ve giysi estetiğini koruyacak şekilde konulmalıdır. Giysinin bu sayede 
uzaktan görünme kabiliyetini arttırması sağlamış olacaktır.  

Giysi üzerine reflektörlerin yerleştirilmesi ve monte edilmesinde özellikle sağlamlık 
açısından dikiş teknikleri kullanılabildiği gibi presleme yöntemlerinden ve yapıştırma 
tekniklerinden yararlanılmaktadır. Reflektörlerin yerleştirilmesindeki amaç görünme 
kabiliyetinin arttırılması olduğundan özellikle dikişlerin reflektörlü iplikler ile tutturulması 
esas olsa da dikiş giriş çıkışların zarar görebileceğinden bu da yansıtma kabiliyetini %1-
2’lerde de olsa düşürecek olsa da yapıştırma ve presleme tekniklerinin uygulanması esas 
alınmalıdır. Yapıştırma sonucu reflektörlerin mekanik etkilerden ve hava şartlarından 
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uçlarının aşınması sorunu ortaya çıkabileceğinden reflektörlerin üstünün şeffaf koyucu ile 
kaplanması reflektörlerin yıpranmasının önüne de geçilecektir. 

Reflektörlü giysilerin en etkin şekilde kullanılabilmesi reflektörlerin giysi üzerinde en 
etkin şekilde yerleştirilmesi ile ilgili olduğu için giysilerin üzerinde yer alan reflektörlerin 
birbirine yakın ve bedenlere göre daha etkin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede giysiyi 
giyen kişinin trafikteki fark edilebilirliği arttırılmış olacaktır. Böylece trafik görevlisinin başta 
olmak üzere trafikte yer alanların fark edilmemesinden kaynaklanan trafik kaza riskleri 
ortadan kalkmış olacaktır. 
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TOPLUTAŞIM SİSTEMLERİ İÇİN RFID KAYNAKLI BİLET 
ÖDEME SİSTEMİ VE ANKARA’DA UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

ÇAKIROĞLU İbrahim[1]  
HATİPOĞLU, Seda[2] 

 

  
ÖZET 

 
Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar süregelen kırsal alandan kentlere göç hareketi, dünya 
genelinde kentleşme olgusunu belirgin hale getirmiştir. Artan kentsel nüfus, beraberinde kent 
çeperlerinde büyümeyi getirerek yaya ve bisikletli ulaşımı zorlaştırmakta ve özel araç 
sahipliliğini artırmaktadır. Kentlerde özel aracın artması trafik sorunlarını beraberinde 
getirmektedir. Bu noktada toplutaşım sistemleri kent ulaşımı için önemli bir çözüm yolu olarak 
ortaya çıkmaktadır.  
 

Kentlerde rahat ulaşım sağlanabilmesi öncelikle etkin ve verimli olarak yürütülen toplu taşıma 
sisteminin varlığına bağlıdır. Toplutaşım sistemlerinin tercih edilebilirliğini artırmak için gerek 
fiziksel gerekse işletim açısından birçok yol izlenebilmektedir. Bu yollardan bir tanesi seyahat 
sürelerini kısaltmak ve adil ödemenin sağlanmasıdır. Özellikle otobüs sisteminde ücret ödeme 
esnasında kazanılacak vakit, sistemin kapasitesini ve kullanılırlığını artıracaktır.  
 

Bu çalışmada RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi incelenmiş, bu teknolojinin 
toplutaşım ücret ödemesinde kullanılması Ankara kenti otobüs sistemi için kurgulanmış, ve 
yararları tartışılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: RFID, Toplutaşım, Bilet 
 

 
 

 
 

Arslantürk Şehircilik, Ankara[1] 

Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara[2] 
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1. GİRİŞ  
Türkiye’de, sanayi devriminin ardından kırsal nüfus azalmaya, kentsel nüfus artmaya 
başlamıştır. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’de %24 civarında olan kentsel nüfus, günümüzde 
%77’ lere çıkmış ve beraberinde kent çeperlerinde büyümeyi getirmiştir.( wikipedia.org, 2015). 
Bu durum yaya ve bisiklet ulaşımını zorlaştırmış ve insanları özel araç kullanımına yöneltmiştir. 
Özel araç kullanımındaki artış beraberinde trafik sorunlarını getirirken, çevre kirliliği, 
kaynakların efektif kullanılamaması gibi birçok sorun doğurmuştur. Bu noktada toplutaşım 
sistemleri kent için önemli bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Onlarca yıldır yapılan çalışmalara, tartışmalara, harcamalara karşın, kentlerimizdeki ulaşım 
sorunları her geçen gün büyüyerek varlığını sürdürmektedir. Tüm dünyada uygulanan ulaşım 
politikalarının temelinde kıt kaynakları daha verimli kullanma, sürdürülebilirlik anlayışı içinde 
kentsel çevreyi bozmadan çözümler üretme ve toplumun bütün kesimlerine hakkaniyetli bir 
ulaşım hizmeti sunma gibi ilkeler yer almaktadır. (Elker, 2001). 
Geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak, durmadan artan ulaşım talebinin yeni yollar, pahalı 
yatırımlar yapılarak arzın artırılması yoluyla karşılanmaya çalışılmasından çok, birincil araç 
olarak bu talebin toplumun çıkarları doğrultusunda biçimlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. 
(Gülgeç, 1998) 
Toplutaşım sistemlerinin tercih edilebilirliğini artırmak için birçok yol izlenmektedir. Adil 
ödeme, seyahat sürelerini kısaltma bunlardan bazılarıdır. ( YTV Helsinki Metropolitan Area 
Council, 2008). Otobüs yolları, toplutaşım araçlarına öncelik ve indi-bindi sürelerinin kısaltılması, 
seyahat sürelerinin kısaltılması amacıyla yapılan bazı çalışmalardır. (Gür, 2003). Türkiye’de bu 
konuya yeterli önem verilmese de dünyada indi-bindi sürelerini kısaltmak için birçok yöntem 
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yönü ise bütün kapıların indi-bindi sırasında 
kullanılmasıdır.  

Tüm kapıların indi-bindi sırasında kullanıldığı sistemler ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterebilmektedir. Türkiye ve Avrupa’ da metro, metrobüs ve tramvay sistemlerinde genellikle 
durakta ödeme yapılmakta ve daha sonra taşıtın tüm kapıları kullanılmaktadır. İtalya L’aquila’ da 
kullanılan sistemde ise tüm kapılar açılmakta ve yolcular otobüse bindikten sonra içeride 
bulunan makinelerde ödeme yapmaktadır. Ödeme kontrolü denetmenler tarafından yapılmakta 
ve kural dışı durumlarda yüksek cezalar uygulanmaktadır. Brezilya’da ise farklı olarak binişler 
otobüsün arka kapısından yapılmaktadır. Ancak otobüsün kapıları standarttan geniştir. 
Yolcuların ilk bindikleri alanda yolcu koltuğu bulunmamaktadır. Otobüsün içinde ödeme için 
kullanılan turnikeler bulunmaktadır. Ödeme yapan yolcular koltuklu bölüme geçerek 
oturabilmektedir veya arakada bekleyerek ineceği zaman ödeme yapabilmektedir. Ödeme 
kontrolü denetmenler tarafından yapılmaktadır. 

Yapılan bu çalışma artan ulaşım talebini karşılamak için toplutaşım sistemlerindeki sorunlardan 
“zaman kaybı” ve bu kaybın önlenmesi için yapılabilecek öneri ve adil ödeme sistemi için 
yapılabilecek bir uygulamayı içermektedir. Bu uygulama için RFID (Radio Frequency 
Identification) teknolojisinden yararlanılacaktır.  
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2. RFID TEKNOLOJİSİNİN TOPLUTAŞIM SİSTEMİNE UYGULANMASI 

2.1. RFID Çalışma Metodolojisi 
RFID (Radio Frequency Identification), günümüzde üretim, lojistik, perakendecilik, güvenlik, 
sağlık gibi birçok alanda kullanılan yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojisinin adıdır. Bu 
teknolojide tag adı verilen etiketler ile alıcı arasındaki iletişim temas olmadan, kablosuz 
haberleşme ile sağlanmaktadır. 
RFID etiket içerisinde, bir mikrochip ve buna eklenmiş bir anten bulunmaktadır. Mikrochip 2KB 
ve daha fazlası bilgiyi depolayabilmektedir. RFID içerisinde bulunan bilgiler bir alıcı (okuyucu) 
yardımı ile okunabilir. Tipik bir okuyucu, belli bir frekansta manyetik alan yayınlar. Yayımlanan 
bu manyetik alan etikete ulaşır ve veriler etiketten manyetik alan içerisinde okuyucuya döner. 
Okuyucu gelen bu verileri lojik verilere dönüştürerek, okuyucuya bağlı diğer cihazlara gönderir. 
RFID etiketler çok değişik şekillerde, çok değişik objelerin içerisine yerleştirilebilmektedir. 
Birkaç milimetre büyüklüğündeki cisimlerde dahi bu sistem kullanılabilmektedir(Gündüz ve 
Erkaya, 2008) 
2.2. Ankara Kenti Örneği 

Ankara’nın mevcut durumu incelendiğinde otobüslere binişler ön kapıdan, şoför kontrolünde 
yapılmaktadır. Bu durum daha uzun kuyruklar oluşması anlamına geleceği gibi binen yolcuların 
ödemelerini yapmadan otobüsün hareket edemeyeceği anlamına da gelmektedir. Fiyatlandırma 
ise adil ödemeyi değil herkesin eşit ödeme yapmasını öngörmektedir. Ego otobüslerinde 
mevcutta bulunan gps sistemiyle beraber çalışacak RFID sistemi sayesinde adil ödeme 
sağlanabilir. Önerilen sistem hem seyahat süresini kısaltacak hem de adil ödeme yapılmasını 
sağlayacaktır.  
Bu çalışmada Ankara kenti için önerilen sistemin dört ana parçadan oluşması planlanmaktadır. 
Bunlar; otobüste bulunan yolcuların RFID yolcu kartları, RFID okuyucular, otobüslerde bulunan 
gps sistemi ve merkez bilgisayardır (Şekil 1). ( Chandra vd., 2014: 2). RFID okuyucuların 
otobüsün tavanına asılabilecek şekilde olması zarar görmesini engellemek açısından daha uygun 
olacaktır.  
Önerilen sistem için yolcuların mevcuttaki ego kartlarına benzeyen fakat öneri sisteme uyumlu 
kartlar edinmesi gerekmektedir. Bu kartların hepsinin ID’leri farklı olacaktır. (Chatterjee ve 
Timande, 2012: 3). Ayrıca kartlar öğrenci, serbest ve normal kart olarak üç farklı görünümde 
tasarlanacaktır. Farklı ID’ler ileride kullanılmak üzere istatistiki veri tabanı oluşmasını 
sağlayacaktır. Farklı görünümde tasarımlar ise denetmenler için kontrol sırasında kolaylık 
sağlayacaktır. 
Sistemin çalışması yolcunun otobüse binmesi ile başlayacaktır. Yolcu bindiği anda RFID 
okuyucu, yolcu kartını okuyacaktır. Alınan ilk okuma gps’ den alınan konum bilgisi ile 
birleştirilerek biniş yeri belirlenecektir. Bu bilgi merkez bilgisayara gönderilecek ve aktarma 
durumu kontrol edilecektir. RFID okuyucular devamlı olarak (15-30 saniyede bir) otobüs içinde 
okuma yapmaya devam ederek inen ve binen yolcuları tespit edeceklerdir. Bu mantıkla çalışan 
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okuyucular bir yolcunun indiğini tespit ettikleri an son okuma anını konum bilgisi ile eşleştirerek 
iniş noktasını belirleyecek ve belirli bir süre sonra sistem karttan ücreti tahsil edecektir. Ücretin 
belirlenmesi sırasında, sistemin kullanıldığı kentin önceden belirlenmiş bölgeler arası fiyatları 
dikkate alınacaktır.   

 
Şekil 1: Tasarlanan Sistemin Görseli 

Yolcunun otobüsün dolu olması halinde, diğer yolcuların inmesi için inip tekrar binmesi 
gerekebilir. Bunun için sistem yolcunun otobüsten indiği an yaptığı okuma ve konum 
eşleştirmesinin ardından bir dakika içinde aynı yolcu kartını tekrar görmezse, yolcu kartından 
ücreti tahsil edecektir. Tekrar görmesi halinde yolcuyu inmemiş varsayacak ve eşleştirmeyi 
silecektir. 
Bazı durumlarda yolcular otobüse tek kart ile iki kişi binebilmektedir. Ankara’ da mevcut 
durumda kart sahibi kartını ikinci kez okutarak ödeme yapmaktadır. Fakat önerilen sistem buna 
izin vermemektedir. Buna çözüm olarak otobüste bulunacak para yükleme makinelerinde tek 
binişlik kullan-at biletler bulundurulabilir. Fakat bu biletlerin ücreti normal kartın en uzun 
mesafe ücretinin üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde yolcular devamlı kullanılacak karttan 
edinmek yerine, her binişlerinde kullan-at biletler kullanmaya yönelebilir. Bu durum da işletme 
maliyetlerinin yükselmesine sebep olacaktır. 

Mevcut sistemde yolcular otobüse binerken kartlarında para yüklü olması gerekmektedir. Ancak 
önerilen sistemde böyle bir zorunluluk yoktur. Yolcular otobüste bulundukları süre içinde, 
otobüslere yerleştirilecek makinelerden kartlarına para yükleyebilirler. Bu kolaylığın sebebi 
paranın binerken değil inerken tahsil edilmesidir. 

Her kapıdan indi-bindi yapılması kontrolsüz bir ortam oluşmasına sebep olacaktır. Bu da 
insanları kaçak olarak yolculuk yapmaya teşvik edebilir. Sistemde bu kontrolün denetmenler 
tarafından yapılması önerilmektedir. Denetmenler kontrolde kullanmak üzere RFID okuyuculu 
cihazlar taşıyacaktır. Kartı cihaza okuttuğu an kartta bulunan para miktarı, son yükleme günü ve 
saati, son okunma günü ve saati ekrana gelecektir. Kart bilgileri ile kontrolü yapılan kişi bilgileri 
birbirini tutmalıdır. Aksi takdirde kişiler başkalarına ait indirimli kartları kullanabilir. Örneğin 
öğrenci kartında yolcudan öğrenci belgesi, serbest kartta nüfus cüzdanı veya engelli belgesi 
istenerek kontrol yapılabilir. Kartlarda bulunması gereken en az para miktarı yapılabilecek en 
uzun yolcuğun ücretine denk olmalıdır veya bu ücret kart teslimi sırasında depozito olarak 
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alınabilir. Kural dışı bir durumun tespiti halinde en uzun seyahat ücretinin en az 25 katı ceza 
kesilmeli ve tahsilatı takip edilmelidir. Aksi takdirde cezanın caydırıcılığı kalmayacaktır.   
Yolcunun aktarma yapıp yapmadığını kontrol etmek amacıyla, RFID okuyucu yaptığı ilk 
okumayı merkez bilgisayara göndererek, o yolcunun son 45 dakika içinde herhangi bir 
toplutaşım aracı kullanıp kullanmadığını tespit edecektir. Aktarma yapılıyorsa inişte 
ücretlendirme ona göre yapılacaktır.  

3. SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada toplutaşım sistemleri için RFID kaynaklı bir bilet ödeme sisteminin 
çerçevesi tasarlanmıştır. Önerilen sistemde otobüse binen yolcuların kartı herhangi bir yere 
okutmasına gerek yoktur. Ceplerinde, cüzdanlarında, çantalarında taşıyabilirler. Ayrıca Gps 
sistemi ile bağlantısı kurgulanarak adil ödeme yapılması sağlanmıştır. Bu sistemin tam otomatik, 
güvenilir, şeffaf ve kullanışlı olması beklenmektedir. 
 Uygulama sayesinde duraklarda bekleme yapmadan aracın tüm kapılarından iniş ve binişler 
sağlanacaktır. Bunun sonucunda da duraklarda zaman kaybı en aza indirilecek ve daha hızlı bir 
toplutaşım sistemi ortaya çıkacaktır. Bu durum kişilerin toplutaşıma yönelmesini sağlayacaktır. 
Aynı zamanda biletsiz yolcu taşımacılığının da önüne geçilmesi beklenmektedir. Ayrıca, bu 
sistemde kullanılacak RFID kartlar sayesinde kağıt kartlar ortadan kalkacak ve kağıt tüketimi 
azalacaktır. 
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YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİNDE 
YARATICI PROBLEM ÇÖZME METODU’NUN (TRİZ) 

KULLANILMASI 

Yunus Emre KARAMANOĞLU1 

ÖZET 
Ülkemizde yıllardan beri en önde gelen sorunlardan biri trafik kazalarında hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımızdır. Hayati kayıpların yanında kalıcı ya da geçici sakatlıklar, kazalarda hasar gören araçlar 
vb. göz önüne alındığında önemli miktarda da milli servetimiz kaybolmaktadır. Gelişen teknoloji her ne 
kadar kullanılan araçların güvenlik önlemlerini geliştirmekte olsa da araç ve yaya trafiğinin dizayn 
edilmesi de oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yaratıcı problem çözme teorilerinden biri olan ve 
Rusça Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch kelimelerinin baş harfleri kısaltılarak adlandırılmış 
“TRIZ” tekniğine ilişkin bir araştırma ve bu metodun trafiğin düzenlenmesinde nasıl kullanılabileceği 
ortaya konulmuştur. Başlangıçta TRIZ, ürün geliştirme süreci sırasında ortaya çıkan problemleri başarılı 
bir şekilde çözmek için kullanılmış, daha sonraları ise farklı alanlarda da problem çözme amacıyla 
kullanılmaya başlanmıştır. Sorunları çözme araçları, metotları ve düşünceleri çok çeşitli ve farklıdır, 
bunların bazılarının etkili olduğu kanıtlanmıştır. TRIZ, temel olarak patentlerin istatistiksel 
araştırmalarından elde edilenler ve diğer teknik bilgi kaynaklarından oluşan bilgilerin 
kaynaştırıldığı bir düşünce yoludur. Söz konusu metodun uygulanmasına örnek olması amacıyla 
büyükşehirlerde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler için TRIZ prensipleri 
uygulanmıştır. Yoğun trafiğin olduğu güzergâhlar için trafiğin tasarımına yönelik TRIZ 
prensiplerinin nasıl uygulanacağı gösterilmiştir. Bu metot son yıllarda özellikle Amerika, Çin ve 
Avrupa’da birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: TRIZ, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi, Problem Çözme Araçları, Trafik 
Düzenlemesi.  

USING CREATIVE PROBLEM SOLVING METHOD (TRIZ) IN 
REGULATION OF PEDESTRIAN AND VEHICLE TRAFFIC 

ABSTRACT 
In our country one of the most leading problems for many years are our citizens who lost their lives in 
traffic accidents. Besides permanent or temporary disability of the lost lives, damaged cars in the 
accidents are also a significant amount of lost for our national wealth. Although emerging technology 
improves the safety tools used in the vehicles, it is also very important to design the pedestrian traffic. In 
this study, a survey about one of the inventive problem solving method “TRIZ” which is a Russian 
acronym for the Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch and how this method can be used to design 
traffic and prevent traffic accidents is given. At first, TRIZ is used as a method for solving problems 
arising during the process of product development, then it is also began to be used for solving different 
problems in various areas. Problem solving tools, methods and philosophies are numerous and various, 
and some of them have been proved to be effective. TRIZ is a way of thinking combined with set of tools, 
and is based on the findings of statistical research of patents and other sources of technical information. 
The purpose of the study is to show TRIZ application for our big cities where pedestrian and 
vehicle traffic is very heavy. In the study, it is shown that how can TRIZ principles be used for 
designing the traffic flow on the roads having heavy traffic. In the last years, this method has been 
commonly used especially in USA, China and Europe. 

1 Dr. J.Yb.,  İl Jandarma Komutanlığı-Bitlis, Türkiye, Email:eyunus@bilkent.edu.tr. 
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Key Words: TRIZ, Theory of Inventive Problem Solving, Problem Solving Tools, Traffic Design. 
1. GİRİŞ

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası olmaktadır. Bu kazalarda günde 5-
20 kişi ölmekte, 200 kadar kişi de yaralanmaktadır. Ortalama her yıl 5-6 bin kişinin öldüğü ve 
100-200 bin kişinin de yaralandığı göz önüne alındığında oldukça ciddi bir durumla
karşılaşılmaktadır. Trafik kazalarının oluşumda çeşitli etmenler bulunmakta olup bu etmenlerden
en önemlisinin insan olduğu değerlendirilmektedir. (İnsan Faktörü %66; Sürücü %27; Yolcu %1;
Araç Faktörü %5; Yol Faktörleri %1) 2

Tablo-1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri (kgm.gov.tr, 2015) 
Nüfusun artışıyla orantılı olarak araç sayısının artması, ulaşımda artan yoğunluğa neden 
olmaktadır. 2015 yılı verilerine göre trafikteki araç sayısının 19 milyonun üzerine çıktığı Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından belirtilmektedir. Gelişen teknoloji daha güvenlikli araçları 
kullanıma sunsa da teknolojinin diğer bir getirisi de araçların daha süratli olmalarıdır. Benzer 
şekilde karayolları güzergâhları bu doğrultuda gelişmekte ve daha rahat araç kullanım imkânları 
vermektedir. Süratli araçlara rahat kullanım alanı sağlayan yollar eklenince beklenen daha az 
kaza oranları elde edilmesi olmasına rağmen ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları devam 
etmektedir. Bu çalışmada TRIZ metodu olarak bilinen yaratıcı problem çözme tekniği 
kullanılarak büyükşehirlerde yaşanan yoğun trafiğe yönelik öneriler sunulmaktadır. Özellikle 
büyük şehirlerin nüfusu gün geçtikçe artmaktadır. Nüfusun artması aynı zamanda araç sayısının 
artışına da neden olmaktadır. Bu artışa rağmen kullanılan mevcut yolların genişletilememesi 
yoğunluğu daha da artırmaktadır.  
İnsanlar çalışmak amacıyla metropol şehirlere gelmekte, metropole olan bu insan hareketi araç 
sayısının artışına neden olmaktadır. İstanbul, Ankara vb. şehirlerde özellikle bazı güzergâhlarda 
meydana gelen yoğunluk trafikte geçirilen zamanı artırmaktadır. Bu çalışmada TRIZ prensipleri 
kullanılarak trafik yoğunluğu yaşanan güzergâhlarımızda nasıl önlemler alınabilir sorusuna 
cevaplar aranmaktadır.  

Yaratıcı düşünmek, özellikle günümüz ortamında hem büyük çaplı şirketler hem de biz bireyler 
açısından önemlidir. Özellikle şirketler, kendi sektörlerinde lider konuma gelebilmek için 
farklılık yaratmak zorundadır. Karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler bulmak, zamanı etkin 

2 Türkiye İstatistik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 
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kullanmak ve sorunlara kısa sürede cevaplar bulmak insanlar tarafından yapılacağından, rekabet 
ve sektör lideri olabilmek için gerekli olan farklılık ancak şirket içindeki çalışanlar ile 
sağlanabilir (Yıldırım vd., 2004).  
TRIZ kuramının yaratıcısı Genrich Saulovich Altshuller’ın sorunların çözümüne ilişkin 
yaklaşımı çok ilginçtir (Altshuller, 1996); “Hayat sorunlar üzerine kuruludur. Karşılaştığınız 
her hangi bir soruna karşılık geliştirdiğiniz çözümün gerçekten çözüm olduğuna inanıyorsanız 
yanılıyorsunuz. Çünkü her çözüm kendi sorununu yaratır. Bu da sizi kapalı bir dairenin içine 
sokar ve çözümsüzlüğe götürür. Oysa aksiyon sorun karşısındaki reaksiyon sorunu tahmin 
edebilirseniz çözümü ona göre hazırlayabilirsiniz.” 
TRIZ, yaratıcılığın sistematik bir şekilde ortaya çıkarılması için kullanılan tekniklerden biridir. 
Bu metot karar verici yerine geçerek sorunlara mekanik ve detay çözümler yaratan bir teknik 
olarak görülmemelidir. Diğer bir deyişle TRIZ’in kendisi bir karar verici ya da sorun çözücü 
değildir. Örneğin bütün dizayn problemlerine yönelik her derde deva bir ilaç değildir, hatta 
bazen belirli problemlere uygulanması zordur (Hua vd., 2006:114).  
TRIZ araştırması şu hipotezle başlar; yaratıcılığın evrensel prensipleri vardır, bunlar teknolojinin 
ilerlemesini sağlayan yaratıcı yeniliklerin temelini oluşturur. Şayet bu prensipler belirlenir ve 
düzenlenirse yaratıcılık süreci insanlara öğretilebilir. Kısaca; “Birileri bir yerde bu problemi 
çoktan çözmüştür, yaratıcılık bu çözümü bulup kendi problemimize uyarlamaktır.” (Barry vd., 
2008).  

TRIZ, mevcut durumun geçmiş deneyimlerin bir kombinasyonu olduğu varsayımından hareket 
eden ve karar vericiye bir düşünce sistematiği sunan bir yöntemdir. “Yaratıcı düşünme metodu 
ne yapar?” sorusuna cevap vermek gerekirse;3 

• Problemleri çözmemize yardımcı olur,
• Karmaşık durumlarda etkin ve doğru düşünmemizi sağlar,
• Yaratıcı olmamızın yolunu açar (yeni sistemler icat etmek, yeni nesil sistemler bulmak, yeni
fikirlerle ortaya çıkmak, vb.),
• Yenilikçi fikirlere yol açar (mevcut sistemlerin veya teknolojilerin geliştirilmesine katkı
sağlar ve yeni kullanım yolları bulur.),
• Mevcut sistemlerin mükemmeliyetlerini artırır,
• Kaynaklarımızı doğru kullanmamıza yardım eder,
• Problemlere ucuz ve çabuk çözümler bulabilir, zararlı etkileri fayda sağlayıcı hale
dönüştürebilir,
• Zorlu problemlere yönelik beyin fırtınası planı ortaya koyar,
• Sistematik ve tekrarlanabilirdir,
• Başarıları, kanıtlanmış patentlere dayanır.
Çalışma şu şekilde düzenlemiştir. Giriş bölümünden sonra gelen ikinci bölümde TRIZ kuramına 
ve kuramın problemlere bakışına, 40 yaratıcı prensibe ve mühendislik parametreleri gibi TRIZ 
çözüm araçlarına ilişkin bilgiler verilmekte, üçüncü bölümde kısa bir literatür taraması 
yapılmaktadır. Dördüncü bölümde büyükşehirlerde yaşanan yoğun trafiğe yönelik TRIZ 
prensiplerinin uygulaması ortaya konulmakta ve son bölümde değerlendirme sunulmaktadır.  

3 http.//www.TRIZ40.com.’dan tercüme yapılmıştır. (07.11.2014). 
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2. TRIZ - YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİ

TRIZ, Rusça “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamına gelen “Teoriya Resheniya 
Izobretatelskikh Zadatch (Теория Решения Изобретательских Задач)” kelimelerinin baş 
harflerinden oluşmaktadır. İngilizce “Theory of Inventive Problems Solving” kelimelerinin baş 
harflerinden oluşan TIPS kısaltması da kullanılmaktadır. TRIZ sistematiğinin temelleri 1946 
yılında Genrich S. Altshuller (Kuramın kurucusu hakkında 2.1’inci bölümde kısa bir bilgi 
verilmiştir.) tarafından S.S.C.B. patent müfettişliği sırasında atılmış ve gelişimini bugüne kadar 
sürdürmüştür. Sezgilerden ziyade mantık ve veriye dayalı olan problem çözme metodu olan 
TRIZ, öncelikle farklı teknik alanlarda karşılaşılan sorunlara yönelik kullanılmaktadır.  
Altshuller, patent bürosunda 400.000’den fazla patent başvurusunda yenilik olarak öne sürülen 
fikirlerin aslında bazı ana temaların değişik isimlerde tekrarından başka bir şey olmadığını fark 
etmiştir. Bu incelemeler sonucunda kuramının temel çıkarımlarını elde etmiştir. Buna göre alınan 
patentlerde geliştirilen çözümleri beş temel seviyeye ayırmıştır (Hacıevliyagil vd., 2005:95); 

• 1’inci Seviye : Basit Çözümler,
• 2’nci Seviye : İyileştirmeler,
• 3’üncü Seviye : Çalışılan Alanın İçinde Bir Yenilik,
• 4’üncü Seviye : Çalışılan Alanın Dışında Bir Yenilik,
• 5’inci Seviye : Keşif.
Altshuller’in dikkatini çeken bir başka konu ise, sorunların çözümü için önerilen yöntemlerin 
yeni sorunları yarattığı ve bu durumun ise bir çelişki zinciri yaratması olmuştur. Diğer bir deyişle 
bir aksiyon sorunun karşısında görünmeyen bir reaksiyon sorun daima vardır. Örneğin aksiyon 
sorun; bir gemideki basınç odasının eskiyen teknolojisi ise, sorunun giderilmesi için basınç 
odasına yeni bir aparat eklenmesi gerekebilir. Ancak oldukça büyük hacimli yeni aparat bu kez 
kapalı alanda bir yer sorunu yaratabilecektir. Görüldüğü gibi ortaya çelişki çıkmaktadır. 
Çelişkinin ortadan kaldırılmasında ise yaratıcı düşünce gerçek çözümü oluşturacaktır (Altshuller, 
1996:6).  

Karar verici için çelişkiden arınıp gerçek çözüme ulaşmak kolay değildir. Çünkü karar verici her 
gün karşılaştığı ve bilinçaltında alışkanlık haline getirdiği sorunların yol açtığı bir çeşit sanal 
körlük olarak yorumlanabilecek algılama hatası içindedir. Oysa gerçek çözüm çoğunlukla çok 
kolaydır ve Altshuller’in bulguları ile örtüşecek şekilde karar vericinin hemen yanı başındadır 
(Yaralıoğlu, 2002). Mühendislik bilimi ve uygulamalarında her gün milyonlarca sorunla 
karşılaşılır ve bu sorunlara çözümler üretilir. Ancak bu sorunlar ve çözüm yöntemleri 
incelendiğinde bunların büyük çoğunluğunun daha önceden düşünülmüş ve kullanılmış olduğu 
görülebilir. Altshuller bu genellemeyi yaratıcılık ölçütünde tablolaştırmıştır (Mazur, 2001). 
Altshuller’a göre bir sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya konan çözüm yolu ya da fikirlerin 
% 4’ü yeni bir kavram niteliği taşımakta ve ancak % 1’i yaratıcılık kapsamında bir buluş olarak 
yorumlanabilmektedir. 

Seviye Yaratıcılık Derecesi Bütün Çözümler İçindeki % Değeri 
1 Bilinen Çözüm % 32 
2 Küçük Yenilikler % 45 
3 Büyük Yenilikler % 18 
4 Yeni Kavram % 4 
5 Buluş % 1 

Tablo-2: Yaratıcılık Dereceleri ve Yüzdeleri 
Yaratıcı düşünme metodu olan TRIZ; 
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• Sistematik olup, adım adım gelişen bir prosedürdür,
• İdeal çözüme ulaşabilmek için, geniş çözüm önerileri içerisinde rehberlik eder,
• Psikolojik yaklaşımlara dayanmadığı için tekrarlanabilir ve güvenilirdir,
• Yaratıcı bilgi birikiminin tamamına erişebilir ve bu birikime yeni bilgiler ekleyebilir.
Kurama göre, insanların karşılaştığı iki tip problem vardır; çözümü herkes tarafından bilinen 
problemler ve çözümü bilinmeyen problemler. Çözümü bilinen problemler, kitaplar, teknik 
dergiler ya da konunun uzmanlarına danışılarak kolayca çözülebilir. Çözümü bilinmeyen 
sorunlarda ise TRIZ kuramı problemlere genel çözümler sağlar, bazı prensipleri kullanarak 
insanların sorunlarına çabuk ve kolay çözümler sunar (Mann, 2002). 
2.1. TRIZ Kuramının Problemlere Bakışı ve Felsefesi 

Mevcut bir probleme karşı yaratıcı bir çözüm bulma konusunda geliştirilen tekniklerin bir 
bölümü bireyin ve ekiplerin yaratıcılık kapasitesini geliştirmek için psikolojik tabanlı bir yöntem 
izlerken, bir bölümü ise psikolojik etmenleri mümkün mertebe süreç dışına iterek probleme karşı 
sistematik sorguyu içermektedir. Bazı yöntemler ise iki yöntemi harmanlamaktadır (Güneş, 
2009:134-136). 
Altshuller (1996), teknolojik sistemlerin bilimin tüm dallarıyla kesişen görülebilen bir yol takip 
ettiğini, bu düşünceden hareketle, farklı disiplinlerdeki problemlere ilişkin kullanılan ve başarılı 
sonuçlar alınan çözüm metotlarının tekrarlanabilir özellik taşıdığını belirlemiştir. Yöntemini, 
sorunların % 90’ından fazlası tekrarlıdır, belirlidir ve tanımlıdır temel varsayımı üzerine 
kurmuştur. Bu yaklaşım TRIZ kuramının temel yaklaşımlarının başında gelir.  

Altshuller’a göre çelişkiler aynı zamanda yaratıcılığın temelini oluşturur. İdeal çözüm ya da 
ideallik TRIZ yönteminin ana amacıdır. İdeallik, çözümün yararlı etkilerinin zararlı etkilerine 
oranı olarak tanımlanır ve nokta, tek boyutlu çizgi, iki boyutlu düzlem ve üç boyutlu cisim 
şeklinde düşünmeyi gerektiren temel süreçleri gerektirir (Stratton ve Mann, 2003:123). Diğer bir 
deyişle ideal çözüm, çelişkilerden bütün boyutlarıyla düşünülerek arındırılmalıdır. Ayrıca ideal 
çözüm fonksiyonel olmalıdır ve etkin kaynak kullanımı ile ortaya konmalıdır. 

TRIZ’de sistemi etkileyen her faktör bir parametredir (Mazur, 2005). Sistemin parametreleri 
arasında bağımlılık vardır. Bazıları olumlu etkilere sahipken bazıları da olumsuz etkilere sahiptir. 
Diğerleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olanlar tezat (çelişki) oluşturur.  
TRIZ düşüncesinde problem çözümü, ulaşılmak istenen aşamadan başlar. Klasik metodolojilerde 
mevcut durumdan hareket edilirken TRIZ yaklaşımında ideal sonuçtan geriye doğru gelinir. 
Böylelikle ideal sisteme ulaşmanın yolları aranır. İdeal sistem nasıl olmalıdır, buna ulaşmak için 
sistemi nasıl iyileştirebiliriz sorularına cevap aranır. TRIZ yönteminde sorunlar, kuramın ortaya 
çıkışından bu güne kadar yaklaşık 2.8 milyon patent incelenerek sınıflandırılmış, genel tanımları 
yapılmış ve 39 adede indirgenmiştir. Bu sorunlara “Mühendislik Parametreleri” (Genel Çelişki 
Parametreleri) adı verilmektedir.  

Söz konusu matriste satır ve sütunların kesiştiği karelere TRIZ’in 40 yaratıcı prensibinden 
önerilenlerin numaraları yazılmıştır. Kesişen hücredeki numaralar, karşılaşılan sorunun 
çözümüne ilişkin muhtemel standart çözüm önerilerini ortaya koyar (EK-A).  
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Temel yaklaşım, söz konusu matriste bulunan parametrelerden birini iyileştirirken diğerini 
kötüleştirmek değildir, parametreler arasındaki tezatlığı azaltarak çözüme ulaşmaya çalışılır 
(Akay vd., 2008:2914). Metot, zıtlıkları ayrıştırmaya, sistemi iyileştirmeye ve ideal sonucu elde 
etmeye dayanır. Bu kapsamda kuram; çelişkiler, ideallik, fonksiyonellik ve kaynakların 
kullanımı olmak üzere dört temel paradigmaya dayandırılmış, bu paradigmalar ışığında TRIZ 
yöntemi dört aşamalı bir süreç kullanılarak tanımlanmıştır: 
• Sorunun tanımlanması,
• Sorunun genel TRIZ sorunlarıyla karşılaştırılması ve eşleştirilmesi,
• Sorun çiftine karşılık gelen genel TRIZ çözümünün bulunması,
• Soruna ilişkin ideal çözümün geliştirilmesi.
Bu alana ilişkin literatürdeki bir çok yaratıcı düşünme metodu problemlere istenen çözümü tam 
olarak sağlayamamaktadır. TRIZ, yaratıcılık açısından uygun çözüm metotları ve yardımı 
sağlayarak bu metotların eksikliklerini tamamlar. Bu nedenle TRIZ’in, karşılaşılan problemlerde 
söz konusu problem çözme teknikleriyle beraber kullanılması daha uygun çözümlere 
ulaşılmasını sağlar (Hua vd., 2006:112). 
Tekniğin, Toplam Kalite Yönetimi, Değer Mühendisliği, Stratejik Yönetim, Altı Sigma, Kansei 
Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi, AHP ve Taguchi Yaklaşımıyla beraber kullanımlarına 
ilişkin bir çok çalışma yapılmıştır (Domb, 1998; Mann, Domb, 1999; Monplaisir vd., 1999) . 

2.2.TRIZ Araçları 
Bu bölümde TRIZ metodunun prensipleri ortaya konulmuştur. Altshuller tarafından ortaya atılan 
ve zaman içinde anlamca geliştirilen 40 yaratıcı prensip TRIZ kuramının en önemli araçları 
arasındadır. Prensipler, problemlerdeki çelişkilerin ortadan kaldırılmasında çelişkiler matrisiyle 
ortak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda 40 yaratıcı prensip hakkında kısa açıklamalar 
yapılmış ve anlaşılmalarını kolaylaştırmak amacıyla örnekler verilmiştir. TRIZ Teorisinin 40 
Temel Yaratıcı Prensibi4 şunlardır: 
Prensip-1: Dilimlemek, Bölümlemek, Parçalamak. 

Nesneyi birbirinden bağımsız parçalara ayırmak. (Büyük çaplı bilgisayar sistemleri yerine kişisel 
bilgisayarların kullanılması, tırların ya da büyük kamyonların yerine daha küçük kamyon ve 
römorkların kullanılması, işletmelerde satın alma tercihlerinin bölümlenmesi, organizasyonun 
farklı ürün merkezlerine ayrılması.) 

Prensip-2: Çıkarmak, Ayırmak. 
Prensip-3: Lokal (Kısmi) kalite. 

Prensip-4: Asimetri. 
Prensip-5: Kaynaştırma, Birleştirme (Kombinasyon, Entegrasyon). 

Prensip-6: Evrensellik (Genellik). 
Nesnenin ya da nesnenin bir parçasının diğer parçaların işlevlerini yaparak onlara olan ihtiyacı 
ortadan kaldırmak.(Diş macunu içeren diş fırçasının kullanılması, arabalardaki çocuk 
koltuğunun çocuk arabası olarak da kullanılması, takım liderinin hem zaman tutup hem de kayıt 
tutması, çok yönlü iş yerleri.) 

4 http:/www.Triz40.com. (30.10.2014) 
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Prensip-7: Birbirinin içine girebilme (Yuvalama) (Matruşka Bebeği Yaklaşımı). 
Nesneleri birbirinin içine koymak.(Rus oyuncak bebekleri, ölçüm kap ve kaşıkları, dizüstü 
bilgisayar faresinin içine USB bağlantısının yerleştirilebilmesi, birbirinin içine geçebilen tava 
setleri, mağaza içinde mağaza uygulaması.) 

Nesnenin bir parçasının diğer bir parçanın oyuğunun içine girebilmesini sağlamak.(Radyo 
antenleri, sunum çubuğu, yakınlaştırma mercekleri, emniyet kemerlerindeki geri çekme 
mekanizmaları, uçak gövdesine girebilen iniş takımları.) 
Prensip-8: Ağırlığını azaltmak, ağırlık dengelemek (Karşı Ağırlık). 

Prensip-9: Başlangıçta hareketsizlik (Eylemsizlik-Öncü Karşıt Eylem). 
Prensip-10: Öncü Eylem. 
Prensip-11: Önceden güvenilirliği sağlama. 

Prensip-12: Eşit potansiyellik. 
Prensip-13: Diğer yoldan dolanma (Ters Eylem). 

Prensip-14: Küresellik – bükümlülük (Yuvarlama). 
Prensip-15: Dinamiklik. 

Bir nesnenin, dış çevrenin ya da sürecin karakteristik özelliklerini; en uygun çalışma koşullarını 
sağlayacak şekilde tasarlamak ya da buna izin vermek.(Otomobillerde ayarlanabilir 
direksiyonların, sürücü koltuklarının ve aynaların kullanılması.) 
Prensip-16: Kısmi veya aşırı eylem. 

Prensip-17: Diğer boyut (Yeniden Boyutlama). 
Prensip-18: Mekanik titreşim, senkronizasyon. 

Prensip-19: Periyodik eylem ya da yararlı bir eylemin sürekliliğini artırmak. 
Prensip-20: Hızlı Hareket. 

Prensip-21: Çevrimsel Eylem (Acele Etme). 
Prensip-22: Zararı Faydaya Çevirme (Limonları limonataya çevirmek). 

Prensip-23: Geri besleme. 
Prensip-24: Aracı eylem kullanmak. 

Prensip-25: Self servis. 
Prensip-26: Kopyalamak. 

Prensip-27: Pahalı Dayanıklı Cisim Yerine Ucuz Dayanıksız Nesneler Kullanmak. 
Prensip-28: Mekanik yerine alternatifleri kullanmak. 

Prensip-29: Pnömatik5 ya da hidrolik yapılar kullanmak. 
Prensip-30: İzolasyon. 

5 Hava basıncı ile kontrol sistemleri. 
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Prensip-31: Gözenekli materyal. 
Prensip-32: Renk değiştirmek. 

Prensip-33: Homojenlik. 
Prensip-34: Atmak ve Yeniden Ele Almak. 

Prensip-35: Fiziksel veya Kimyasal Durum Değişikliği. 
Prensip-36: Faz Dönüşümü. 

Prensip-37: Termal genleşme. 
Prensip-38: Güçlü Okside Ediciler Kullanmak. 

Prensip-39: Eylemsiz atmosfer (Durağan Çevre). 
Prensip-40: Kompozit malzemeler. 
2.3. Mühendislik Parametreleri 
Altshuller’in TRIZ kuramı çalışmalarının ilk döneminde “buluşsal sorun (inventive problem)” 
tanımını ortaya atmıştır. Altshuller’e göre eğer bir çözüm başka bir sorun doğuruyorsa bu bir 
buluşsal sorundur. Örneğin otomobillerin sağlamlığını artırmak için kullanılan metalin kalınlığı 
artırılıyorsa ve bu da arabanın ağırlaşmasına yol açıyorsa, bu bir “buluşsal sorun”dur. Buluşsal 
sorunlar çelişkiler içermektedir.   

Altshuller’e göre çelişki: “Bir sistemin bir niteliğinin ilerletilmesi veya değerinin artırılması için 
yapılan bir girişimin, bir diğer sistem niteliğinin değerini düşürmesidir.” (Royzen, 1997). Diğer 
bir deyişle çelişkiler teknik bir sistemin bir karakteristiğini veya parametresinin iyileştirilmesi 
için üretilen çözümün, diğer bir karakteristiğin veya parametresinin kötüleşmesiyle ortaya çıkar. 
İncelenen patentler sonucunda çelişkiye neden olan 39 parametre belirlenmiştir. Bunlar “39 
Standart Mühendislik Parametresi” olarak isimlendirilmektedir. Bu parametreler şunlardır: 

1. Hareketli Nesnenin Ağırlığı,
2. Durağan Nesnenin Ağırlığı,
3. Hareketli Nesnenin Uzunluğu,
4. Durağan Nesnenin Uzunluğu,
5. Hareketli Nesnenin Alanı,
6. Durağan Nesnenin Alanı,
7. Hareketli Nesnenin Hacmi,
8. Durağan Nesnenin Hacmi,
9. Hız,
10. Güç (Yoğunluk),
11. Gerilim ve Basınç,
12. Şekil,
13. Nesnenin Bileşiminin Sağlamlığı,
14. Sağlamlık,
15. Hareketli Nesnenin Faaliyet Süresi,
16. Durağan Nesnenin Faaliyet Süresi,
17. Sıcaklık,
18. Aydınlatma Yoğunluğu,
19. Hareketli Nesnenin Kullandığı Enerji,
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20. Durağan Nesnenin Kullandığı Enerji,
21. Güç,
22. Enerji Kaybı,
23. Madde Kaybı,
24. Bilgi Kaybı,
25. Zaman Kaybı,
26. Madde Kalitesi,
27. Güvenilirlik,
28. Ölçüm Doğruluğu,
29. Üretim Hassasiyeti,
30. Nesneleri Etkileyen Zararlı Etkenler,
31. Nesnelerden Kaynaklanan Zararlı Etkenler,
32. Üretim Kolaylığı,
33. Kullanım Kolaylığı,
34. Tamir Kolaylığı,
35. Ayarlanabilirlik veya Çok Yönlülük,
36. Alet Karmaşıklığı,
37. Ölçme ve Tespit Zorluğu,
38. Otomasyon Uzunluğu,
39. Verimlilik.

2.4. Çelişki ve Çelişki Matrisi6 Kullanımı 

TRIZ’in önemli araçlarından bir diğeri “Çelişkiler Matrisi”dir. Çelişkiler matrisi metodunda en 
sık karşılaşılan 39 mühendislik probleminin 40 yenilikçi yaratıcı prensip kullanılarak çözülmesi 
prensibi ele alınmaktadır. Bir sistem özelliği iki zıt durumda bulunmak zorunda ise ve bir 
özellik, bileşen, eleman vb. hem olmalı hem de olmamalı ise ortaya fiziksel bir çelişki çıkar. 
Örneğin; bir kalemin ucu çizgi çizebilmek için keskin olmalı, ama kağıda zarar vermemek için 
küt olmalı ya da uçağın iniş takımları iniş yapabilmek için olmalı, fakat uçuş sırasında olmamalı 
gibi durumlar karşımıza fiziksel çelişkileri çıkarır (Yıldırım vd., 2004). 
Karar verici çelişkiler matrisini kullanırken önce kendi sorununu tanımlamalı ve bu sorunu 
TRIZ’in aksiyon sorunları ile karşılaştırmalıdır. Aksiyon sorun karar verici tarafından 
belirlendikten sonra, bu sorunu ortadan kaldıracak çözüm geliştirilir. Eğer çözüm bir dirençle 
karşılaşmıyorsa ideal çözümdür. Ancak normal koşullarda sorun basit ve bilinen bir yapıya sahip 
değilse, TRIZ’in “Sorunlar kendi sorunlarını yaratır.” felsefesi gereği en az bir reaksiyon 
sorunun ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Bu aşamada karar verici yine çelişkiler matrisini 
kullanarak sütunlarda yer alan reaksiyon sorunlarla kendi çözüm sürecinde ortaya çıkan sorunu 
karşılaştırır ve satır sütun eşlemesini yapar. Çelişkiler matrisinin satır sütun eşlemesinden elde 
edilen hücre, TRIZ yönteminde ideal çözüm hücresidir.  

Örnek vermek gerekirse (Yıldırım vd., 2004); bir sunum çubuğu aşağıdaki birbirleriyle çelişen 
özelliklere sahip olmak zorundadır: 

• Uzun olmalı: Sol sütundaki (Y doğrusu üzerindeki) Genel Çelişki Parametreleri içinden
istenen özelliğe en uygun parametre seçilir: 

(3) - Hareketli Nesnenin Uzunluğu

6 TRIZ matrisi EK-A’dadır. 
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• Küçük olmalı: Üst satırdaki (X doğrusu üzerindeki) Genel Çelişki Parametreleri içinden
nesnenin uzunluğunun değişmesi nedeniyle olumsuz etkilenecek parametre seçilir: 

(7) - Hareketli Nesnenin Hacmi

(3) ile (7) numaralı parametrelerin kesiştiği hücreye bu çelişkiyi giderebilecek Temel Yaratıcı
Prensipler yazılıdır. Bu hücre için 4 prensip uygundur:

(7) - İç İçe Geçebilme;
(17) - Diğer Boyut;
(4) - Asimetri;
(35) - Nesnenin Fiziksel ya da Kimyasal Durumunda Değişiklik.

Çözüm: Önerilen 4 Temel Yaratıcı Prensipten (7) numaralı “İç İçe Geçebilme Prensibi”nin 
kullanılması en uygun çözüm olacaktır. Bu şekilde, başka hiçbir özellikten fedakârlık etmeden, 
sunum perdesine ulaşabilecek kadar uzun ve gömlek cebine girebilecek kadar küçük bir sunum 
çubuğu yapmak mümkün olacaktır. 
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+	  

15,	  8,	  
29,34	  

29,	  17,	  38,	  
34	  

29,	  2,	  
40,	  28	  

2	  
Sabit	  nesnenin	  

ağırlığı	  
+	  

10,	  1,	  
29,	  35	  

35,	  30,	  13,	  
2	  

5,	  35,	  14,	  2	  

3	  
Hareketli	  
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uzunluğu	  

8,	  15,	  29,	  
34	  

+	   15,	  17,	  4	  
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+	  

Şekil-1: TRIZ Çelişkiler Matrisinin7 İlgili Hücresi 

7 40 yenilikçi prensip özellikle teknik çelişkilerin çözümünde etkin sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Matrisin satırları yapılan 
değişikliği, sütunları ise ortaya çıkan yeni sorunu ifade etmektedir. Matrisin satır ve sütunlarının kesiştiği hücrelerde ise en fazla 
dört adet olmak üzere mevcut patent incelemeleri sonucu ulaşılan 40 adet ideal çözüm bulunmaktadır.  
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2.5. İdeallik Kanunu ve Nihai İdeal Sonuç 
Altshuller’in “mükemmellik” felsefesine göre bütün teknik sistemler ömürleri boyunca daha 
güvenilir, daha basit, daha etkin kısacası daha mükemmel olmaya eğilimlidirler. Mükemmellik, 
sistemlerin (Altshuller sistemleri alt ve üst olarak ikiye ayırır) mevcut “kaynaklardan” azami 
oranda yararlanabilmesi ile sağlanır. Üst sistem için kaynaklara örnek olarak yerçekimi, hava, 
sıcaklık, manyetizma ve ışık verilebilir. Mükemmellik yararlı etkilerin, zararlı etkilere oranı 
olarak da tanımlanabilir ve matematiksel olarak: 

Mükemmellik Seviyesi 
∑
∑=

i

i

Z
F

formülü ile gösterilir. 

Bir mühendislik sistemi mükemmellik seviyesinin arttırılması ile geliştirilir. Sistem kusursuzluğu 
bir sistemi oluşturan bölümlerin faydalı etkilerinin (Fi), zararlı etkilerine (Zi) oranı ile hesaplanır.  
Faydalı etkiler sistem çalışmasına değerli katkılar sağlayan etkilerin toplamını, zararlı etkiler 
ise, sistem maliyeti, alan, enerji tüketimi, zararlı atıkları gibi etkileri içerir (Yıldırım vd., 2004). 
Bu eğilimin limiti alındığında, Ideal Final Result (IFR) teoremi elde edilir. Bu felsefe 
doğrultusunda hipotetik Mükemmel Sonuç (Ideal Final Result-IFR)  “mekanizmanın olmadığı 
fakat mekanizmanın görevini eksiksiz yerine getirdiği sistemdir” (Hacıevliyagil vd., 2005:97).  
Mükemmellik ve “Kaynaklar” arasında yakın bir bağlantı vardır. Kaynaklardan ne kadar fazla 
yararlanılırsa mükemmellik seviyesi o kadar artar (Hipple, 2005). Teoremin sonsuza ulaştığı 
yerde, ortada olmayan bir makinenin, tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi durumuna 
ulaşılmaktadır.  
TRIZ mantığında mükemmele yaklaşmak, sistemin hali hazırda içerisinde ya da etrafında var 
olanların “varlıkların” farkında olmak ve onları faydaya dönüştürecek şekilde kullanmaktır. 
TRIZ’de bu varlıklar “Kaynaklar” olarak adlandırılır. (Hipple, 2005). (Örnek:  Araba ve çevre 
kirliliği. Araba faydalı bir şeydir, çevre kirliliği ise zararlı. Arabadan sağlanan fayda arttırılırken 
çevreye olan zararı da azaltılmalıdır.) 

2.6. Kaynaklar 
TRIZ’in problem çözümünde kullandığı bir araç da “Kaynaklar” aracıdır. Teknik sistem 
belirlendikten ve çelişkiler tanımlandıktan sonra kaynakların çelişkilerin aşılması için 
kullanılabilirliğini değerlendirmek gerekir. TRIZ’de kaynak denildiğinde, sistemin kendisinde ya 
da çevresinde kullanılabilir durumda olan herhangi bir madde, enerji rezervleri, herhangi bir 
işlevin yerine getirilmesinde kullanılmayan atıl zaman, işgal edilmemiş uzay ya da hacim, 
enformasyon anlaşılmalıdır.  
Bu araç, sistemin kendisinde ya da çalıştığı ortamda var olan bütün olanakların sistem 
sorunlarının çözülmesi için kullanıma alınması yaklaşımına dayanmaktadır (Ensarioğlu vd., 
2006).  

Altshuller’a göre tüm sistemler bir fonksiyon için geliştirilir ve hayat döngüleri boyunca 
faydalarını sürdürmeye çalışırlar. Sistem ne kadar güvenilir, ne kadar basit ve etkin ve ne kadar 
mevcut kaynaklardan azami oranda faydalanıyorsa mükemmelliğe yaklaşır. Altshuller’ın 
yaratıcılık teorisi spesifik problemi TRIZ süzgecinden geçirir, daha önceki genel çözümlerden 
kendi problemimize uygun çözümü elde etmemizi sağlar. Matematiksel model olarak TRIZ 
çözüm adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 
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Adım-1:Problemin Belirlenmesi 
Altshuller’in öğrencileri olan Boris Zlotin and Alla Zusman, çalışılan mühendislik sistemini, 
çalışma çevresini, kaynak gereksinimlerini, temel faydalı fonksiyonları, zararlı etkileri ve ideal 
sonucu anlamak amacıyla “Yaratıcı Durum Anketi” geliştirmişlerdir. Buna göre problem 
incelenerek öncelikle ulaşılması gereken ideal durum belirlenir. 
Adım-2:Problemin Formüle Edilmesi 

Bu aşamada TRIZ Prizması olarak da adlandırabileceğimiz araçlar gözden geçirilir. 
Problemimiz, fiziksel zıtlıklar temelinde tekrar tanımlanır. Ortaya çıkması muhtemel çelişkiler 
belirlenir. Bu aşamada bir problemi çözerken iyileştirilen sistem özelliğinin başka bir sistem 
karakteristiğini kötüleştirip ikincil bir problem yaratıp yaratmadığına bakılır. Burada problemler 
için karşılıklı olarak sistemde denge sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Adım-3:Çözülmüş Benzer Problemleri Araştırmak 
Problemimizin niteliği ne olursa olsun çözüme katkı sağlayacak olan ve değiştirilmesi düşünülen 
nitelik bulunur, sonra istenmeyen ikincil etkiler belirlenir. Yaratıcılık prensiplerinin belirlenen 
niteliklere uygulanma durumuna bakılır.  

Adım-4:Benzer Çözümleri Aramak ve Çözüme Uyarlamak 
40 yaratıcı prensip mühendise, probleme çok iyi yaratıcı çözüm bulmakta yardım edecek 
ipuçlarıdır. Bu adımda hangi yaratıcı prensibin kullanılacağını bulmak maksadıyla çelişkiler 
matrisi kullanılır. 39 mühendislik parametresinin bulunduğu matristeki X-ekseni istenmeyen 
ikincil etki ve Y-ekseni iyileştirilecek özellik olarak kullanılır. Kesişen hücrelerde, çözüm için 
uygun olan yaratıcılık prensipleri belirlenir. Problemimize uygulanarak çözüm elde edilir. 

3. Literatür Araştırması8

Teoriye yönelik olarak yapılan literatür araştırmasında TRIZ’in farklı disiplinlerde geniş bir 
kullanım alanı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kuram son yıllarda sosyal konularda insan 
kaynaklı ortaya çıkan problemlerin çözümlerinde yardımcı bir metot olarak da kullanılmaya 
başlanmıştır. Literatürde TRIZ metodunun özellikle trafik kazalarının önlenmesinde kullanımına 
ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Akay vd. (2008), TRIZ yöntemini sosyal disiplin alanına uygulamışlar ve üretim alanında insan 
faktörlü problemlerin çözümünde TRIZ metodunu kullanarak sonuçlarını göstermişlerdir. Üretim 
hattında çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla uygun tasarım ve uygun yerleşim sorunu 
üzerinde durulmuştur. Bu tür problemleri çözmede TRIZ’in nasıl kullanılabileceğine ilişkin 
özgün bir çalışma yapmıştır (Şekil-2 ve Şekil-3). 

Şekil-2: TRIZ öncesi mevcut atölye düzeni 

8 Metin kısıtlamasından dolayı sadece iki çalışmaya yer verilmiştir. 
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Şekil-3: TRIZ Uygulaması Sonrası Yeni Atölye Tasarımı 

Li ve Huang (2009), otomatik üretim sistemlerinde yaratıcı tasarım için TRIZ ve bulanık AHP 
metotlarını beraber kullanmışlardır. En uygun üretim sisteminin oluşturulması için karmaşık 
dizayn probleminde önce TRIZ matrisi kullanılarak sorun parçalara bölünmüş, daha sonra AHP 
tekniği kullanılarak parçalara bölünen sorunların hiyerarşik olarak sıralaması ve seçimi 
yapılmıştır.  

Pin vd. (2010), kalabalık yönetimi için TRIZ prensiplerini kullanmışlardır. Birinci çalışmada, 
Mekke’de Mina Dağı’nda şeytan taşlama bölgesinde oluşan izdihamlara karşı; ikinci çalışmada 
PhilSports stadyumunun girişinde maç ve konserler öncesi oluşan kalabalıkların olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla TRIZ prensiplerini kullanarak çözüm önermişlerdir. Son 
yıllarda TRIZ tekniğinin farklı alanlarda kullanımı yaygınlaşmaktadır. TRIZ konulu bilimsel 
makale çalışmalarının sayısı Tablo-3’dedir.9  

Tablo-3: Yıllara Göre TRIZ Konusunda Yayınlanmış Makale Sayıları 

4. UYGULAMA
Artan teknolojik imkânlara rağmen insan kaynaklı problemlerin çözümü her zaman teknolojide 
aranmamalıdır. Teknolojik imkânlarla yaratıcı problem çözme metotlarının ortak olarak 
kullanılması etkinliği artırabilir. Sadece teknoloji her problemi özellikle de insan kaynaklı olarak 
ortaya çıkan sorunları ortadan tam anlamıyla ortadan kaldıramamaktadır. Bu noktadan hareketle 
insan faktörlü problemlere karşı TRIZ’in kullanımı iyi bir örnek oluşturmaktadır.  

TRIZ uygulamasına örnek olması amacıyla büyükşehirlerde sıklıkla yaşanmakta olan trafik 
yoğunluğunun çözümüne ilişkin çalışma yapılmıştır. Özellikle metropol şehirlerimizde sabah 
mesai başlangıcı ve akşam mesai çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğu oldukça önemli bir 
konudur. Özellikle İstanbul, Ankara gibi kentlerde yaşanan trafik yoğunluğu trafikte zaman 

9 Science Direct dergisinden derlenmiştir. Değişik kaynaklardan farklı sayılar elde edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

58

kayıplarına, araçların fazla yakıt tüketmesine, kazalara, can ve mal kayıplarına, sürücülerin ve 
yolcuların stres yaşamasına, toplu taşıma araçlarında sıkışık ve rahatsız ortamlarda seyahat 
edilmesine ve tüm bu sayılanlardan ötürü istenmeyen diğer olaylara neden olmaktadır. 
Büyükşehirlerimizde yaşanan nüfus artışı ve artan araç sayısı nedeniyle mevcut yollar yeterli 
gelmemektedir. Nüfus artışının en önemli nedenlerinden biri vatandaşlarımızın çalışmak 
amacıyla söz konusu şehirlerimize gelmeleridir. Bu nüfus akışı nedeniyle barınma, açık alanların 
azalması, kişi başına düşen kullanılabilir doğal kaynakların azalması, yoğun halk ulaşımı ve 
ağırlaşan trafik gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların temelinde artan nüfus 
yatmaktadır. Burada sorun olan aslında biziz ve çözüm bulmak için bir bakıma kendimizle 
çatışmaktayız. Bir başka bakış açısından konu değerlendirildiğinde birçok çalışma alanı için 
birçok kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok kişiye ihtiyaç duyulması doğrudan nüfus artışına 
neden olmaktadır. Nüfusun artışı araç artışına neden olmaktadır, artan araç sayısı yolların 
kapasitelerinin üzerinde kullanılmasına neden olmaktadır.  

Örneğin başkentimiz Ankara’da bazı güzergâhlarda yaşanan sabah ve akşam trafik yoğunluğu 
göz önüne alındığında  (Eskişehir yolunda sabah ve akşam yaşanmakta olan trafik yoğunluğu 
örnek olarak verilebilir.) yollar belirli bir ölçünün üzerinde genişletilememektedir. Toplu ulaşım 
araçlarının sayısının artırılması10 ise zaten yoğun olan trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden 
olacaktır. Eviyle işi arasında trafiği kullananlar açısından bazı problemler şunlardır: 
Problem-1: Mesaiye gidiş saatlerinde çoğunlukla çalışanlar şehir dışında bulunan evlerinden 
şehir merkezine gelmektedir. Benzer şekilde akşam saatlerinde de dönüş yapmaktadır. Bu 
saatlerde güzergâhlarda yoğun bir hava kirliliği yaşanmakta, durup hareket eden trafik nedeniyle 
araçlar fazla miktarda yakıt harcamakta ve yoğunluktan doğal kaynaklar heba olmaktadır. 
Problem-2: Toplu ulaşım araçlarını tercih edenler gecikmeler, yaşanılan stres, uygun olmayan 
ulaşım koşulları, kazalar ve olası fiziksel yaralanmalarla karşılaşmaktadır. 
Problem-3: Şehir merkezine doğru oluşan yoğun trafiğin aksine ters istikamette trafik akışının 
daha az olması ise kullanılmayan kaynaklar olarak değerlendirilebilir. 
Çelişkiler: Söz konusu problemler göz önüne alındığında; çalışanlar için ulaşım kolaylığı nasıl 
artırılabilir, şehrin nüfusu ya da iş yeri sayısı azaltılmadan trafikte geçen süreler nasıl azaltılabilir 
türünde sorulara cevap aranmalıdır. TRIZ prensiplerinin bu trafik problemine uygulamasında 
birbirleriyle çelişen parametrelerin belirlenmesiyle başlanılır. Problemde bir parametre 
iyileştirilirken aynı zamanda diğer parametrenin kötüleştirilmesi kuralı kullanılmaktadır. 
Popülasyonun artışı fiziksel bir zıtlık oluşturmaktadır, iş için insanlara ihtiyaç duyulmaktadır ve 
trafiği artırdığından ötürü insan sayısının azaltılması gerekmektedir. Yani “artan çalışan sayısı ve 
azaltılması gereken çalışan sayısı” karşılaşılan çelişkidir. 
Temel Çözüm: Trafiği kullananların konforunu kötüleştirmeden seyahat eden yolcu miktarını 
artırmak, trafikte harcanan zamanı artırmadan trafikte insanların ulaşımını artırmak hedeflenen 
amaçlardır. Belirlenen parametrelere karşılık gelen yaratıcılık prensipleri11 “1, 2, 10, 18, 28, 38” 
olarak belirlenmiştir.  

10 Toplu ulaşım vasıtaları belirli saatlerde yoğun olarak kullanılmakta, geri kalan zamanlarda araçlarda ortalama kullanım 
azalmaktadır, bu durum araçların kapasitelerinin altında kullanılmasına neden olacağından kaynakların ziyan edilmesine neden 
olacaktır.  Burada toplu ulaşım araçlarının günün her saatinde aynı kullanım oranına ulaşamaması nedeniyle israf edilen kaynak 
problemi de ortaya çıkmaktadır.   
11 TRIZ metodundaki mühendislik parametrelerinin numaralarıdır. 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

59

Prensiplerin yorumlanması: Matristen elde edilen prensiplerin yorumlanması ve seçimiyle 
çözüme uygun yollar elde edilir. Buna göre matris yardımıyla elde edilen prensipler şunlardır; 

• Prensip-1: Dilimlemek, Bölümlemek, Parçalamak,

• Prensip-2: Çıkarmak, Ayırmak,

• Prensip-10: Öncü Eylem,

• Prensip-18: Senkronizasyon,

• Prensip-28: Mekanik yerine alternatifleri kullanmak,

• Prensip-30: İzolasyon.

Prensiplerin probleme uygulanması: Elde edilen prensiplerin probleme uygulaması sonucunda 
soruna yönelik olarak aşağıdaki dört çözüm bulunmuştur. 

Çözüm-1: 
Prensip-1, 10, 18:  Bölümlemek, Öncü Eylem, Senkronizasyon; 

Ø Çalışanların ofislerini bölmek, bölünen çalışma sahalarını tekrar yerleştirmek.
Ø Şehir merkezinde bulunan çalışma alanlarının trafik yoğunluğunun daha az yaşandığı

bölgelere taşımak. 

Ø Mesai başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirmek. Örneğin bazı firmalar 08.00-17.00
arasında mesai yaparken, başka bir firma 09.00-18.00 saatleri arasında yapabilir. (Söz konusu 
uygulama bazı büyükşehirlerde uygulanmaktadır.) 
Ø Özel araçları senkronize etmek, araç havuzları oluşturmak ya da çalışanları firma

servislerini kullanmaya teşvik edici önlemler almak. 
Çözüm-2: 

(2) Prensip-2, 28, 30: İzolasyon, Alternatif Kullanma, Çıkarma;
Ø İkamet edilen evleri çalışma alanı olarak kullandırmak.
Ø Alternatif kullanmak; evi ofise, ofisi eve dönüştürmek.
Ø Belirli bir saatte ofiste olması gereken çalışanları ayırmak ve bu doğrultuda onların

çalışma saatlerini değiştirmek.  
Çözüm-3: 

Prensip-10 ve 28: Öncü Eylem,  Alternatif Kullanma; Seyahat esnasında internet erişimi olan 
toplu taşıma araçları kullanmak, böylece seyahat edenlere bilgisayarları sayesinde yolculuk 
esnasında çalışma imkânı sağlanmak. (Burada iş öncesi çalışma olanağı sağlamak öncü eylem, 
yolculara internet erişimi verilmesi alternatif kullanma prensibidir.) 

Çözüm-4: 
Prensip-1, 2, 30: Bölümlemek, İzolasyon, Çıkarma; Şayet söz konusu trafik yoğunluk 
problemine daha büyük çapta bir çözüm bulunmak istenirse çalışma ofislerinin büyükşehirlerin 
farklı bölgelerine taşınması ya da konuşlandırılması düşünülebilir. Bu çözümde de üç prensip 
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kullanılarak; çalışma alanları bölünmekte, özel bölgelerde yerleşim yapılarak izole edilmekte ve 
şehir dışına konuşlandırılarak çıkarılmaktadır. 

Ø Bu çözüm şehrin bir bütün olarak gelişmesini sağlar, sadece bir bölgede yoğunlaşmayı
engeller. Diğer alanlarda daha fazla iş imkânı yaratılarak insanların çalışmak amacıyla bir yerden 
diğer yere hareketi azaltılır. 
Ø Firmalar kendi faaliyetleri için en uygun lokasyonlarda konuşlandırılabilir. (Organize

sanayi bölgeleri buna en uygun örneklerden biridir.) 
Ø Büyükşehirlerin farklı bölgelerinde benzer çalışma alanlarında faaliyet yürüten ofisler

merkezileştirilebilir. (Finans merkezleri buna en uygun örnek olarak verilebilir.) 
Söz konusu prensiplerin trafik sıkışıklıklarını önleyebileceği ve aynı zamanda vasıtaların 
kullanım oranlarını da artırmaya yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.  

5. SONUÇ
TRIZ yaratıcı problem çözme için güçlü bir araçtır ve zıtlıkları elimine etmeye yardımcı olur. 
Büyükşehirlerde yaşanmakta olan birçok trafik problemi, kavşak noktalarının düzenlenmesi, üst 
ve alt geçitlerin inşası, vb. düzenlemelerde TRIZ prensipleri kullanılabilir. 

Çalışmada ülkemizde her gün karşı karşıya kaldığımız trafik problemine yönelik olarak TRIZ 
metodunun kullanılabilirliği ortaya konulmuştur. Çalışmadaki amaç; özellikle metropol 
şehirlerimizde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla metodun nasıl 
kullanılabileceğini göstermektir. TRIZ kullanımı gün geçtikçe artmakta olan yaratıcı düşünme 
metodudur. Diğer disiplinlerce kullanımı artmakta olup, farklı problem çözme metotlarıyla 
kullanımı sorunların çözümünü hızlandırmaktadır. TRIZ kuramına ilişkin olarak sosyal 
konularda karşılaşılan problemlerin çözümlerine yönelik çalışmalar son yıllarda artmakta 
olmasına rağmen, özellikle toplum güvenliğine ilişkin çalışmaların sayısı azdır. Bilhassa 
güvenlik odaklı sorunlara TRIZ metoduyla çözümlerin bulunması konusunda daha fazla çalışma 
yapılabilir.  

TRIZ çelişkiler matrisi ve yaratıcı prensipleri göz önüne alındığında icatlar için en önemli 
hareket noktasının maliyet ve ekonomi olması fakat sistemin ekonomik yönlerinden matriste 
bahsedilmemesi eksiklik olarak değerlendirilebilir (Webb, 2002:174). Problemlere maliyet 
açısından çözüm yaklaşımları getirilerek bunlar matrise ilave edilebilir. Ayrıca karar 
problemlerinde TRIZ kullanımına yönelik çalışmalar yapılabilir. Her çözüm kendi sorununu 
ortaya çıkarır yaklaşımından hareketle belirsizlik ve risk altında karar verme problemlerine 
ilişkin çözüm yaklaşımları geliştirilebilir. 
TRIZ kendi başına etkin bir araç olmasına rağmen, birçok etkin yönetimsel metodun temel 
amaçlarından biri haline gelmiştir. Problemin yapısına göre farklı araçlarla beraber 
kullanılmasına başlanmıştır (Güneş, 2009:140). Farklı problemlere uygulanabilecek TRIZ 
yöntemleri Tablo-4’dedir. 
Günümüzde TRIZ, her türlü yaratıcı probleme karşı etkin ve yenilikçi cevaplar verebilecek bir 
araç haline gelmiştir. TRIZ’in tüm potansiyelini görebilmek için sahip olduğu tüm araçların iyi 
anlaşılması gerekmektedir. TRIZ’in bilim ve teknoloji alanındaki araştırmalara ve eğitime de 
olumlu etkisinin artacağı değerlendirilmektedir. TRIZ’in teknolojiyi yönlendirme felsefesi 
öğrenciler ve bireyler için düşünme yollarını iyileştirmeye ve yeni yaklaşımlar geliştirmeye 
uygundur. TRIZ kullanımına yönelik olarak yapımı planlanan İstanbul Boğazı tüp geçidi yine 
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güzel bir örnektir. Aynı tüp geçit içerisinde 3 katlı olarak dizayn edilen projede bölme ve içi içe 
geçme gibi bazı TRIZ prensiplerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Problem Yöntem 
Problemde Çelişkiler Varsa Klasik TRIZ 
Ürün ve Yönetimsel İyileştirmeler Gerekiyorsa TREND Analizi12 
Problem Çözümü Yetersiz, Zararlı Etkiler ve Ölçme Problemi Varsa S-Field Analizi13

Problem Çok Karmaşıksa ARIZ, S-Field Analizi 
Problem Çıktısında Risk Varsa FMEA Analizi14 

Tablo-4: Farklı Problemlere Uygulanacak TRIZ Yöntemleri 
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KAMERA TABANLI DİNAMİK KAVŞAK YÖNETİM 
SİSTEMLERİNİN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KONYA ÖRNEĞİ 

İsmail TANER1 
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Fulya ÖZSAN3 
Kiarash GHASEMLOU4 

 

ÖZET 
Trafik kaza istatistiklerine bakıldığında Türkiye’deki tablonun pek iç açıcı olmadığı ve trafik 
güvenliği konusundaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği görülmektedir. TÜİK verilerine 
göre 2013 yılında Türkiye genelinde 161.306 yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası meydana 
gelmiştir. Bu değer Konya için 6.450’dir. Bu çalışma kapsamında kamera tabanlı dinamik 
kavşak yönetim sisteminin yaralanmalı ve ölümlü kazaların üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Örnek olarak Konya şehir merkezindeki dinamik sistemli kavşaklardan trafik kazalarının sık 
görüldüğü beş tanesi ele alınmış, bu kavşaklar sistem kurulmadan önce (2010-2013) ve 
kurulduktan sonra (2014) trafik kazaları açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Lineer 
Regresyon Yöntemi kullanılarak 2014 senesinde meydana gelecek kaza sayısı 2010-2013 
yıllarında oluşan kazalara bağlı olarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahmin edilen kaza sayısı 
geçek kaza sayısı ile karşılaştırılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre 2014 yılında bu kavşaklarda 
26% oranında beklenenden daha az trafik kazası meydana geldiği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler / Kavramlar: Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi, Trafik kazası, Lineer 
regresyon. 

 

1. GİRİŞ 
Ülkemizin gelişen ekonomisine paralel olarak araç sahipliğinde de artış gözlenmektedir. Trafiğe 
çıkan araç sayısındaki artış, trafik sıkışıklığı ve trafik kazalarında da artışa neden olmaktadır. 
Trafik sorunu özellikle, araç sahipliğinin yüksek olduğu büyükşehirlerin başlıca problemleri 
arasında yer almaktadır.  
Trafikte yaşanan problemlerin aşılmasında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) önemli rol 
oynamaktadır. Bu sistemler hem trafikte geçirilen zamanı en aza indirmeyi, hem de trafik 
güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinden biri olan Dinamik Kavşak 
Yönetim Sistemi CHAOSTM, kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetilmesini sağlayarak 
kavşaklardaki bekleme sürelerin azaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu 
konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde, Çorum’da kurulan dinamik kavşak yönetim 

                                                           
1 Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, TÜRKİYE, 
2 Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, TÜRKİYE, 
3 Integrated Systems & Systems Design (ISSD), Ankara, TÜRKİYE 
4 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul, TÜRKİYE 
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sistemlerinin kavşaklardaki ortalama bekleme sürelerini %40 mertebelerinde azalttığı 
görülmüştür (Bayrak vd., 2014). 

Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde, ülkemizin trafik güvenliği konusunda halen çözüm 
bekleyen ciddi sorunları olduğu görülmektedir. Trafik kazalarındaki ekonomik kaybın Gayri Safi 
Millî Hâsıla (GSMH)’nın %2’sine denk geldiği tahmin edilmektedir (Ilıcalı, 2013). Özellikle 
kentsel alanlarda yaşanan kaza sayısında diğer bölgelere göre daha fazla artış gözlenmektedir. 
Kentsel alanlarda yaşanan kazaların %46’sı kavşaklarda olmaktadır. “The Handbook of Road 
Safety Measures” kitabına göre yaralanmalı kazaların %40’ı kavşaklarda olmaktadır (Elvik vd., 
2009). Ayrıca, sinyalize kavşaklarda kırmızı ışıkta geçme gibi kural ihlallerinin de görülmesi, bu 
noktalarda trafik güvenliğini daha kritik bir hale getirmektedir. Bu durum, özellikle kentsel 
bölgelerde ve kavşaklarda yapılan AUS uygulamalarının önemini artırmaktadır. 
 

2. KAZA İSTATİSTİĞİ                            
Trafik kaza istatistiklerine Konya ili bazında bakıldığında, ‘Hız kurallarına uymama’ ve 
‘Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama’, 2010 yılında meydana gelen trafik kazaları listesinde 
ilk sıralarda yer almaktadır. (Şekil 1). 

 

Şekil 1 Konya’daki Bazı Caddelerde Oluşan Ölümlü/Yaralanmalı Trafik Kazalarının 
Sayısı (Konya EGM Trafik Kaza İstatistikleri, 2011) 

 

 

Konya’da yaşanan kazaların birçoğunun hız ihlali kaynaklı olduğu, dolayısı ile hız kontrolü 
yapılarak kaza sayısının azaltılması amacıyla Hız İhlal Tespit Sistemlerinin kurulması gerektiği 
anlaşılmıştır. Hız İhlal Tespit Sistemlerinden en etkili ve en uygun sistemin Koridor Hız İhlal 
Tespit Sistemi olduğu kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda kurulan hız denetleme sistemleri 
sayesinde sürücülerin kural ihlallerinden kaynaklı kazalarda azalma gözlenmiştir. Benzer 
şekilde, şehir merkezindeki çok sayıda kavşağa kurulumu yapılan dinamik kavşak yönetim 
sistemlerinin etkisinin incelenmesi amacıyla, Konya’da trafik kazalarının en sık görüldüğü 
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kavşaklar değerlendirilmiştir. Tablo 1’de dinamik sisteme sahip bazı kavşaklar için 2010-2014 
yıllar arasında oluşan yaralanmalı ve ölümlü kaza sayıları verilmiştir. Bu kaza sayıları Konya 
Yol Güvenliği Platformunun yayımladığı, trafik kazalarının en sık görüldüğü kavşaklar 
arasından seçilmiştir (konyatrafikplatformu.org, 2015).  
 
 

Tablo 1 2010-2014 Yıllar Arası Dinamik Sistemli Kavşaklarda Oluşan Yaralanmalı ve 
Ölümlü Trafik Kazalarının Sayısı  

Kavşak İsmi 2010 2011 2012 2013 2014 
Nalçacı Sille Kavşağı 13 9 12 15 18 
Nalçacı Kule Kavşağı 10 11 19 9 15 
Otogar Kavşağı 5 8 14 13 10 
Ankara Yolu Beşyol Kavşağı 7 6 13 8 7 
Fetih Cad.- B.Kumköprü Cad. Kavşağı 10 5 8 14 5 
 
 

3. YÖNTEM 
Dinamik kavşak yönetim sistemlerinin yol güvenliği açısından etkisinin incelenmesi amacıyla, 
senaryo ve baz durumu tanımlanmıştır. Burada baz durumu (Business as usual baseline) sistemde 
hiçbir değişiklik olmaması ve sistemin mevcut akışının devam etmesi olarak alınmıştır. Senaryo 
ise sistemde yapılan değişiklik ile oluşacak durumu tanımlamaktadır. Şekil 2 bu iki durumu 
göstermekte olup değerlendirilecek yıl için bu durumlar arsındaki fark yapılan uygulamamanın 
etkisini göstermektedir. 

 

Şekil 2 Senaryo, Baz Durumu ve Uygulamanın Etkisi 

 
 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

67

Konya’daki kavşaklarda Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi CHAOSTM 2013 yılı içinde 
çalışmaya başladığından, bu çalışmada karşılaştırma yılı olarak 2014 yılı alınmıştır.  2014 yılı 
için trafik kaza sayısı, dinamik sistemin kurulmama durumu (baz durum) ile dinamik sistem 
uygulamasının yapılması durumu (senaryo) için, 2010-2013 yılları arasındaki kaza verisi ve 
Lineer Regresyon Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir.   
 

4. BULGULAR 
Seçilen kavşaklarda 2010-2013 yılları arasındaki kaza sayıları Lineer Regresyon Yöntemi ile 
analiz edilerek, 2014 yılı içinde oluşacak yaralanmalı ve ölümlü kaza sayısı 69,5 olarak tahmin 
edilmiştir. Kaza istatistiklerine bakıldığında 2014 yılında (dinamik kavşak yönetim sisteminin 
kurulmasından sonra) meydana gelen kaza sayısı 55 olduğu görülmektedir. Bu analiz 
göstermektedir ki, bu kavşaklardaki trafik kazalarında, dinamik sistemlerin kurulmasıyla %26 
oranında bir azalma olduğu görülmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 2 Dinamik Sistemin 2014 Yılında Olma ve Olmaması Durumunun Kaza Sayısı 
Üzerindeki Etkisi 

 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin etkin şekilde kullanılması, karayolu trafik güvenliğinin 
sağlanmasında kritik rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, kamera bazlı dinamik kavşak 
yönetim sistemlerinin yol güvenliği üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 2014 yılı için baz 
durum ile sistemin uygulanmasından sonra oluşan senaryo durumu için kaza istatistikleri 
incelenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu sistemlerin sadece araç gecikmelerini 
azaltmadığını, sürücü davranışları üzerinde de etki göstererek yol güvenliğini artırdığını 
göstermektedir. Özellikle kavşaklarda gereksiz bekleme sürelerinin düşürülmesinin, sürücü 
davranışlarını olumlu etkilediği ve kırmızı ışık ihlallerini azalttığı düşünülmektedir. Bunun 
yanında, bazı sürücüler dinamik kavşak yönetim sistemine ait kameraları Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemi zannederek trafik kurallarına uyma eğilimi göstermektedir. Özetle, kamera 
bazlı dinamik kavşak yönetim sistemi ve benzeri AUS uygulamalarının yol güvenliği üzerinde 
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olumlu etkisi olduğu gözlenmiş olup, bu uygulamaların ülkemizde yaygınlaştırılması gerektiği 
düşünülmektedir.  
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TRAVMA KAYIT SİSTEMLERİ 

 
Dr.Onur POLAT, Dr.Burak SOLGUN 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
 

Travma kayıt sistemleri; travma hastasına dair demografik bilgilerin, yaralanma 
bilgileri ve sonuçların kaydedildiği kompüterize veri tabanı sistemleridir. Bu sistemler travma 
hastasına dair bilgilerin olay yerinden hastane sonrası döneme kadar kayıt altına alınmasını 
amaçlamaktadır. 

 İlk bilgisayar destekli travma veri tabanı sistemi 1969 yılında Chicago’da bulunan 
Cook County Hospital’da uygulanmaya başlanmış olup, 1971 yılında tüm Illinois eyaletinde 
50 travma merkezinde yaygın olarak kullanıma geçmiştir. ABD’nin diğer eyaletleri ve 
Avrupa ülkelerinde yaygınlaşması ise 1985 yılında mikrobilgisayar teknolojilerinin gelişmesi 
sayesinde olmuştur. Günümüzde ABD ve Kanada’nın tüm eyaletleri ve tüm Avrupa 
ülkelerinde travma kayıt sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. (Tablo-1) 

Tablo-‐1:	  Ülkelerin	  kullandığı	  Travma	  Kayıt	  Sistemleri	  ve	  ilk	  hasta	  kaydı	  yapıldığı	  yıl	  
Ülke	   Travma	  Kayıt	  Sistemi	   İlk	  Kayıt	  

Danimark
a	  

TARN	   	   1999	  
Danimark
a	  

Trauma	  Registry	  of	  Southern	  Denmark	   1996	  
Finlandiya	   Toolo	  Hospital	  Trauma	  Registry	   2006	  
Almanya	   TR	  GDU	   1993	  
İtalya	   RRTG	  –	  Registro	  Regionale	  dei	  Traumi	  Gravi	  of	  Emilia-‐

Romagna	  
2006	  

İtalya	   Italian	  National	  Registry	  of	  Major	  Injuries	  (RITG)	   Henüz	  Giriş	  Yapılmadı	  
Hollanda	   National	  Trauma	  Registry	   2004	  
Norveç	   National	  Trauma	  Registry	   Henüz	  Giriş	  Yapılmadı	  
Norveç	   BEST	  Registry	   2010	  
Norveç	   Haukeland	  University	  Hospital	   2000	  
Norveç	   Stavanger	  University	  Hospital	  Trauma	  Registry	   2003	  
Norveç	   Oslo	  University	  Hospital	  Ulleval	  Trauma	  Registry	   	  2000	  
Portekiz	   REGTRAUMA	   2001	  
İspanya	   Registre	  de	  Politrauma	  de	  Catalunya	   2001	  
İsveç	   SweTrau	  –	  The	  Swedish	  Trauma	  Registry	   2011	  
İsveç	   Sodersjukhuset	   1990	  
İsviçre	   TRAC	  CHUV	   2008	  
İngiltere	   Trauma	  Audit	  and	  Research	  Network	  (TARN)	   1990	  
ABD	   National	  Trauma	  Databank	   1996	  
Kanada	   National	  Trauma	  Registry	   2000	  

	  

Travma Kayıt Sistemlerinin Amaçları Nelerdir? 

Travma kayıt sistemlerinin genel amacı ölüm ve sakatlanmaların önlenmesidir. 
Haddon Matriksine göre bu önleme görevi şu üç evrede gerçekleşir; 
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Birincil Önleme: Kaza öncesi evredir. Kazaların önlenmesini amaçlar. 
İkincil Önleme: Kaza evresidir. Kaza oluştuğunda yaralanmaların engellenmesini 

amaçlar. 
Üçüncül Önleme: Kaza sonrası evredir. Yaralanmadan sonra ölümlerin engellenmesi 

amaçlanır.   
 

Travma kayıt sistemleri, elde edilen verilerin işlenmesi sonucunda bu üç amaca da 
hizmet etmekle birlikte sistemin aktif kullanımı kaza sonrası evrede başlar.  

Travma Kayıt Sistemlerinin Kullanımı 

Kaza sonrası dönem “hastane öncesi”, “hastane” ve “hastane sonrası” olarak üç gruba 
ayrılabilir. Kazazede/travma hastasının kazanın olduğu andan hastaneye başvurana kadar 
geçen dönem hastane öncesi dönemdir. Kaza oluştuktan sonra kazazede/travma hastasına dair 
demografik bilgiler, yaralanma verileri ve kazaya ait bilgiler olay yerine ilk giden sağlık ve 
emniyet yetkililerince sisteme kaydedilir. Hasta ambulans tarafından olay yerinden alınırken, 
koordinasyon merkezi tarafından bu veriler incelenir ve hastanın götürüleceği travma merkezi 
belirlenir. Ambulans ekibine hangi hastaneye gidecekleri bilgisi gönderilirken, ilgili hastaneye 
de travma hastasına dair veriler iletilir. Böylece hasta hastaneye ulaşmadan önce acil servis 
ekibi ön hazırlıklarını tamamlar. Ambulans ekibi hastayı acil servise teslim ederken nakil 
sırasındaki tüm olanları da travma kayıt sistemine kaydeder. 

Hastanın acil servise giriş anından hastaneden taburcu olana kadar geçen süre hastane 
dönemidir. Acil serviste yapılanlar, hastanın hangi yataklı servise kabul edildiği, hangi 
tedavileri aldığı, ameliyat bilgileri vb. tüm bilgiler sisteme kaydedilir. Hastanede meydana 
gelen iyileşme, sakatlanma ve ölüm bilgileri böylece kayıt altına alınmış olur. 

Hastanın hastaneden taburcu olduğu anda hastane sonrası dönem başlar. Hastanın 
rehabilitasyon ihtiyacı, taburculuk sonrası aldığı tedaviler vb. sistemde kayıt altına alınır. 
Hastane sonrası ölüm ve sakat kalma bilgileri de bu şekilde kaydedilmiş olur. (Şekil-1) 

Şekil-‐1:	  Kaza	  sonrası	  döneme	  ait	  algoritma	  
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Hangi Hastalar Sisteme Kaydedilmelidir? 

Sisteme kaydedilecek vakaların seçimi ülkeden ülkeye değişmektedir. ABD’nin çoğu 
eyaletinde  tüm yaralanmalı trafik kazaları, boğulmalar, asılar, elektrik çarpması, ateşli ateşsiz 
silah yaralanmaları ve tüm çocuk travma hastaları sisteme kaydedilmektedir. Ancak Idaho 
eyaletinde bu hastalara ek olarak beyin kanaması ve kalp krizi hastaları da sisteme 
kaydedilmektedir. 

Avrupa ülkelerinden Yunanistan’da ise Travma Takımları kurulmuştur. Ambulans 
ekipleri olay yerine gittiklerinde aşağıdaki sağlık verilerine sahip bir travma hastası ile 
karşılaştıklarında Travma Kodunu aktive ederek Travma takımına dönüşmekte ve gerekli 
prosedürleri aktif hale getirmektedirler. Bu ekipleri travma takımına dönüştürecek sağlık 
verileri şu şekildedir; 

§ Kan basıncı <90 mmHg 
§ Kalp Hızı <120 
§ Solunum sayısı >29 
§ Ağrılı uyarana yanıtsızlık 
§ 70 yaş üstü (kendi seviyesinden düşmeler hariç) ve 8 yaş altı 
§ Boyun, göğüs ve batını ilgilendiren tüm delici yaralanmalar  

 
Birçok ülke ve eyalet kendi ihtiyacına göre kriterler belirlemiş ve uygulamalarını bu 

kriterlere göre şekillendirmiştir. Yeni kurulacak bir travma kayıt sisteminde ülkenin 
ihtiyaçları ve imkanları göz önünde bulundurularak kriter belirlemek esas olmalıdır. 

 
Travma Kayıt Sistemlerinin Önemi 

 
Travma kayıt sistemleri ölüm ve sakat kalımların azaltılması amacıyla birçok ülkede 

kullanılagelen sistemlerdir. Kaza olduktan sonraki dönemde kaza ve kazazedeye dair ilk 
verilerin sisteme kaydedilerek koordinasyon merkezi tarafından hastanın ihtiyacına göre 
travma merkezinin belirlenmesi, acil servis ekibinin hasta gelmeden önce hasta ve kazanın 
ciddiyeti hakkında bilgi sahibi olması, geçirdiği kaza hakkında bilgi sahibi olunan hastaya 
gerekli tetkiklerin ve tedavilerin zaman kaybetmeden uygulanması vb. durumlar ölüm ve 
sakatlanma riskini azaltan kısa dönem faydalardır. 

Uzun dönemde ise travma kayıt sistemi sayesinde toplanan veriler gerekli istatistiki 
işlemlere tabi tutularak, ülkelerde travmalar sonucunda kaç vatandaşın yaralandığı, kaç 
yaralının sakat kaldığı ya da öldüğü hesaplanabilir. Ayrıca kazaların en fazla hangi 
bölgelerde, hangi saat dilimlerinde vb. gerçekleştiği verilerine ulaşılabilir. 

Elde edilen bu işlenmiş veriler kullanılarak sıklıkla trafik kazası yaşanan yolların 
düzenlemesi yapılabilir, gerekli coğrafi noktalara sağlık istasyonları, hastaneler, travma 
merkezleri kurulabilir, ilgili bölgelerdeki personelin eğitim ihtiyacı belirlenir. Böylece uzun 
dönemde vatandaşların ölüm ve sakat kalma ihtimalleri azaltılmış olunur. 

Bunların yanında elektronik ortama kaydedilen veriler sayesinde emniyet birimlerinin 
ihtiyaç duyduğu kaza raporları, adli birimlerin ihtiyaç duyduğu adli vaka raporları, sağlık ve 
sigorta kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tetkik ve tedavileri içeren epikriz raporları vb. 
evraklara ulaşım kolaylaşır. Bu sayede veri dolandırıcılığının önüne geçilmiş, adli birimler ve 
sigorta kurumları yanıltılmamış olunur. (Şekil-2) 
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Şekil-‐2	  :	  Travma	  kayıt	  sistemlerinin	  kısa	  dönem,	  uzun	  dönem	  ve	  çok	  uzun	  dönemdeki	  faydaları	  

	  
	  
	  
Ülke bazında ise; araç/kaza/ölüm oranı gibi verilerin doğru tutulması ve bu verilerin 

uluslararası platformlarda kullanılabilmesi bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Bunun nedeni bu verilerin ülkelerin genç ölümlerin önüne geçebilecekleri 
bilgiler olmasıdır. Travma kayıt sistemlerini kullanan ülkelerde bu bilgiler kullanılarak gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmakta, genç yaşta ölümler, sakat kalımlar azaltılmakta, yaralanma 
sebepli iş gücü kaybı önlenmektedir. Travma kayıt sistemlerinin ülkenin gelişmişlik 
seviyesinin artırmak yanında milli servetin korunması ve geliştirilmesine olan katkısı da göz 
ardı edilemeyecek seviyelerdedir.  

 
Referanslar: 
 

1. Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Mayıs 2015 – Trafik Kazaları Özeti 2014 
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Karayolları Genel Müdürlüğü  

2. Emniyet Genel Müdürlüğü – Karayolu Trafik Güvenliği 
 2012 Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Poster Bildiriler  

3. Emniyet Genel Müdürlüğü – Karayolu Trafik Güvenliği 
 2013 Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Poster Bildiriler  

4. Emniyet Genel Müdürlüğü – Karayolu Trafik Güvenliği 
 2014 Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Poster Bildiriler  

5. “Diğer hastane çalışanlarını etkilemeden travma kayıt ekibi nasıl kurulmalı” 
“How to build a trauma registrar team without poaching from other hospitals” 
 Robert FOJUT, Nisan 2015 
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TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA 
TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ ULUSLARARASI VE ULUSAL 

MEVZUAT 

Cemalettin DOĞMUŞ, Haydar Ufuk KALE, Gülşah AYTEKİN 1

ÖZET 
Bu bildiri ile Türkiye’de tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasıyla ilgili mevcut 

durum ve mevzuat, ilgili uluslararası anlaşma, Avrupa Birliği’nin (AB) mevcut durumu ve 
tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın sorumluluğunda yapılan çalışmalar hakkında ilgili tarafların bilgilendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Türkiye, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 
Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. ADR, şu an itibariyle Avrupa 
ülkeleri dahil olmak üzere 48 ülkenin taraf olduğu, tehlikeli malların uluslararası taşımacılığı ile 
ilgili bir anlaşmadır. ADR her iki senede bir güncellenmektedir.  

AB Müktesebatı’nda karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığını düzenleyen en temel 
mevzuat, 2008/68/EC Sayılı “Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi”dir. Ayrıca karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında 
denetlemeyi düzenleyen 95/50/EC Direktifi ve onu değiştiren ve güncelleyen AB direktifleri de 
bulunmaktadır. 

Bütün taşıma modlarındaki tehlikeli yük taşımacılığının tek bir elden yürütülmesi 
amacıyla, 01/11/2011 tarihli ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük kurumsal 
yapılanmasına 14 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır. 

ADR’ye paralel olarak hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

Bununla beraber, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığını yapan gerçek veya tüzel 
kişilerin; taşımacılığının izlenmesi,  tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan tarafların, hasar 
ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için 
Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri alıp almadığının tespitine yönelik olarak,  
26/12/2013 tarihli ve 1654 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile 2014 / TMKTDGM-02 / Yol 
Kenarı Denetimi Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı 
içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, 
alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya 
birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işletmecileri; “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” 
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ile belgelendirilerek kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve 
yükümlülüklerini yerine getirilip getirmediğinin tespit edilmesine yönelik olarak 10/04/2014 
tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli ton ve 
üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 
işletmelerin yaptıkları işlemleri;  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar 
vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat 
hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek 
veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında araçlar ile tank, ambalaj ve 
kapların; test, muayene ve belgelendirme işlemleri hususunda 6 Mart 2013 tarihinde 
Yetkilendirme Protokolü imzalanmıştır. 

Ayrıca, konteyner ve taşınabilir basınçlı kapların test, muayene ve belgelendirilmesi 
hususunda 26 Aralık 2013 tarihinde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi yetkilendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli madde, tehlikeli mal, tehlikeli yük, karayolu, ADR 

1.GİRİŞ

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Tehlikeli Malların 
Taşımacılığı konusunda Uzmanlar Komitesi tarafından geliştirilen	   Tehlikeli Malların 
Taşımacılığında BM Tavsiyeleri (Turuncu Kitap), dünya çapında tehlikeli malların taşımacılığı 
düzenlemesiyle ilgili hükümetlere ve uluslararası örgütlere hitap eder. 

Tehlikeli malların taşımacılığı ile ilgili bu tavsiyeler, bu düzenlemenin eki olan,  
“Tehlikeli Malların Taşımacılığında Model Düzenlemeleri” şeklindedir. Model Düzenlemeleri 
çeşitli modlarda taşımacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin tek tipte geliştirilmesi 
için hükümlerin temel şemasını sunma amacındadır. Yine de herhangi özel düzenlemeyi eklemek 
için yeterince esnektirler. Hükümetlerin, hükümetler arası örgütlerin ve diğer uluslararası 
örgütlerin sorumlu oldukları düzenlemeleri yaparken veya değiştirirken, bu Model 
Düzenlemelerinde verilen prensiplere uymaları, böylece bu alanda dünya çapında uyumun 
sağlanması beklenmektedir. (unece.org, 2015) 

BM Model Düzenlemelerinin önerileri ile şekillenen tehlikeli malların taşımacılığıyla 
ilgili uluslararası anlaşmalar/düzenlemeler aşağıdaki şekildedir: 

• Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR),
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957’de Cenevre’de
yapılmış; 29 Ocak 1968’de yürürlüğe girmiştir.
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• Tehlikeli malların demiryoluyla uluslararası taşımacılığında, 3 Haziran 1999 tarihinde Vilnius’ta
hazırlanmış olan, Demiryolları Vasıtasıyla Uluslararası Taşıma Konvansiyonunun Ek C kısmı
olan “Tehlikeli Malların Demiryolları İle Uluslararası Taşımacılığı ile ilgili Düzenlemeler”
(RID) hükümleri uygulanır.

• Tehlikeli malların deniz yoluyla taşımacılığında, 1960 SOLAS Konferansında SOLAS
Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulup, 1965 yılındaki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
toplantısında onaylanıp, 1 Ocak 2004 itibariyle zorunlu hale getirilen “Uluslararası Tehlikeli
Yükler Kodu” (IMDG Kod) hükümleri uygulanır.

• Tehlikeli malların havayoluyla uluslararası taşımacılığında, Uluslararası Sivil Havacılık
Organizasyonu’nun yayınladığı “Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşımacılığı için
Teknik Talimatlar” (ICAO-TI) ve “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin Tehlikeli Mallar
Talimatları” (IATA-DGR) hükümleri uygulanmaktadır.

• Tehlikeli malların iç suyoluyla taşımacılığında ise 26 Mayıs 2000 tarihinde Cenevre’de yapılıp,
29 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren, “Tehlikeli Malların İç Suyoluyla Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” (ADN) hükümleri uygulanmaktadır.

1.1.ADR 
Tehlikeli malların taşımacılığında meydana gelebilecek olası kazaların çevreye ve 

insanlara çok büyük zararlar vermesinden dolayı, tehlikeli malların taşımacılığının düzenlenmesi 
ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1957 yılında Cenevre’de, 
“Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” (ADR) 
(orjinal adı “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 
par Route”)  imzalanmıştır. Şu an itibariyle AB ülkeleri ile birlikte 48 ülke ADR’ye taraftır.  
Türkiye ise ADR anlaşmasına 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. 

ADR anlaşması ile tehlikeli malların taşımacılığına ilişkin Birleşmiş Milletler 
Tavsiyelerine dayanarak tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi;  
tehlikeli mal taşımacılığında kullanılacak taşıtlar ve çeşitli teknik ekipmanların test edilmesi, 
sertifikalandırılması, işaretlenmesi, kullanılması; tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin 
eğitilmesi, güzergahların belirlenmesi gibi ortak kuralların oluşturulup, taraf ülkeler arasında 
yeknesaklığın sağlanması ve bu sayede karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin 
arttırılması amaçlanır.  

ADR, 9 bölüme ayrılmış olup, A ve B eklerinden oluşmaktadır. A ve B ekleri, Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması 
Çalışma Grubu tarafından 6 ayda bir düzenlenen toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, 
her iki senede bir düzenli olarak değiştirilir ve güncellenir. ADR anlaşması aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir: 

Ek A: Genel hükümler ile tehlikeli madde ve nesnelere ilişkin hükümler 
Kısım 1 Genel hükümler 

Kısım 2 Sınıflandırma 
Kısım 3 Tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve sınırlı ve istisnai miktarlarda                           
ambalajlanmış tehlikeli mallara ilişkin muafiyetler 
Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri 
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Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri 
Kısım 6 Ambalajlar, orta boy dökme konteynerler (IBC’ler), büyük ambalajlar, tanklar ve dökme 
yük konteynerleri için yapı ve test şartları 
Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 

Ek B: Taşıma donanımı ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler 
Kısım 8 Taşıt mürettebatı, donanımı, faaliyeti ve belgelemeye ilişkin şartlar 

Kısım 9 Taşıtların yapımı ve onayına ilişkin şartlar 
ADR’ye üye olan ülkeler; Arnavutluk, Andora, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, 

Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kazakistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Malta, Moldova 
Cumhuriyeti, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır. (Birleşmiş Milletler, 2014) 

1.2.Ulusal Mevzuat 

1.2.1.Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 
ADR’ye paralel olarak hazırlanan ve 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” revize 
edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanarak 1/1/2014 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin,  insan sağlığı ve diğer 
canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık 
karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.  

Yönetmelik ile karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinde yer alan gönderen, 
alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacı ve tank-konteyner/taşınabilir-tank 
işletmecileri ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin hak, sorumluluk, yükümlülüklerine 
ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. 

Bu Yönetmelik; 

a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve
bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, 
maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli 
madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde 
kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini, 

b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan
uluslararası taşımaları, 

c) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf
olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya 
yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını, 
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ç) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) adına yapılan, ancak 
silahlı kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler 
tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını, 

kapsar. 

Bu Yönetmelik, 
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini, 
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk

Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, 
c) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin

refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, 

kapsamaz. 
Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve 

Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların 
kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, 
paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri 
faaliyet alanlarından biri veya birden fazla faaliyet gösterdiği faaliyet alanları için “Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. 

ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli maddelerin taşınmasında 
kullanılan EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU tipi araçlara,  ADR Bölüm 9’da belirtilen 
hükümlere uygun olarak Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşça verilmiş 
ADR Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.  

Ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, 
Tehlikeli Mal Taşımacılığı ADR Şoför Eğitim Sertifikasına (SRC5) sahip olma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelere; ADR’nin ilgili 
hükümlerine göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde 
güvenlik danışmanından hizmet alması zorunluğu getirilmiştir. 

Yönetmelikte, tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar; Tehlikeli madde yüklü 
taşıtların izleyeceği güzergâhlar ve park yerlerinin belirlenmesinden ve denetimden sorumlu 
kurumlarla ilgili bilgiler de yer almaktadır. (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik, 2013) 
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1.2.2.Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi 
Yönergesi 

Tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek 
eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar, yapılacak yetkilendirmenin usul ve esasları 
ile eğitimlerin asgari içeriklerini belirleyen Yönerge, 2 Ekim 2014 tarihli Bakanlık Makamının 
Onayı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç 
Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi, 2014) 

1.2.3.Yol Kenarı Denetimi Genelgesi 
Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığını yapan gerçek veya tüzel kişilerin; 

taşımacılığının izlenmesi,  tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan tarafların, hasar ve 
yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için Yönetmelik 
ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri alıp almadığının tespitine yönelik olarak,  26/12/2013 
tarihli ve 1654 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile 2014 / TMKTDGM-02 / Yol Kenarı 
Denetimi Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. (Yol Kenarı Denetimi Genelgesi, 2013) 

1.2.4.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı 
içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, 
alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya 
birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işletmecileri; “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” 
ile belgelendirilerek kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmelikte yer alan sorumluluk ve 
yükümlülüklerini yerine getirilip getirmediğinin tespit edilmesine yönelik olarak 10/04/2014 
tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 
(Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 
2014) 

1.2.5.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde elli ton ve 
üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 
işletmelerin yaptıkları işlemleri;  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar 
vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat 
hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek 
veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ ile tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili çeşitli işletmelerde, güvenlik danışmanı 
çalıştırma zorunluluğunun başlangıç tarihleri de yer almaktadır. (Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, 2014) 
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1.2.6.Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapılarına İlişkin Muayene Merkezlerinin Kurulması, 
İşletilmesi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Taslağı  

Taslak Yönetmelik hazırlanmış, ilgili kurum kuruluşlardan gelen görüşler sonunda 
gerekli değişiklikler yapılarak yayınlanacaktır. 

Yönetmelik ile tehlikeli yüklerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından 
güvenliği temin etmek için, tehlikeli yük taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik 
muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak muayene merkezlerinin 
kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. (tmkt.gov.tr, 
2015) 

1.2.7.Yeni Mevzuat Çalışmaları 

Tehlikeli maddelerin depolanmasına yönelik “Tehlikeli Madde Taşımacılığında 
Kullanılan Terminal, Depolama Tesisi ve Benzeri Yapıların Asgari Şartlarının Belirlenmesine 
Dair Tebliğ” ve tehlikeli maddelerin taşınmasında işletme içi ve yol kenarı denetimlerini de 
içeren “Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimi Yönetmeliği” hazırlanıp, 
yayınlanacaktır. 

1.3.Avrupa Birliği Müktesebatı 
Avrupa Birliği Müktesebatı’nda karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığını düzenleyen en 

temel mevzuat, 2008/68/EC Sayılı “Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi”dir. Bu direktifle tehlikeli malların sadece karayoluyla 
taşınması değil, karayolu, demiryolu ve iç suyollarıyla taşınması da düzenlenmektedir. Direktifte 
tehlikeli malların karayoluyla taşınması konusunda, bazı Üye Ülkelerin ulusal taşımacılık 
konusunda aldıkları istisnalar hariç olmak üzere, ADR hükümleri benimsenmektedir. 
(2008/68/EC, 2008) Ayrıca iki yılda bir yapılan değişikliklerin de AB Müktesebatına kabul 
edildiğini gösteren Direktifler bulunmaktadır.	   (2010/61/EU, 2010) (2012/45/EU, 2012) 
(2014/103/EU, 2014) Tehlikeli malların karasal taşımacılığı ile ilgili üye ülkelerin belirli 
istisnaları kabul etmesine ilişkin Komisyon Kararları da bulunmaktadır.	  	  ( 2009/240/EC, 2009) 
(2010/187, 2010)  (2011/26/EU, 2011) (2012/188/EU, 2012) (2013/218/EU, 2013) (2015/217, 
2014) (2015/974, 2015) 

Ayrıca, tehlikeli malların karayoluyla taşımacılığında yol kenarı denetimleriyle ilgili 
“Karayoluyla Tehlikeli Mal Taşımacılığında Denetlemeler İçin Standart Prosedürler” adlı ve 
95/50/EC sayılı Konsey Direktifi” ve onu değiştiren direktifler bulunmaktadır.	   Direktiflerde 
denetlemeyle ilgili hükümler dışında, denetlemede kullanılacak kontrol listesi, ihlaller ve risk 
kategorileri, ceza ve ihlallerle ilgili Komisyona gönderilecek raporun standart form örneği de 
bulunmaktadır. (95/50/EC, 1995) (2001/26/EC, 2001) (2004/112/EC, 2004) (2008/54/EC, 2008) 

1.4.Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile İlgili Yapılan Uygulamalar 
Bütün taşıma modlarındaki tehlikeli yük taşımacılığının tek bir elden yürütülmesi 

amacıyla, 01/11/2011 tarihli ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük kurumsal 
yapılanmasına 14 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
arasında araçlar ile tank, ambalaj ve kapların; test, muayene ve belgelendirme işlemleri 
hususunda 6 Mart 2013 tarihinde Yetkilendirme Protokolü imzalanmıştır.	   Araçlar ile tank, 
ambalaj ve kapların; test, muayene ve belgelendirme işlemleri 1 Temmuz 2013 tarihinden 
itibaren artık Türkiye’de yapılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, konteyner ve taşınabilir basınçlı kapların test, muayene ve belgelendirilmesi 
hususunda 26 Aralık 2013 tarihinde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi yetkilendirilmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan Eğiticilerin Eğitimi 
Programları neticesinde tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin ADR kapsamında 
şoförlere;  6 kişi Temel Eğitim,  75 kişi Temel Eğitim+Tanker Eğitimi, 1 kişi Temel 
Eğitim+Sınıf 1 Eğitimi+Sınıf 7 Eğitimi ve 37 kişi ise Temel Eğitim+Tanker Eğitimi+Sınıf 1 
Eğitimi+Sınıf 7 Eğitimi vermek üzere toplam 119 kişi yetkilendirilmiştir.  

Yönerge ve Tebliğ kapsamında Nisan 2015 tarihi itibariyle; 

• 77 Eğitim Kuruluşu SRC5 eğitimi düzenlemek üzere yetkilendirilmiş olup, 33.135 şoför SRC5
belgesi almak için eğitim almış, 26786 şoför sınava katılmış ve 21390 şoför SRC5 Belgesi
almaya hak kazanmıştır.

• Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında bu güne kadar 42 eğitim kuruluşu güvenlik danışmanı
eğitimi düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir.

• Düzenli olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı
eğiticisi sınavı yapılmıştır. 547 kişi güvenlik danışmanı olarak, 79 kişi de güvenlik danışmanı
eğiticisi olarak yetkilendirilmiştir. (tmkt.gov.tr, 2015)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı Genişletilmiş Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri Projesi
kapsamında “Karayoluyla Tehlikeli Mal Taşımacılığına Destek” isimli 18 ay sürecek 1,000,000
€ bütçeli bir Eşleştirme Projesi hazırlanmıştır.

Söz konusu proje Bakanlığımız ile Polonya-Litvanya ortaklığı arasında 27 Mayıs 2014
tarihinde başlamış olup, proje sonunda;
• Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün teknik ve idari
kapasitesinin güçlendirilmesi,
• Politika oluşturma ve Uygulama, Denetim ve İzleme konularında eğitimli personel ihtiyacının
karşılanması,
• Tehlikeli Mal Taşımacılığı alanında sertifikalandırma, eğitim ve sınav uygulamaları
konusunda idari ve teknik kapasitenin arttırılması,
• 95/50/EC,  2001/26/EC, 2004/112/EC, 2008/54/EC sayılı AB Direktifleri kapsamında yol
kenarı denetimleriyle ilgili taslak bir mevzuat hazırlanmasına yönelik sonuçlar elde edilmesi
amaçlanmaktadır.

Devam eden proje kapsamında, denetim yapmakla yetkili Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (Emniyet Genel Müdürlüğü, 
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Jandarma Genel Komutanlığı) ilgili personeline tehlikeli madde taşımacılığının denetlenmesi 
konusunda eğitimler verilmiştir. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli 
ve diğer ilgili tüm kamu kurumlarının personeli ile özel sektöre yönelik güvenlik danışmanı 
eğiticisi eğitimi ile 61 kişi eğitilmiştir. Bu eğitimler haricinde genel ADR eğitimi, tehlikeli 
malların karayolu ve demiryoluyla taşınması eğitimi ve ADR 2015 yenileme eğitimleri de 
düzenlenmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ve stajlar ile idari 
kapasitenin güçlendirilmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Ayrıca hem taslak mevzuat hazırlanması amacıyla, hem de tehlikeli madde taşımalarında 
kazalara müdahale yöntemleri ve kaza istatistikleriyle ilgili çalıştaylar düzenlenmiştir. 
(tmtdestek.org, 2015) 

2.SONUÇ

Türkiye’de ADR hükümlerinin sadece uluslararası taşımacılıkta değil, ulusal 
taşımacılıkta da uygulanması yönünde hazırlanan mevzuat, ADR ile (dolayısıyla AB 
Müktesebatı ile) uyumludur. ADR’ye taraf ülkeler, anlaşmanın temel prensiplerinden daha fazla 
koşulların sağlanmasını isteyebileceklerinden ötürü, ADR’de bulunmayan bazı hükümler de 
Türk mevzuatında yer almaktadır. 

Haziran 2012 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ile ADR hükümlerinin 
uygulanması hız kazanmıştır ve söz konusu uygulamalar ile ülkemizde karayoluyla tehlikeli 
madde taşımacılığı daha güvenli hale getirilmektedir. 
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ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN KARAYOLU TRAFİK 
GÜVENLİĞİNE OLUMLU ETKİSİ 

 
OKTAY; F. Türkay / Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği / İstanbul / Türkiye 

ÖZGÜL, Cüneyt Tolga / Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği / İstanbul / Türkiye 
 
1. GİRİŞ 
Trafik kazası istatistikleri bir ülkenin en önemli gelişmişlik ve kültür seviyesi 
göstergelerinden biridir.  

TUİK verilerine göre, ülkemizde 2014 yılında 1.199.010 trafik kazası meydan gelmiş, bu 
kazalarda 3.524 kişi hayatını kaybetmiş, 285.059 kişi ise yaralanmıştır (www.tuik.gov.tr,	  
2015).  
Yine TUİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 2014 yılında 77.695.904’e ulaşmıştır 
(www.tuik.gov.tr, 2015). Bu verilere göre, 2014 yılında ülkemizde 1 milyon kişide yaklaşık 
45 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirmiştir.  

Karayolu trafik güvenliğini artırarak trafik kazalarını azami seviyede azaltmak en önemli 
hedeflerden olmalıdır. Bu çerçevede, 

a. Sürücü ve yayaların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi,  
b. Daha yeni ve modern motorlu kara taşıtlarının kullanılmasının teşvik edilmesi, 
c. Araçların periyodik bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapılmasının sağlanması, 
d. Araçların lastik kullanım standartlarına uyulmasının sağlanması,  
e. Kişisel otomobil ile şehirlerarası seyahat yerine denizyolu, demiryolu ve havayolu ile 

seyahatin teşvik edilmesi, 

trafik kazalarının azaltılmasında anahtar rol oynayacaktır. 
2. ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN TRAFİK GÜVENLİĞİNE OLUMLU ETKİSİ 

Araç kiralama endüstrisi ülkemizde hızla gelişmektedir.  
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER)  ve bağımsız araştırma kuruluşu TNS 
Global işbirliği ile yürütülmekte olan Türkiye operasyonel kiralama sektörü ile ilgili pazar 
araştırmasının 2015 yılı 1. yarıyıl sonu sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama 
Sektör Raporu”na göre,  sektörün filosundaki araç sayısı yaklaşık 250 bin 95 adede ulaşmıştır. 
2015 yılının ilk yarısında yapmış olduğu yaklaşık 3 milyar 168 milyon TL’lik yeni araç 
yatırımı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü yaklaşık 15,1 milyar 
TL’ye ulaşmıştır (www.tokkder.org, 2015). 

Operasyonel kiralamanın yanı sıra ülkemiz günlük / kısa dönem araç kiralama pazarı da hızlı 
bir gelişim sergilemektedir. Ülkemiz turizm sektörünün hızlı gelişimi, havayolu 
taşımacılığının uygun bilet fiyatlarından ötürü toplumun her kesimi tarafından kullanılır hale 
gelmesi ve uluslararası kongre organizasyonları için ülkemizin yıldan yıla daha fazla tercih 
edilir olması gibi ana etkenlerden ötürü, Türkiye günlük kiralama sektörünün araç parkının 
büyüdüğünü, hizmet kalitesinin de hızla yükseldiğini ifade etmek isteriz. 

Gerek operasyonel kiralama tarafında gerekse günlük / kısa dönem kiralamada, araç kiralama 
endüstrisi müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler ile karayolu trafik güvenliğine olumlu 
katkı sağlamaktadır. Bu ürün ve hizmetler ve sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

a. Sunulan yeni ve modern araçlar trafik kazalarının önüne geçilmesine katkı 
sağlanmaktadır. 
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Araç kiralama sektörü tarafından müşterilere sunulan son teknoloji aktif ve pasif 
güvenlik unsurları ile donatılmış yeni ve modern araçlar, araç kaynaklı trafik 
kazalarının büyük ölçüde önüne geçmektedir. 

b. Araçların ortalama kullanım süresinin 36 ay olması araç yıpranmasının önüne 
geçerek kaza riskini azaltmaktadır. 

Türkiye’de operasyonel olarak kiralanmakta olan otomobillerin %60,7’sinin kontrat 
süresi 30-42 ay, %22,7’sinin kontrat süresi 18-20 ay, %5,0’nin kontrat süresi ise 18 
aydan daha kısadır (www.tokkder.org, 2015). Araçların kontrat sürelerinin kısa olması 
araçların aşırı yıpranmasının önüne geçmekte eskime kaynaklı trafik kazalarının 
engellenmesine katkı sağlamaktadır. 

c. Araçların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması teknik nedenli kaza 
risklerini ortadan kaldırmaktadır. 
Araç kiralama şirketleri müşterileri ile imzaladıkları kontratlarda kiraladıkları araçların 
periyodik bakım ve onarımlarını hizmet paketleri içine dâhil etmekte, periyodik bakım 
ve onarımların zamanında ve eksiksiz yapılmasını şart koşmaktadır. Bu sayede kiralık 
araçların periyodik bakımları zamanında ve eksiksiz yapılmaktadır. Bu uygulama araç 
kaynaklı trafik kazalarının oluşmasını engellemektedir.  

d. Araçların lastik yönetiminin kiralama firmaları tarafından yapılıyor olması ve kış 
lastiği imkânının müşteriye sunulması lastik kaynaklı trafik kazası riskini 
azaltmaktadır. 
Araç Kiralama firmaları kiraladıkları araçların periyodik lastik değişimlerini 
standartlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Müşterileri ile imzaladıkları kontratlar 
çerçevesinde, kış lastiği alternatifini de hizmet paketlerine ekleyebilmektedirler. 
Mevsime ve standartlara uygun lastik kullanımı trafik kazalarının önüne geçmede 
önemli rol oynamaktadır. 

e. Birçok araç kiralama sektörü temsilcisi tarafından müşterilere sunulan güvenli ve ileri 
sürüş teknikleri eğitimleri kullanıcıların bilinç seviyesini artırmakta, trafik kazalarının 
önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır. 
Türkiye’de 2014 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 193 bin 
215 kusura bakıldığında kusurların %88,6'sının sürücü, %9,4'ünün yaya, %1'inin yol, 
%0,6'sının taşıt ve %0,5'inin yolcu kaynaklı olduğu görülmektedir (TUIK, 2015). Bu 
çerçevede toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda, birçok araç kiralama sektörü temsilcisi tarafından müşterilere sunulan 
güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri araç kullanıcıların bilinç seviyesini 
artırmakta, trafik kazalarının önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır. 

f. Araçların bazılarında kullanılan takip sistemleri araç kullanıcılarını trafik kurallarına 
daha fazla özen göstermeye teşvik etmektedir.  

Araç kiralama sektörünün bazı müşterileri araç takip sisteminin hizmet paketlerine 
dâhil edilmesini talep etmekte, bu sayede araç kullanıcılarının araç kullanım 
alışkanlıklarını gözlemleyerek gerektiğinde çalışanlarını güvenli sürüş konusunda 
uyarmakta, eğitim aldırabilmektedir. Araç kullanıcıları da araçlarındaki araç takip 
sisteminin varlığının verdiği bilinç ile trafik kurallarına uymaya daha fazla özen 
göstermektedirler. 

g. Operasyonel araç kiralama firmaları tarafından sunulan raporlar müşterilerin daha 
güvenli araç sürüşü için politikalar geliştirmesine katkı sağlamaktadır.  
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Birçok araç kiralama şirketi filo araçları ile ilgili düzenli raporlar üreterek müşterileri 
ile kullanıcı ve toplam bazda hasar bilgilerini paylaşmaktadır. Şirketler, bu raporlardan 
faydalanarak personellerini araçlarını daha güvenli sürmeleri yönünde teşvik eden 
şirket prosedürleri geliştirerek hem trafik güvenliğine katkı sağlamakta hem de 
maliyetlerinden tasarruf etmektedirler. 
  

h. Sunulmaya başlanan toplam mobilite çözümleri sektörün müşterilerini otomobil 
kullanımı yanı sıra havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığını kullanmaları 
yönünde teşvik etmektedir, 
Çok yeni bir uygulama olmakla beraber, araç kiralama sektörünün müşterilerine 
sunmaya başladığı toplam mobilite çözümleri müşterilerin kolaylıkla havayolu, 
denizyolu ve demiryolu seyahati alternatiflerine veya bunların birleşimine ulaşmalarını 
sağlamaktadır. Otomobil kullanımının azalması trafik kazası riskini de azaltmaktadır. 

i. Günlük / kısa süreli kiralamanın ulaşılabilir fiyat ve şartlarla müşterilere sunulması, 
otomobil ile seyahatin yerine havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi seyahat 
seçeneklerinin kullanılarak, gidilen şehirde ise araç kiralama alternatifinin tercih 
edilmesine ön ayak olmakta bu sayede şehirlerarası yollarda araç trafiği önemli 
ölçüde azalmakta trafik kazası riski düşmektedir. 

Araç kiralama, tatil ve iş amaçlı seyahatlerde giderek daha fazla tercih edilen, diğer 
alternatif ulaşım araçlarına kıyasla konforlu yolculuk fırsatı sunan bir çözüm olmaya 
başlamıştır. Artık tatilciler de iş amaçlı seyahat edenler gibi, uçak, gemi veya tren 
yolculuğu sonrasında kesintisiz seyahatin devamlılığı için araç kiralamayı tercih 
etmektedirler. Şehirlerarası seyahatlerde otomobil yerine havayolu, denizyolu ve 
demiryolu alternatiflerinin tercih edilmesi trafik kazası riskini azaltmaktadır. 

 
3. SONUÇ 

Elbette, trafik kazalarının azaltılması için birçok farklı koldan çalışma yapmak gerekmektedir. 
Yeni ve bakımlı araçların kullanılması, araç kullanıcılarının eğitim ve denetim ile trafik 
kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uymasının sağlanması ülkemizde trafik kazalarının 
hızla azalmasına katkı sağlayarak toplumumuzun hayat kalitesini yukarıya taşıyacaktır. 

Araç kiralamanın toplumun her kesimi tarafından tanınması ve tercih edilmesi, karayolu trafik 
güvenliğini artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği 
bu amaç çerçevesinde, toplumun araç kiralama konusunda bilgi sahibi olması için 
çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirecektir. 
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TRAFİK İŞARET LEVHALARININ LED VE DİJİTAL 
TABANLI TAKİBİ VE TRAFİĞİN YÖNETİMİ 

 

Özcan EYDEMİR*                   
Özet  

Ülkemizde her yıl trafik kazalarında yaklaşık 3500 vatandaşımız olay yerinde hayatını 
kaybetmekte, yaklaşık 200.000 vatandaşımız yaralanmaktadır. Trafik kazalarının önlenmesi 
toplumun bütün kesiminin bilgilendirilmesi, sürece katılımlarının sağlanmasının yanı sıra, işaret 
levhalarının okunurlukları, işlevi hedef kitleler tarafından benimsenerek, içselleştirip hayatına 
adapte etmesi ile daha anlamlı hale gelecektir. Trafik işaret levhaları evrensel hukuk 
çerçevesinde kabul görmüş ve günümüze kadar farklı değişimler geçirerek, günümüzde de işlevi 
ve önemi azımsanmayacak kadar önemlidir. Son yıllarda yaşanan teknolojik değişimler 
hayatımızın her alanında kendini göstermektedir. Teknolojik değişimleri trafik denetim ve 
yönetimine de adapte ederek insan gücünü farklı alanlarda daha etkili kullanmak son derece 
önemlidir. Teknolojik yenilenmeyi trafik alanına da uygulayarak, trafik işaret levhalarının daha 
işlevsel hale getirip,  yol kullanıcılarının dikkatini çekmesini sağlayıp, farkındalık oluşturduğu 
sürece önemli olmaktadır. İşletme hızı yüksek yol kesimlerinde geceleri mevcut trafik işaret 
levhaları, yerleşim yerleri isim ve yönlendirme tabelaları, görünüm yetersizliğinden dolayı, yol 
kesimini tanımayan sürücüler için oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkmasına, kazaların 
oluşmasına, ışıklandırmanın yetersiz olduğu yerlerde sürücülerce kaçırılan yol kesimlerinde geri 
geri gidilmesi gibi olumsuz davranışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Mevcut tehlike ve 
uyarı levhalarına üzerine, bu levhaların amacını değiştirmeyecek şekilde, ilave led aydınlatması 
yapılarak levhaların görünürlükleri ve işlevinin arttırılması sağlanıp, yol kullanıcılarının dikkat 
ve algısına önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yapılacak olan led 
aydınlatması sürücülerinin görüşünü etkilemeyecek düzeyde ışık kaynağı olması 
standardizasyona kavuşturulması, ülkemizde farklı uygulamaların önüne geçecektir.              

Led ışıklar ile yapılacak yönlendirmeler sayesinde sürücülerin bilgilendirmesi tek merkezden 
koordine edilecek, yol ve iklim durumu değişikliklerinde sürücülere tepe üstü bilgi tabelaları ile 
kolay ve kısa zamanda ulaştırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda iklim koşulları ve trafik 
yoğunluk durumuna göre sürücüler için anlık hız değişimleri uygulaması yapılabilecektir. 
Zamana ve mevsime bağlı yapılacak bu değişikliklerin kayıtları istenildiği takdirde resmi 
makamların hizmetine sunulabilecek şekilde kayıt tutulması sağlanacaktır. Led teknolojisi ile 
düzenlenecek olan işaret ve bilgi levhaları belli ısı düzeyinde olmasından dolayı olumsuz hava 
koşullarında da levhalar özelliğini kaybetmeden yol kullanıcılarının yönlendirilmesine katkısı 
devam edecektir.     

Mevzuatta yapılacak düzenleme ile trafik işaret levhalarının led teknolojisi ile desteklenmesi 
sağlanacak, işaret ve yönlendirmelerin led teknolojisi ile yürütülmesi durumunda olası trafik 
kazalarının önüne geçileceği, risk ve tehlikeler tepe üstü dijital bilgi ekranları ile sürücülerin 
önceden bilgilendirilmesi sağlanarak trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının önüne 
geçileceği değerlendirilmektedir.    

 

Anahtar Kelimeler: Trafik Yönetimi, Trafik İşaret Levhaları, Led Aydınlatma 
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Giriş 
Trafik güvenliğinin sağlanmasında alt yapı ve mühendislik hizmetleri önemli bir yere sahiptir. 
Bu yapı içinde yatay ve düşey işaretleme önemli bir paya sahiptir. Trafik işaret levhaları, yolu 
kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin 
yazı ve semboller halinde mesajlarla yol kullanıcılarına aktarılmasını sağlarlar. Standartlara 
uygun şekilde kullanılan trafik işaret levhaları karayolu güvenliğine önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır.  

Karayolu güvenliğine katkı sağlayan trafik işaretleri, Avrupa Ekonomik Konseyine üye 
ülkelerin 8 Kasım 1968 yılında Viyana’da imzalamış oldukları Karayolu Işıklı İşareti ve İşaret 
Levhaları Anlaşması ile söz konusu anlaşmanın daha sonraki revizyonlarında yer alan hususlara 
dayanmaktadır.  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu işaret levhalarının düzenlenmesi ve yol kesimine 
yerleştirilmesi bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Belediyelere görev verilmiştir. 

  
1.TRAFİK İŞARET LEVHALARINDA SORUMLULUK 

1.1. Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 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, 

c) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki 
projeleri incelemek ve onaylamak, 

d) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 
alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları 
belirlemek ve işaretlemek, 

e) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli 
önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak,  

f) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, 
durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer 
kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, 

g) 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,  
1.2. Belediyelerin Sorumluluğu 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik 
komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür. 

Belediyenin görev ve yetkileri; 
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a. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak 
durumda bulundurmak, 

b. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer 
işaretlemeleri yapmak, 

c.Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve 
denetlemek, 

d.Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca 
görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 

e.Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, 
yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 

f. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

g. Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 
 

2.TRAFİK İŞARET LEVHALARI 
Trafik işaret levhaları, genel nitelikleri aşağıda belirtilen beş guruba ayrılmıştır.  

2.1. Tehlike Uyarı İşaretleri (T Gurubu)  
Karayolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında, yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar. 

2.2 Trafik Tanzim İşaretleri (TT Gurubu)  
Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları gerekli 
olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır. 
2.3 Bilgi İşaretleri (B Gurubu)  

Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli 
hizmet birimleri hakkında bilgi verir.  

2.4 Duraklama ve Parketme İşaretleri (P Gurubu)  
Araçların duraklama ve parketmeleri hallerinde, trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması 
gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.  
2.5 Otoyol İşaretleri  

Erişme kontrollü karayollarında uygulanan işaretlerdir.  
 

3. TRAFİK DÜZENLEMESİNDE İŞARETLEME ŞEKİLLERİ   
3.1 Trafik İşaretleri 

Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer 
işaretlemeleridir.  
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3.2 Trafik İşaret Levhası  

Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel 
bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

3.3 Işıklı ve Sesli Trafik İşaretleri 
Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen 
veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi 
olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

Trafiğin güvenle akışını sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanmalarını 
düzenlemek amacıyla tesis edilen ışıkların anlamları şöyledir:  

Yeşil Işık : Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken, durmadan geçilir. 
Kavşakta doğrultu değiştirilecek ise dönüş manevrasına başlanır ve trafik kurallarına uyulmak 
suretiyle hareket edilir.  

Sarı Işık : İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak 
üzere olduğunu gösterir. Yeşil ışıktan sonra yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu 
bildirir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, 
aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Kırmızı ışıkla birlikte yanması, yolun trafiğe 
açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması 
gerektiğini gösterir.  

Kırmızı Işık : Yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık 
yanmakta iken, aksine bir işaret yoksa, hiç bir yöne hareket edilemez.  

Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık : İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli 
geçilmesini bildirir. (Yolver işaret levhası gibi).  

Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun 
açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.  

Işıklı Oklar : Dönüşleri düzenlemek maksadıyla tesis edilir. Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok 
yönüne dönüş yapacak sürücüler, oklu ışığın yeşil yanmasını beklerler.  

Yaya Figürlü Yeşil Işık : Yolun yayalara açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken 
yayaların karşıya geçmek üzere taşıt yoluna girebileceklerini bildirir.  

Yaya Figürlü Kırmızı Işık : Yolun yayalara kapalı olduğunu gösterir. Bu ışık yanmakta iken 
yayaların taşıt yoluna girmelerinin yasak olduğunu bildirir. 

Sesli veya Yazılı Işıklar : Araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup, 
sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesini gerektirir.  

3.4 İşaretleme (Yer işaretlemeleri veya benzerleri)   
Taşıt yolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar taşı gibi karayolu elemanları üzerine, çeşitli 
renkte çizgi çizilmesi, şekil ve sembol yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve benzerleri ile özel 
bir talimatın aktarılmasıdır. 
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Yol Çizgileri : Taşıtyolunu şeritlere ayırarak araçların düzenli ve güvenli bir şekilde 
seyretmelerini sağlamak amacıyla kaplama üzerine çizilen çizgilerdir. Yol çizgilerinin çiziliş 
şekline göre anlamları şöyledir:  

Devamlı Yol Çizgisi : Bu çizgi boyunca hiç bir sebeple soldaki şeride geçilemez ve üzerinden 
gidilemez. Üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesnadır. 

Kesik Yol Çizgisi : Bu çizgi, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir. 

Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi : Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu yol 
kesimlerinde, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. 

Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi : Bu çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren 
ayırıcı anlamındadır. Yan yana iki devamlı yol çizgisinin bulunduğu kesimlerde, karşı yönden 
gelen trafik için ayrılmış olan yol kısmına geçilemez.  

Park Yeri Çizgileri : Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların duracakları yerleri 
belirlemek üzere çizilen çizgilerdir.  

Yaya Geçidi Çizgileri : Yayaların karşıya güvenle geçmele-rini sağlamak üzere taşıt yolu 
üzerine çizilen çizgilerdir.  

Yazılar ve İşaretler : Sürücülerin, gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri 
göstermek amacıyla taşıt yolu üzerine yazılan yazılar ve çizilen işaretlerdir.  

Park Yasağı Çizgileri : Araçların park etmelerinin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına 
çizilen çizgilerdir. Şeritleri ayıran yol çizgileriyle yaya geçitleri beyaz, gerekli görülmesi halinde 
sarı boya ile, yazılar, işaretler ve park yasağını gösteren çizgiler durumuna göre beyaz, sarı veya 
kırmızı boya ile çizilirler.  

Trafik işaretlerinin tesisinde 5 temel kural devamlı göz önünde bulundurulmalıdır. 
1.Standart olmayan işaret ve tesisler kullanılmamalıdır.

2.Trafik işaret levhalarının uygun bir kararla kullanılması ve bunların sayısının
sınırlandırılması gerekir. Trafik işaret levhalarının gereksiz olarak fazla sayıda kullanılmaları, 
inandırıcılıklarını ve etkinliklerini yitirmelerine neden olur. Bu bakımdan, trafik kontrol 
elemanları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır. 

3.Trafik işaretleri ve tesisleri, trafik güvenliği için büyük anlam ifade ederler. Öyle tesis 
edilmelidirler ve bakımları öyle yapılmalıdır ki gece-gündüz hareket halindeki bir araçtan 
rahatça tanınıp anlaşılabilmelidir. 

4.Trafik işaretleri ve tesislerinin amaca uygunluğu, yörenin yabancıları tarafından test 
edilmelidirler. Yani, işaretleme yöreyi bilenlere göre değil, yörenin yabancılarına zorluk 
çıkartmayacak şekilde yapılmalıdır. 

5.İşaretlemeyi yapan Kuruluşların, trafik işaretlerini bu elkitabında belirtilen esaslar dâhilinde 
ve sadece elkitabında konulması gerektiği belirtilen durumlarda kullanması gerekmektedir. 
Elkitabında işaret levhalarının konulmasının gerekli olduğu durumlar belirtilmiştir. Elkitabındaki 
şekillerde genel olarak anlatılan konu ile ilgili işaretlere yer verilmiş olup, şekillerde gerekli 
olabilecek diğer işaretlerin kullanılmamasını gerektirmez. 
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Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi kara-yolu bölümlerini taşıt yolundan ayıran, taşıt 
yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğrudan çıkışını 
güçleştiren ve taşıt yolundaki trafiği yönlendiren sınırlayıcı tertibattır.  

3.6 Kenar Taşı 
Taşıt yolundan yararlanan araçların sürücülerine banket dış kenarlarını göstermek üzere 
aralıklarla tesis edilen ve üzerinde belli renkte ışık yansıtıcı elemanı bulunan yükseltilmiş 
tertibattır.  

4. YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI İLE ÇEŞİTLİ KİŞİ KURUM VE
KURULUŞLARCA KARAYOLU YAPISINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA
KONULACAK TRAFİK İŞARETLERİ
Bu çalışmalarda, işe başlamadan önce, çalışmaların niteliği ve yol standardına göre konulacak 
trafik işaret levhaları ile uygulama tekniği, Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek, 
ayrıca bir elkitabı haline getirilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Yapılacak 
değişiklikler de ilgili kurum ve kuruluşlara ayrıca gönderilir. Konulmuş olan trafik işaret 
levhalarının sürekliliğinin çalışma süresi boyunca sağlanması mecburidir. Çalışmalar bittiğinde, 
konulmuş olan trafik işaret levhaları kaldırılır.  

Çalışma bölgelerinde şeritler diğer yol bölümlerine aktarılması, çalışma bölgesinin 
görünürlüğü daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle gece vakti kaza riski çalışma alanlarında 
artmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için alanın iyi aydınlatılması önemli hale gelmektedir.   

5. LEVHALAR

Standart trafik işaretlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan 
karayollarında en az 100 metreden ve diğer yollarda en az 50 metreden, diğer işaretler ile 
birbirlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan karayollarında en 
az 25 metreden ve diğer yollarda en az 5 metreden daha yakına tesis edilemez.  

Belediye sınırları dışında Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan 
karayollarında, karayolu sınır çizgisinden itibaren yolun her iki tarafında 5 metreden daha 
yakına, diğer yollarda karayolu sınır çizgisi içine, kavşak yakınlarında da görüş üçgeni içine 
levha konulması yasaktır.  

Görüş Üçgeni : Kavşaklardaki komşu kollarda, kavşak başlangıcından itibaren, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan yollarda en az 150 metre ve diğer yollarda 
en az 50 metre mesafede taşıt yolunun tesis tarafındaki kenar çizgileri üzerinde alınacak iki 
noktanın birleştirilmesi ile bulunacak doğru parçasının, kavşak tarafında taşıt yolu kenar çizgileri 
ile teşkil ettiği alandır.  

Belediye sınırları içinde ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan 
karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde ve karayolunun her iki tarafındaki sınır çizgileri ile 
belirlenmiş alanın üzerine gelecek şekilde levha konulması yasaktır. Belediye sınırları içindeki 
diğer yollarda, karayolu sınır çizgisi içine levha konulabilir.  

3.5 Bordür
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Ancak; 1. Taşıt yolu üzerine gelecek şekilde konulacak levhaların en alt noktası ile taşıt yolu 
kotunun en yüksek noktası arasında en az 6 metrelik düşey açıklık olmalıdır.  

2. Taşıt yolunda, levhalara ait taşıyıcı eleman bulunmamalı, yaya yolu üzerine konacak 
taşıyıcı elemanlar, yaya yolunun özel mülk tarafındaki sınırına yakın yerde olmalıdır.  

3. Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak levhaların en alt noktası ile yaya yolu kotunun 
en yüksek noktası arasında en az 2,50 metrelik düşey açıklık bulunmalıdır.  

4. Yaya yolunun olmadığı hallerde, taşıt yolunun dış kenarından itibaren her iki tarafta ve 
ikişer metre mesafe içinde, taşıyıcı eleman bulunmamalıdır.  

 
6. SAYIŞTAY DENETİMİ SONUCUNDA KARAYOLLARINDA TRAFİK 

İŞARETLEMELERİNDE TESPİT EDİLEN SORUNLAR   

 
Sayıştay Başkanlığının “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” kapsamında 2008 yılı 
performans denetimi raporunda mühendislik hizmetleri değerlendirilmiştir. Buna göre; 

6.1. Trafik kazalarının önlenmesinde önemli hususlardan biri de trafik işaretlerinin 
standartlara uygun olmasıdır. Sadece 2006 yılında 11.154 kazanın meydana geldiği yerde yol 
bakım ve onarım çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı yılda 1.172 kazada trafik 
lambalarının çalışmadığı ve 237’sinde ise aydınlatmanın bozuk olduğu istatistiklere yansımıştır. 
Ayrıca son yıllarda, işaretleme eksikliği nedeniyle KGM ve belediyelere, özellikle sigorta 
şirketleri tarafından davalar açılmaktadır.  

6.2. Karayollarında yatay ve düşey trafik işaretlemelerine yönelik mevcut standartlara 
uyulmamaktadır. Yerinde inceleme yapılan illerin bir kısmında KGM ve belediyelerin 
sorumluluğundaki yollarda, yatay trafik işaretlerinin silinerek görünürlüklerini kaybettikleri, 
özellikle şehir içlerinde yaya geçidi ve diğer yol çizgilerinin hiç çizilmediği, çizili olanların ise 
silinme ve kirlenme nedeniyle görünürlüklerini yitirdikleri görülmüştür.  

6.3. Benzer şekilde düşey işaretlerin de kirlenme, eskime nedeniyle yansıtma özelliklerini 
kaybettikleri, kurşunlanma, araçlarca çarpılma, çalınma ve tahrip edilme sonucunda da işlevlerini 
yerine getiremedikleri tespit edilmiştir. Bazı illerimizde yol bakım ve onarım çalışmaları 
sırasında geçici işaretlemelerin, gerek işaretleme projesine gerekse KGM standartlarına uygun 
olmadığı, işaretlendirmede yansıtıcı özelliği olmayan levhaların kullanıldığı ve standartlara 
uygun olarak yerleştirilmediği görülmüştür. 

6.4. Karayollarımızda yıpranma eskime veya çalınma nedenleriyle işaretleme eksikliği söz 
konusu iken, bazı Karayolları Bölge Müdürlüklerinin depolarında zamanında kullanılmamak 
suretiyle atıl vaziyette bekleyen yansıtıcı malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Uzunca bir 
süre depolarda bekletilen malzemelerin yansıtma özellikleri azalmış olacağından, kullanılmaları 
durumunda, kendilerinden beklenen işlevi de tam olarak yerine getiremeyeceklerdir.  

6.5. 2004 yılında KGM’ce bazı trafik işaretleri, uluslararası standartlara uyum çerçevesinde, 
mevcut standartlara ilave edilmiş, bazıları çıkarılmış ve bir kısmının da sembolleri değiştirilmiş 
ancak trafik işaretlerinde yapılan değişiklik ya da ilaveler hakkında toplumun yeterince bilgi 
sahibi olması sağlanamamıştır.  
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6.6. Trafik işaretleme standartlarını uygulayacak görevlilerin bu konudaki eğitimi yetersizdir. 
Denetimimiz kapsamındaki belediyelerin trafik birimlerinde görev yapan personelin büyük bir 
kısmının trafik konusunda herhangi bir uzmanlığa sahip olmadığı, kurs, seminer vb. eğitim 
almadıkları tespit edilmiştir. Bazı belediyelerin trafik birimlerinde görev yapan yetkililerin, 
KGM’ce yayımlanan “Şehir içi yolların yapım bakım ve onarımlarında trafik işaretleme 
standartları’ndan dahi haberdar olmadıkları görülmüştür.  

6.7. KGM, tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etme, yayımlama ve kontrol 
etme yetkisine sahip olmasına rağmen, şehir içlerindeki trafik işaretlerinin standartlara 
uygunluğunu kontrol etme görevini yerine getirmemektedir. 

6.8. KGM ile belediyeler arasında gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılarak, bu alanda 
çalışan belediye personelinin trafik güvenliğine yönelik eğitim ihtiyacı karşılanmalıdır. Benzer 
biçimde KGM’de trafik birimleri dışında görev yapan kontrol mühendislerinin konuya ilişkin 
hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır.  

6.9. Özellikle yol yapım, bakım ve onarımlarında şartname ve sözleşmelerde geçici trafik 
işaretleriyle ilgili konulara ayrıntılı olarak yer verilmeli, görev, yetki ve sorumluluk tanımları net 
bir şekilde yapılmalı, işaretleme projelerinin de standartlara uygunluğunun denetimi güvence 
altına alınmalı ve cezai yaptırımlar etkin bir şekilde uygulanmalıdır.  

6.10. KGM ve diğer kurumlar, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
yaparak, trafik işaretlerinin ve zaman içinde ortaya çıkan değişikliklerin, iletişim araçlarından da 
etkin şekilde yararlanarak, toplumun tüm kesimlerine duyurulmasına yönelik çalışmalar 
yapmalıdırlar. 

6.11. KGM, tüm karayollarında trafik işaretlerinin standartlara uygunluğunun sağlanmasına 
yönelik kontrol görevini etkin bir şekilde yerine getirmeli, trafik işaretleme malzemelerine ilişkin 
ihtiyaç planlaması ve stok yönetiminin verimsiz uygulamaları önleyecek biçimde gerçekleşmesi 
sağlanmalıdır. 

6.12. EGM tarafından açıklanan istatistiklere göre trafik kazalarının meydana geliş nedenleri 
arasında yol kusuru ve işaretleme eksikliği yaklaşık % 0,3 ile son sıralarda yer almakta ve oranın 
düşük olması sebebiyle önemsiz olarak algılanılmasına da yol açabilmektedir. Ülkemizde, EGM 
sorumluluk sahasındaki kazalara ilişkin tek istatistik kaynağı olan kaza tespit tutanaklarını 
düzenleme yetkisi trafik polislerine aittir. Bu durumda bazı trafik kazaları yol kusurları ve 
işaretleme eksikliğine bağlı olarak meydana gelse de, kusurun tespiti mühendislik bilgisi 
gerektirdiğinden tanzim edilen tutanaklarda, kazaların oluş sebepleri yol kusurları veya 
işaretleme eksikliği yerine çoğunlukla sürücü hatası olarak geçebilmektedir.  

 
7. LED SİSTEMİ İLE TRAFİK İŞARET LEVHALARININ DESTEKLENMESİ 

7.1. Led Sistemi İle Levhaların İşaretlenmesi  
LED ( “Light Emiting Diode”, Işık Yayan Diyot ) sistemi, yarı iletken, diyot temelli, ışık yayan 
bir elektronik devre elemanıdır. Düşük enerji tüketimi, uzun ömrü, sağlamlığı, küçük boyutu ve 
kızlı açılıp kapanabilmesi gibi geleneksel ışık kaynaklarına göre bir dizi avantajı bulunmaktadır. 
Bu nedenle hayatımızın bütün alanlarında kendine yer bulmuştur.  
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Güneş enerjisi, güneş ışığından elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve 
Dünya’mıza da ulaşan enerji, Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım 
enerjisidir. Ülkemiz bulunduğu konum nedeni ile günlük 7,2 saat, yıllık ortalama 110 gün 
güneşlenme süresi bulunmaktadır.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Şekil 1. Led ve solar sistem tehlikeli viraj yön levhası 

 
Güneş enerjisinden faydalanmak suretiyle karayollarında kullanılan düşey trafik işaretleri 

levhanın anlam ve bütünlüğünü değiştirmeden LED sistemi ile desteklenmelidir. Yapılacak 
sistemin kalite standardı belirlenmeli, özellik ve yapısı belli temellere oturtulmalıdır. Böylelikle 
ülke genelinde trafik işaret levhalarına yapılacak olan LED uygulamasında, kullanılacak güneş 
enerjisi panelleri ve akü tipleri yeknesaklık sağlanmalıdır. Aksi takdirde yönetmelik ile standardı 
belirlenmeden yapılacak LED uygulamasında farklı renk tonlarının uygulanmasına, farklı ışık 
tonlamasının uygulanmasına neden olmaktadır. Büyükşehirler başta olmak üzere yerel imkânlar 
ile farklı LED uygulamasını mühendislik uygulamasından uzak olarak yapıldığı görülmektedir.  
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Şekil 2. Led ve solar sistem yaya geçidi bilgi levhası 

Gerek normal trafik akışının olduğu yollarda gerekse yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları 
sırasında, yatay ve düşey işaretlemeler trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması bakımından 
önemlidir. Dolayısıyla, bunların belirli standartları taşımaları, sürekli ve kalıcı olmaları, 
görünürlüğün sağlanabilmesi için yansıtma özelliğinin yüksek olması, kirli, eski ve yıpranmış 
olmamaları trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.  

Düşey ve yatay trafik işaretleri kirlenme, eskime nedeniyle yansıtma özelliklerini 
kaybettikleri, kurşunlanma, araçlarca çarpılma, çalınma ve tahrip edilme sonucunda da işlevlerini 
yerine getirememektedir. Bu kapsamda mevcut işaret levhalarının güneş ışığından panel yardımı 
ile aldığı enerji akümülatörde depolanarak günün 24 saati çalışabilecek görünürlüğü diğer 
işaretlemelere oranla daha iyi olacaktır.     

LED sistemi ile öncelikli olarak kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinden 
başlanılarak, ülkenin yatırım politikaları da dikkate alınarak, tüm yol kesimlerinde uygulanması 
sağlanarak, sürücülere ciddi manada yol gösterici olacaktır. Bu sayede trafik kazaları ciddi 
oranda düşmesi sağlanarak, can ve mal kayıplarının hissedilir şekilde azaltılması sağlanacaktır. 
Özellikle Belediyelerin sorumluluk alanlarında LED uygulaması yerel insiyatife bırakılmadan 
belli bölgelerde zorunlu uygulaması yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde yerel idareler ödenek 
yetersizliğini ön plana çıkaracaktır. Yerleşim alanlarında özellikle kazaların yoğun olarak 
meydana geldiği yol kesimlerinde ve okul bölgelerinde uygulanmalıdır. 
7.2. Led Sistemi İle Yerleşim Alanlarının Yönlendirilmesi 

Yerleşim alanlarında yol bölümlerinin yönlendirilmesi lokal levhalar ile yapılmaktadır. Ancak 
levhaların reflektif özelliklerinin kaybolması, kirlenmesi, yıpranması nedeni ile yol kesimlerini 
bilmeyen sürücülerin yanılmasına, yanlış yol kesimine girmesine, çoğu zaman akan trafik için 
aniden yavaşlayarak trafiğin aksamasına ve kazalara sebebiyet verilmektedir. Bunun önüne 
geçmek için LED teknolojinden faydalanılarak semt ve mahalle isimleri standart hale getirilmiş 
ışık kaynakları ile yazılması sağlanarak, levha görünürlüğü sağlanmalıdır.  
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Şekil 3. Led sistem yerleşim yeri yön bilgi levhası 

7.3. Led Sistemi İle Bilgi Paylaşımı ve Trafik Yönetimi   
Merkezden koordineli şekilde çalışan LED sistemi ile düzenlenen tepe üstü bilgi panoları,  
sürücülerin seyir güzergâhında meydana gelen kazaların anlık olarak sürücülere bildirilmesi 
sağlanmalıdır. Aynı panolar ile özellikle kış aylarında yol sathında meydana gelen buzlanmalar 
ve yol üzerinde meydana gelen olumsuzluklarla ilgili bilgi paylaşımı yapılmalıdır.  

Aynı zamanda iklim koşullarına göre değişken hız limiti uygulamasına LED trafik levhaları 
ile geçilmelidir. İklim koşullarının sertleştiği kış aylarında sürücüler hız limitlerine kendisini 
ayarlamakta güçlük yaşamakta, bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklı olarak trafik kazaları 
yaşanmaktadır. Belli merkezlerden koordineli olarak hava sıcaklığı, yol yapısının durumu nedeni 
ile hız limitleri değişken olarak ayarlanmalı, uymayan sürücüler anlık olarak tespit edilerek 
dijital sistem üzerinden cezalandırılarak, yaptıkları ihlal sms olarak araç sahibine anlık olarak 
bildirilmelidir. Birbirine entegre çalışan sistem hem başarılı olur, hem de sürücülerin 
bilgilendirilmesi sağlanarak, gerçek yakalanma riski duygusu artırılarıp kurallara uymaları 
sağlanmış olur.         

 

 
Şekil 4. Led sistem bilgi paylaşım paneli 
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8. SONUÇ 
Ülkemizde her yıl binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan kazalarının azaltılmasında 
sürdürülebilir trafik politikalarının belirlenmesi önemi ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 
mühendislik hizmetleri, alt yapı çalışmaları ve trafik işaretlemesi önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Trafik işaret levhalarının işlevsel, anlaşılabilir, yönlendirebilir olmalıdır. Görünürlüğü azalmış 
işaret levhaları yenileri ile değiştirilmeli, değişen ve yeni uygulamaya konulan levhalarla ilgili 
eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Son yıllarda yaşanan teknolojik 
değişimler hayatımızın her alanında kendini göstermektedir. Teknolojik değişimleri trafik 
denetim ve yönetimine de adapte ederek insan gücünü farklı alanlarda daha etkili kullanmak son 
derece önemlidir. Teknolojik yenilenmeyi trafik alanına da uygulayarak, trafik işaret levhalarının 
daha işlevsel hale getirip,  yol kullanıcılarının dikkatini çekmesini sağlayıp, farkındalık 
oluşturduğu sürece önemli olmaktadır. Mevcut tehlike ve uyarı levhalarına üzerine, bu levhaların 
amacını değiştirmeyecek şekilde, ilave led aydınlatması yapılarak levhaların görünürlükleri ve 
işlevinin arttırılması sağlanıp, yol kullanıcılarının dikkat ve algısına önemli ölçüde katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yapılacak olan led aydınlatması sürücülerinin görüşünü 
etkilemeyecek düzeyde ışık kaynağı olması standardizasyona kavuşturulması, ülkemizde farklı 
uygulamaların önüne geçecektir. Yapılacak düzenleme yönetmeliklerle tespit edilmesi 
sağlanmalıdır. Led ışıklar ile yapılacak yönlendirmeler sayesinde sürücülerin bilgilendirmesi tek 
merkezden koordine edilecek, yol ve iklim durumu değişikliklerinde sürücülere tepe üstü bilgi 
tabelaları ile kolay ve kısa zamanda ulaştırılması sağlanacaktır. Led teknolojisi ile düzenlenecek 
olan işaret ve bilgi levhaları belli ısı düzeyinde olmasından dolayı olumsuz hava koşullarında da 
levhalar özelliğini kaybetmeden yol kullanıcılarının yönlendirilmesine katkısı devam edecektir. 
Şehir içinde yol güzergâhına konulan trafik levhaları mühendislik ve teknik olarak denetlenmesi 
sağlanmalıdır.   
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKOKULLARDA 
SAĞLIĞI KORUMAYA YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİNE 

KATKISI 

AKBEN Mine* 

KOYUN Pınar**

YILMAZ Ayşe Özge** 

KAYA, Kübra** 
YILDIZ Ali** 

ÖZET 
Sağlığı korumada öncülük eden hemşirelik mesleği öncelikle koruyucu sağlık önlemlerine önem 
verir. Bu nedenle hemşire, insanların sağlığını bozacak ortam ve davranışlardan uzak 
durmalarını ve yaşam kalitelerini yükseltecek davranışları benimsemelerini sağlar. Yapılan 
çalışmalarda okul çocuğu döneminde araç dışı trafik kazaları oransal olarak öncelik 
göstermektedir. Bu konu ile ilgili gelecekte oluşabilecek bir kazanın üzücü sonuçlarını azaltacak 
önlemlere acil ihtiyaç vardır. Sağlığı korumaya yönelik Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
koordinasyonu sağlanan "flor-jel uygulama" programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz 
döneminde Sütçü İmam Üniversitesi sağlık yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri 
de dâhil edilmiştir. Bu programa dahil edilen öğrenciler “hemşirelikte öğretim” dersi 
kapsamında, ana sınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıflara sağlığı korumaya yönelik on başlık altında 
hazırladıkları eğitim programlarının içine “Trafik Kuralları ve Trafik Kazalarından Korunma” 
konusunu da dahil etmişlerdir. Bu program sonunda 32 okula gidilerek 11000 öğrenciye eğitim 
verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Sağlığı koruma, Trafik eğitimi 

THE CONTRİBUTİON OF NURSİNG STUDENTS TO TRAFFİC EDUCATİON FOR 
HEALTH PROTECTİON İN PRİMARY SCHOOLS 

ABSTRACT 
Nursing profession which pioneered in maintaining health primarily gives importance to the 
preventive health measures. Therefore the nurse help people to avoid environment and 
behaviour that will disrupt their health and provides people the adaptation of behaviour that will 

* Öğretim Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü,
Kahramanmaraş, Türkiye
**	  Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye.
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raise their quality of life. In recent studies, traffic accidents shows proportional priority during 
school age. There is an urgent need to take measures which will reduce the regrettable results of 
an accident that might occur in the future related to this topic. Sütçü İmam University 
Department of Nursing 4th grade students have been included as well in “fluoride-gel 
application” programs in the fall semester of 2014-2015 academic year which coordination 
provided by Ministry of Health General Directorate of Treatment Services, Provincial Public 
Health Directorate and Provincial National Education Directorate for maintaining health. The 
students involved in this program included the “Traffic Rules and Prevention of Traffic 
Accidents” topic, into the training programs which they prepared under ten headings for 
kindergarten kids and elemantary 1st and 2nd classes students in the context of “nursery 
education” course. At the end of this program by going to 32 school 11000 students have been 
trained. 
Key words: Nurse, Health protection, Traffic education 

GİRİŞ 

Hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden 
çevresi ile ele alan, sağlıklı ya da hasta bireylerle sürekli etkileşim içinde olan meslek grubudur. 
Hemşireler, bakımdaki temel uygulamalar kadar eğitimle ilgili gereken bilgi, beceri, tutum ve 
davranışları da kazanarak halkın sağlığını korumada anahtar konumdadır. Florence 
Nightingale’den günümüze toplumun sağlığını koruma geliştirme ve sürdürme görevini 
üstlenmiştir. Günümüzde yaşanan değişimlerin zorunlu kıldığı sağlık hizmetlerindeki reformlar, 
hemşirelerin etkin bir eğitimci olmalarını gerekli kılmış ve hemşirelerin temel rolleri arasında 
eğitimci rolünün öne çıkmasına neden olmuştur (Hacıalioğlu, 2013:1). Sağlığı korumada 
öncülük eden hemşirelik mesleği öncelikle koruyucu sağlık önlemlerine önem vererek geleceğe 
yönelik olan primer bakımda görev alarak halkın sağlığını olumsuz etkileyecek ortam ve 
davranışlardan uzak durmasını ve yaşam kalitelisini yükseltecek davranışları benimsemesini 
sağlar. Etkileri uzun dönem içinde gerçekleşen fakat çözüm noktasında kalıcılığı daha fazla olan 
geleceğe yönelik primer bakım ile ilgili eğitimler ne kadar erken yaşlarda verilirse bu kalıcılık ve 
etkinin daha fazla olacağı yapılan araştırmalarla da doğrulanmaktadır. Örgün eğitim sisteminin 
bir basamağını oluşturan ilköğretim dönemi, öğrenmenin daha çabuk ve kalıcı olduğu bir 
dönemdir. Bu nedenle çocukluk dönemi kazalarının önlenmesi okul döneminde verilen sağlığı 
korumaya yönelik eğitimlerle mümkün olacaktır. Çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik 
konusunda eğitim alması ve yönlendirilmesi, çocukların trafik kazalarından zarar görme 
risklerini azaltacağı gibi, 15-20 yıl sonrasının yaya ve sürücülerinin de eğitimli ve sorumluluk 
sahibi olmasını sağlayacaktır (Hatipoğlu, 2002). Önlenebilir çocukluk dönemi kazalarıyla ilgili 
yapılan çalışmalarda trafik kazalarının ön sırada olduğu görülmektedir. 1 Ocak 2006 - Ocak 
2007 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran 486 adli 
nitelikli çocuk hastalar (≤17 yaş Yaş ortalaması 8,91) üzerinde yapılan çalışmada hastaların çoğu 
erkek (%66,3) ve bunlardan 5-9 yaş grubundaki toplam hasta sayısı (n=162, %33,3) ve travmatik 
hasta sayısı olarak diğer hasta gruplarına oranla daha fazla olduğu saptandı. Trafik kazası 
nedenleri arasında yapılan değerlendirmede (n) 158 %32,5, Yaya (araç dışı) 98 %20,2, Bisiklet 2 
%0,4, Motosiklet 11 %2,3, Araç içi 47 %9,7 olarak bulunmuştur (Sever, 2010: 261, 263). 
Güvenli bir çevre oluşturulması, ebeveyn ve çocuklara sürekli koruyucu sağlık eğitimi verilmesi 
ve yasal düzenlemeler trafik kazalarının kontrolünde etkin olacaktır. Trafik kazaları, çocukluk 
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çağı kafa travmalarının en sık tespit edilen ikinci etyolojik sebebi olarak birçok çalışma ile 
ortaya konmuştur (Gürses vd. 2011:156 ). 

Ocak 2003 ile Haziran 2008 tarihleri arasında Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yapılan çalışmada Nöroşirürji Kliniğinde yatarak tedavi edilen 0-14 yaşları 
arasında toplam 851 hasta muayenesinde trafik kazaları okul çocuğu döneminde ikinci en sık 
kafa travma sebebi olarak tespit edilmiştir. Ölüm nedenleri arasında en sık trafik kazaları ve 
yüksekten düşmeler olmuştur. (Işık vd. 2011: 166-172). Kaza sebepleri değerlendirildiğinde 
çoğunluğunun önlenebilir kazalar olduğu görülmektedir. Çalışmalarda okul çocuğu döneminde 
araç dışı trafik kazaları oransal olarak öncelik göstermektedir. Bu konu ile ilgili gelecekte 
oluşabilecek bir kazanın üzücü sonuçlarını azaltacak önlemlere acil ihtiyaç vardır. Okullarda 
trafik güvenliği ile ilgili etkin eğitimler verilmesi, çocukların araç içinde kurallara uygun 
yerlerde ve emniyet kemerleri kullandırarak oturtulması, bisiklet kullanırken kask takma 
alışkanlığının erken yaşlarda çocuklara kazandırılması, kanunla belirlenmiş trafik kurallarına 
sürücülerin ve yayaların titizlikle uyması ile sakatlıklar ve can kayıpları azalacaktır. Konu ile 
ilgili eğitim eksikliği, bilgisizlik, ilgisizlik ya da yeterli denetimlerin yapılmaması gibi 
nedenlerle, özellikle çocukların, küçük kazaların sonunda bile ciddi travmalara maruz kaldığını 
görebilmekteyiz. 

Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri (KGM, 2015) 

Tablo 1'e bakıldığında 2014 yılında karayolu trafik kaza istatistiklerine göre ülkemiz 
karayollarında toplam 1.199.010 adet trafik kazası meydana geldiği görülmekte. Bu kazaların 
168.512 adedi ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü 
yaralanmalı trafik kazalarının 126.537'si yerleşim yeri içinde, 41.975’i ise yerleşim yeri dışında 
meydana gelmiştir. Türkiye’de 2014 yılında meydana gelen 168 512 adet ölümlü yaralanmalı 
trafik kazası sonucunda 3.524 kişi hayatını kaybederken 285.059 kişi ise yaralanmıştır.  
Tablo 2: Yıllara Göre Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalardaki Kusur Oranları 

Yerleşim 
Yeri

Yerleşim Yeri 
Dışı

Toplam Yerleşim 
Yeri

Yerleşim Yeri 
Dışı

Toplam Yerleşim 
Yeri

Yerleşim Yeri 
Dışı

Toplam

2008 950.120 71.567 32.645 104.212 1.433 2.803 4.236 111.064 73.404 184.468
2009 1.053.346 76.429 34.692 111.121 1.549 2.775 4.324 122.036 79.344 201.380
2010 1.106.201 80.517 36.287 116.804 1.365 2.680 4.045 129.051 82.445 211.496
2011 1.228.928 92.443 39.402 131.845 1.346 2.489 3.835 148.786 89.288 238.074
2012 1.296.634 111.564 41.988 153.552 1.337 2.413 3.750 174.418 93.661 268.079
2013 1.207.354 120.092 41.214 161.306 1.372 2.313 3.685 183.308 91.521 274.829
2014 1.199.010 126.537 41.975 168.512 1.243 2.281 3.524 191.653 93.406 285.059

(1) Kaza yerindeki ölümleri kapsar.

YILLAR TOPLAM KAZA 
SAYISI

ÖLÜMLÜ VE 
YARALANMALI KAZA 

SAYISI
ÖLÜ SAYISI (1) YARALI SAYISI
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Tablo 2'de, Türkiye’de 2014 yılında 168 512 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu, bu 
kazaların %89' u sürücü, %9'u yaya, %0,48’i de yolcu hatalarından kaynaklandığı, diğer 
faktörlerin de %0,62’sinin araç ve %0,58’inin yoldan kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu 
kazaların önüne geçebilmek için bireylerin temel eğitimlerinde trafik kurallarının öğretilmesine 
önem verilerek bunları yaşamlarının bir parçası olarak kabul etmeleri sağlanabilir.  
Türkiye nüfusunun %29,4’ünü çocuk nüfus oluşturmaktadır. Türkiye nüfusu 2014 yılı sonu 
itibariyle 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfus ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Çocuk nüfus 
yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun %27,6’sını 0-4, %27,7’sini 5-9, 
%27,4’ünü 10-14 ve %17,4’ünü ise 15-17 yaş grubu çocuklar oluşturduğu görülmektedir. Trafik 
kazalarında 2013 yılında 413 çocuk hayatını kaybetmiştir. Trafik karayolu kaza istatistiklerine 
göre 2013 yılında meydana gelen trafik kazalarında 413 çocuk yaşamını yitirirken, 48 bin 307 
çocuk yaralandı. Kazalarda ölen çocukların %48,9’unu 0-9 yaş grubu, %23’ünü 10-14 yaş grubu, 
%28,1’ini ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır. (TUİK, 2015:1). 
2013 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerine göre kazalarda ölen çocukların çoğunluğunu %48,9 
oranla 0-9 yaş gurubu çocuklar oluşturmaktadır. Bu nedenle erken yaşlarda verilecek trafik 
eğitimi bilimsel temellere oturtularak ve destek olabilecek kurumlarla işbirliği yapılarak 
verildiğinde kaza oranları düşürülebilir. Geleceğin umudu olan çocukların, sağlıklı olarak doğup 
büyümeleri, kazalardan korunmaları, huzurlu güvenli bir ortamda yetişmeleri, yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi sağlıklı bir toplum için önem arz etmektedir (TUİK, 2015: 3). 

Türkiye ve Bazı Ülkelerde İlkokullarda Verilen Trafik Eğitimi 
Trafik eğitimi, trafikte yer alan insan unsurunun eğitim kurumlarında veya eğitim kurumları 
dışında trafik ve trafik kazaları konusunda bilinçlendirmek, bilgi ve beceri kazandırarak trafik 
sorununun önlenmesi için gerekli olan davranışların kazandırılmasıdır (Hatipoğlu vd., 2012: 10). 
Başka bir ifade ile trafik eğitimi; "yasal koşulların belirlediği trafik kurallarını, kişinin yaşantısı 
sırasında doğal davranışlar şekline dönüştürebilmek, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak 
için yapılması gereken çalışmaların tümüdür" (Aktaran, Hatipoğlu vd., 2012: 10). Trafikte 
ölümlerin, ebedi sakatlıkların önlenebilmesi ve toplumsal yaşam kalitemizin artırılması ancak 
çağdaş ve örgün bir trafik güvenliği eğitiminin okullarımızda verilmesi ile mümkün olacaktır. 
1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 125. maddesinde 1996 yılında yapılan 
düzenleme ile "Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilk ve ortaöğretimde okulların ders programlarına 
eğitim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik dersi konulur" hükmü yer almaktadır 
(mevzuat.gov.tr, 2015). 

SÜRÜCÜ YAYA YO LCU TO PLAM ARAÇ YO L
% % % % % %

2008 90,53 8,37 0,43 99,33 0,26 0,42
2009 89,6 9,09 0,41 99,1 0,29 0,61
2010 89,72 8,97 0,36 99,05 0,33 0,63
2011 90,2 8,51 0,39 99,1 0,3 0,6
2012 88,86 9,75 0,44 99,05 0,33 0,62
2013 88,97 8,91 0,43 98,31 0,92 0,77
2014 89,12 9,21 0,48 98,81 0,62 0,58

Kaynak: (Kara Yolları Genel Müdürlüğü, 2014)

YILLAR
İNSAN FAKTÖ RÜ
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurumunun İlköğretim Okullarında trafik dersi ile ilgili 
almış olduğu kararlarda 20.08.2010 tarih ve 75 nolu kararında 4 ve 5. sınıflarda okutulmakta 
olan trafik derslerinin öğretim programları birleştirip 2012–2013 öğretim yılından itibaren 
sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacak ve 4. sınıfta bu dersten boşalan 1 ders 
saatinde de serbest etkinlikler yapılacaktır denmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilkokul beşinci sınıfında okutulan 'trafik güvenliği' dersinin, 
Ağustos 2012 tarihli yazıda, dersin, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarına mahsus 
olmak üzere ilkokul 4'üncü sınıftan itibaren verilmesini kararlaştırdı. Bakanlık, bu doğrultuda 
4+4+4 eğitim sistemine göre ilkokul 4, ortaokul bölümündeki ilk yıl yani 5'inci sınıflarda 
okutulması amacıyla öğrenci sayısı kadar trafik ve ilkyardım dersi kitabı bastırmıştır. Trafik ve 
ilkyardım dersinin 6 Ağustos 2012 tarihli yazıda, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim 
öğretim yıllarına mahsus olmak üzere ilkokul 4'üncü sınıflarda okutulmasının kararlaştırıldığına 
dikkat çekildi (memurlar.net, 2015). 

İlkokul 1 ve 2. sınıf ders kitaplarına bakıldığında trafik kurallarıyla ilgili 2014 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığının ilkokul 1. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı olarak kabul ettiği birinci kitapta 
“trafikteki sesler”, “şoför amca dikkat”, “okul yolunda” konularında trafik kurallarıyla ilgili 
sınırlı da olsa resimli bilgilere rastlanmaktadır (Türkmen vd., 2014: 45-47). 

Aynı dersin ikinci kitabında belirli gün ve haftalarda trafik ve ilk yardım haftası kapsamında 
trafikte kırmızı ve yeşil ışığın ne anlama geldiği hakkında bilgi verilmektedir (Türkmen vd., 
2014: 127). 
İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi birinci ders kitabında "Okul Heyecanım" isimli ünitenin içerisinde 
"Taşıtlar" isimli konu başlığının altında kara, hava ve deniz taşıtlarının neler olduğu hakkında 
bilgi verilmiştir (Karaca vd., 2014: 29) 

"Yayalar Ne Yapıyor?" başlığı altında sürücülerinin ve yayaların uyması gereken trafik kuralları 
olduğu ve kendimizin ve başkalarının güvenliği için kurallara uyulması gerektiği, trafik 
kazalarının yayaların dikkatsizliğinden ve trafik kurallarına uyulmadığından kaynaklandığı 
belirtilmiştir (Karaca vd., 2014: 30). 

İngiltere’de trafik eğitimi toplumsal yaşayışın (PSHE) bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 
Ebeveynlere, yedi yaş altı çocuklar ve yedi on bir yaş arası için yararlanabilecekleri eğitim 
siteleri oluşturulmuştur. Bu sitelerde çocuklara yönelik eğitimler ailelere çocuklarını kazalardan 
koruma kapsamı içinde yedi yaş altı çocuklar için yol güvenliği, yedi on bir yaş arası için yol 
güvenliği şeklinde iki başlık altında verilmektedir (nidirect.gov.uk, 2015) 

Yedi Yaş Altı Çocuklar İçin Yol Güvenliği 
Bu başlık altında "İyi bir örnek oluşturarak çocuğunuzun güvende tutabilir ve çocuklarınızda yol 
ve trafik kurallarına farkındalık yaratabilirsiniz. Çocuğunuzla karşıdan karşıya geçerken siz de 
bu basit bilgelere uymak isteyebilirsiniz" önerisinden sonra "Kaldırımda Yürüken, Karşıdan 
Karşıya Geçmek ve Yaya Geçidi" başlıkları altında ebeveynlere çeşitli uyarılar yapılmaktadır. 
Kaldırımda Yürürken 

Yolun yakınında yürürken şunları yapmak iyi bir fikirdir: 

• Çocuğunuzun elini tutun, ileriye doğru koşmasına izin vermeyin.
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• Kaldırımdan geçen veya gizli olan yollara dikkat edin ve çocuğunuzdan bu yolların farkında
olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kaldırımın yoldan uzakta olan tarafında yürümesinden 
emin olun. 

• Sürücülerin küçük çocukları görmesi zordur, özellikle de geri giderken, bu yüzden ek önlem
alın. Çocuğunuz tek başına yolun yakınına gitmesine izin vermeyin. Genellikle çocuklar en az 
sekiz yaşına kadar karşıdan karşıya geçmek için hazır değildir. Ve birçok çocuk o yaşta bile 
hazır olmayacaktır. 

Karşıdan Karşıya Geçmek 

Çocuğunuza karşıdan karşıya geçmeyi öğretme zamanı geldiğinde şunları hatırlayın: 

• Karşıya geçmek için güvenli bir yer bulurken ve çocuğunuza bunları anlatarak ona iyi bir
örnek olun. 

• Nerden ve ne zaman karşıya geçmenin güvenli olduğuna çocuğunuzun karar vermesine izin
verin 

• Çocuğunuza yaya geçidinden geçmenin en güvenli yol olduğunu anlatın.

• Çocuğunuza yolun uzağını görmedikleri yerden karşıya geçmemesini söyleyin

• Çocuğunuza park edilmiş arabaların arasından geçmemeleri gerektiğini açıklayın. Sürücüler
onları göremeyebilir ve araç hareket etmeye başlayabilir. 

• Çocuğunuzla "Green Cross Code"u kullanın, karşıya geçmeden önce kaldırımın yolla
düzleştiği yerde durmasını iki tarafa da bakmasını ve trafiği dinlemesini açıklayın. 

• Geçmek için güvenli olduğunda dümdüz yolun karşısına yürüyün ve etrafa bakmaya devam
edip trafiği dinleyin. 

• Çocuğunuza odaklanması gerektiğini hatırlatın, Kolayca dikkatleri dağılabilir, öğrendiği
şeyleri unutabilir ve yola doğru koşabilirler. 

• Çocuğunuza bakan başka kişilerin de aynı yolları kullanmasından ve aynı kuralları
uymasından emin olun. 

Yaya Geçidi 

Yaya geçitlerinin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz fakat çocuklarınız dikkat etmezse onlar için 
tehlikeli olabilir. 

Şunları unutmayın: 

• Yolun iki tarafındaki trafik de durana kadar yayaların kaldırımda durması gerektiğini
açıklayın. Sadece ondan sonra karşıya geçmek güvenlidir. 

• Eğer yolun ortasında kaldırım varsa çocuğunuzun iki geçidi de ayrı iki yol olarak düşünmesi
gerektiğini açıklayın. 

• Çocuğunuza karşıdan karşıya geçerken etrafa bakmayı ve trafiği dinlemenin önemini anlatın,
sürücüler siz geçerken sizi fark etmeyebilir. 

• Çocuğunuzu, onu fark etmeyebilecek bisiklet ve motor sürücülerine dikkat etmesi
konusunda uyarın. 
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• Çocuğunuz kolay görünebilir olmasından emin olun, parlak veya fosforlu kıyafetler gün
içinde ve akşam saatlerinde kullanım için iyidir 

• Her zaman çizgili yaya geçitlerini kullanmalısınız.
Yedi On Bir Yaş Arası İçin Yol Güvenliği 

Bu başlıkta da ebeveynlere "Yedi yaşında çocuğunuz okula giderken hala sizin elinizi tutuyor 
olabilir, birkaç yıl sonra okula siz olmadan gidebilir. Bu rehber çocuğunuza bağımsız olurken 
güvende olması için öneriler sunmaktadır." denilmektedir. Bu bölüm "Green Cross Code, Yol 
kenarında yürürken, Geçitleri Kullanırken ve Otobüs Güvenliği" başlıklarından oluşmaktadır. 

"Green Cross Code"u bilmek 
Unutmayın, çocuklarınız "Green cross code"u öğrenecek ve doğru bir şekilde kullanacak yaşa 
gelmeden dışarda tek başına bırakılmamalıdır. Yaş her çocuk için farklıdır genellikle sekiz 
yaşından önce değildir. 

Yol kenarında yürürken 
Yürümek arabayla gitmekten daha sağlıklıdır. Ama çocuklar sizin görebildiğinizi göremeze ve 
sürücüler sizi görebildikleri yerde çocuklarınızı her zaman göremez. 
Çocuğunuza şunları öğretebilirsiniz 

• Eğer kaldırım varsa her zaman orda yürü, asla yola doğru sapma

• Yoldan olabildiğince uzakta yürü.

• Kaldırım yolun kenarında yürü.

• Siz çocuğunuzun yanında yokken şunlardan her zaman emin olun:

• Yol güvenlik kurallarını açıklayın

• "green cross code"u kullan

• Sokaklarda neler olduğu hakkında konuş

• Çocuklarınızın yollarda ne gördüğünü ve gördüğü şeyin güvenli olup olmadığını anlattırın

• Çocuklarınızın sizinle birlikte karar vermesine izin verin bu şekilde daha kolay
öğrenebilirler. 

• Çocuğunuz bir yere gideceği zaman gideceği yolu planlamasına yardımcı olun.
Geçitleri Kullanırken çocuğunuza şunları öğretin: 

• Her zaman "Green cross code"u kullan

• Kaldırım kenarında beklemeli bu şekilde sürücüler karşıya geçmek istediğini anlayabilir.

• Her zaman yaya geçidinde beyaz çizgilerin olduğu yerden yürüyün, yaya geçitlerinin
etrafında birçok kaza oluyor 

• Asla cep telefonu kullanırken veya kulaklıkla müzik dinlerken karşıdan karşıya geçmesin.
Otobüs Güvenliği 
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• Çocukların şunları bildiğinden emin olun:

• Herhangi bir yoldan geçerken durmalı bakmalı ve dinlemeli

• Otobüs uzaklaşana kadar kenarda durmaları gerekir.

• Otobüs içinde ve etrafında duyarlı davranmalı.

• Okul servisinin trafiği görmeyi engelleme tehlikesi

• Asla otobüsün önünden geçmemeli

• Bir ebeveyn ve koruyucu olarak sorumluluklarınız olduğunu unutmayın

• Küçük çocuklar sorumlu yetişkinler tarafından eşlik edilmelidir.

• Çocuklar birbirlerinden farklı gelişim gösterirler ve sadece siz çocuklarınızın "dur, bak, dinle
temel kurallarını" anladığını ve uygulamaya hazır olduğunu bilebilirsiniz. 

İngiltere’de, ayrıca okullardaki eğitime katkı sağlaması amacıyla 8-10 ve 11-12 Yaş aralığındaki 
çocuklarla, 7 yaşına gelmiş ve anaokulundan ilköğretime geçen öğrenciler için hazırlanan 
kitapçık (Stay Sharp) yanında hem çocuklara hem de ailelerine yönelik hazırlanan, herkesin 
yararlanabileceği internet sayfaları mevcuttur. Bu amaçla hizmete sunulan internet sitelerinde 
interaktif online etkinlikler, hikayeler, video klipler gibi çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. 
(dft.gov.uk, 2015) 

Amerika’da ise ilköğretim seviyesindeki trafik eğitimi İngilizce dil eğitimi kapsamında yer 
almaktadır. Öğrenciler İngilizceyi öğrenirken aynı zamanda farklı ders saatleri içine aktarılan 4 
saatlik teorik ve uygulamalı bisiklet eğitimiyle trafik kuralları ve kazalardan korunma yolları da 
öğretilmektedir. (Hatipoğlu, 2012: 17) 

Amerika’ da okutulan trafik eğitimi ders kitabında (Bicycle Safety Student Handbook) bisiklet 
eğitimi 6 bölümden oluşan görsel aktivitelerden oluşmaktadır (www.nhtsa.gov.) 

Aktivite 1: Bisiklete kim biner 
Bisiklete neden binilir veya binilmez.(soru-cevap uygulama) 

Aktivite 2: Güvenli bir bisiklet. 
Güvenli bir bisiklette olması gereken parçalar 

Aktivite 3: Bisiklet Güvenliği 
 Bisiklet sürerken kask takılması 

3b: Kask bisiklet güvenlik ekipmanlarının en önemlisidir. Kaza anında başınızı ve beyninizi 
ciddi yaralanmalardan korur. Kask nasıl takılmalıdır. 

3c: Aileler için bisiklet güvenlik kuralları 
3d: Konuyla ilgili bazı kelimelerin anlamlarının öğrenilmesi 

3e: Arkadaşınızla soru cevap (Bisiklet ve bisiklet sürme güvenliği ile ilgili) 
Aktivite 4: Yoldaki tehlikeler 

Resimlerde görülen tehlikelerin yazılması 
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Aktivite 5: Bir bisiklet kazası 
5a: Resimlerde görülenlerin tartışılması (Neler olduğu veya nelerin konuşulduğu) 

5b: Resimlerdeki konuşmanın dinlenmesi ve arkadaşınızla aynı konuşmanın tekrardan 
canlandırılması 

5c: Kelimelerin “past tense” halinin yazılması 
5d: Önceki resimlere tekrar bakılması resimlerdeki kişilerin yaptığı hatalar 

5e: Hatalı kişinin asıl yapması gerekenlerin tekrar yazılması 
5f: Size verilen soruları tartışın ve fikirlerinizi yazın 

Aktivite 6: Bisiklet sürerken güvende olun 
6a: Bisiklet güvenlik kurallarının yazılması. 

6b: Resimdeki karakterlerin canlandırılması. 
Bisiklet sürmek için aile güvenlik kuralları 

Bu kurallara bisiklet sürerken uyun (Kurallar maddeler halinde yazılmış) 
Bisikletlinin yakınında sürerken uyulması gereken kurallar(Kurallar maddeler halinde yazılmış) 

Bunu evinize götürüp ailenizle paylaşın 
Amerika’da trafik eğitimi dersinde çocuklara verilen ev ödevlerinin ailelerle birlikte 
yapılmasının istenmesi trafik eğitimi sürecine çocuğun ailesiyle birlikte katılmasını 
sağlamaktadır. 

Avustralya'da ilköğretim öğrencileri için trafik eğitiminde ders kitabı olarak okutulan (Kids On 
The Move Level 1-2) incelendiğinde yollarda birçok çeşit araç ve yol kullanıcısı olduğu, trafik 
kurallarına uymanın güvenli olacağı, 'dur, dinle, bak, düşün' (Green cross code) kotları üzerinde 
önemle durulmaktadır (idlovos.be, 2015). 

Kitap toplam dört modülden oluşmaktadır. 

Modül 1: Yollar, Araçlar ve trafik 
Aktivite: Hadi yürüyüşe çıkalım 

Aktivite Araçlar 
Eve götürme Aktivitesi 1: Sokağımın kayıt belgesi 

Eve götürülen Aktivite 2: Sokağımdaki tabelalar 

Modül 2: Dur, Bak, Dinle ve Düşün-(Green cross code) 
Aktivite: Dur, Bak, Dinle, Düşünü öğrenmek 

Sınıf Aktiviteleri: Karşıdan Karşıya geçmek 
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Modül 3:Yaya Güvenliği 

Aktivite: Güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmek 
Aktivite: Kurallar 

Ev aktivitesi 1: Yaya güvenliği pratiği 
Ev aktivitesi 2: Sürücüler beni görebilir mi? 

Ev aktivitesi 3: Güvende kalmak için kurallar 
Modüle 3 için pekiştirme aktiviteleri 

Modül 4: Yolcu Güvenliği 

Aktivite: Sorumlu araba yolcusu olmak 
Aktivite: Sorumlu otobüs yolcusu olmak 

Ev aktivitesi 1: Güvenli bir yolcu olmak 
Modüle 4 için pekiştirme aktiviteleri 

KKTC'de Avustralya'nın Victoria Eyaletinde kullanılmakta olan "Trafik Güvenliği Eğitimi" 
kitaplarını, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) ve 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliğiyle bu kitapların anaokulları ve ilkokullarda 
birinci devre sınıflarında öğretmen kılavuz kitapları olarak kullanılması uygun görülmüştür. 
2014 öğretim yılında trafik güvenliği eğitimi kitaplarının etkin bir şekilde kullanıma 
başlanmasını teşvik etmeye yönelik ilgili öğretmenlerle bir hizmet içi eğitim kursunun 
düzenlenmesi için ortak karara varılmıştır (kibrispostasi.com, 2015). 
Türkiye’de son yıllarda okullarda uygulanan trafik eğitimi konusunda sadece teorik bilgiye 
dayanan bir eğitim yöntemiyle az da olsa ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen bazı ülkelerde 
uygulanan trafik eğitimi yöntemleri ile karşılaştırıldığında henüz tam olarak önemsenmediği 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilimin öngördüğü gerçekler göz ardı edilmeden, trafik 
olgusunun ortaya çıkardığı düşünce ve eylem pratiğinin eğitimle biçimlendirilmesi 
gerekmektedir (Balkız, 1999) 
Ülkemizde de trafik güvenliği eğitiminin örgün, sürekli, interaktif eğitim yöntemleriyle yaş ve 
bölgesel ihtiyaca uygun olarak verilmeye başlanması gerekmektedir. Trafik eğitimi kapsamına 
öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra ebeyvenler/bakım verenlerin de alınması bu eğitimin 
çocuklarımıza aktarılmasında etkili olacaktır. Ülkemiz ve bazı dünya ülkelerinde verilen trafik 
eğitimi ve dersler değerlendirildiğinde ülkemizdeki trafik eğitiminin ilkokul düzeyinde yeterli 
olmadığı görülmektedir. Bu amaçla hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte öğretim dersi 
kapsamında ana sınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine sağlığı korumaya yönelik hazırladıkları 
eğitim konularının içine "Trafik Kuralları ve Trafik Kazalarından Korunma" konusu da alınarak 
çocukların bu konuya erken dönemde ilgileri çekilmeye çalışılmıştır. 
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YÖNTEM 
"Hemşirelikte Öğretim" dersi hemşirelik öğrencilerinin eğitimci yönünü geliştirmek amacıyla 
güz dönemi müfredatında 4 saat teorik 4 saat pratik olarak okutulan zorunlu bir derstir. Dersin 2 
saatlik teorik kısmında haftalık müfredat konusu dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından 
öğrencilere anlatılmıştır. Diğer 2 saatte öğrenciler seçtikleri konulara göre kendi guruplarını 
oluşturmuşlardır. Sunum yapacakları okulların idarecileri ve sınıf öğretmenleriyle görüşüp 
sağlığı korumaya yönelik olarak konular belirlenmiştir. Öncelikle konularını kendi sınıf 
arkadaşlarına ve dersi yürüten öğretim elemanına sunarak dersin bitiminde sunuların 
değerlendirilmesi öğretim elamanı tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin sunumlarının 
değerlendirilmesinde Tablo 3'teki kriterler esas alınmıştır. 
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Tablo 3: Sunum Değerlendirme Kriterleri 

Dersin pratik kısmında ise, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş 
Sağlığı Daire Başkanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi, Ağız ve 
Diş Sağlığı Birimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan "flor-jel 
uygulama" programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Sütçü İmam Üniversitesi 
Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri de dâhil edilmiştir. Bu program dâhilinde "hemşirelikte 
öğretim" dersinin haftalık 4 saat olan uygulama saatinde, bu dersi alan 74 öğrenciyle Tablo 4'teki 
32 ilkokula gidilerek yaklaşık 11000 öğrenciye eğitim verilmiştir. 

Puantaj Değerlendirme 
Puanı

1 Eğitim Planı 10
2 Slayt Tekniğine Uygun Tasarım 10
3 Konu İçeriği 10
4 Görsel-İşitsel Materyal Kullanması 10
5 Kaynak Kullanımı (En Az 5 Kaynak)* 10
6 Konuya Sınıfın İlgisini Çekmesi 10
7 Konuya Hâkimiyeti ve Soruları Açık Biçimde Yanıtlaması 10
8 Sunum Sırasında Sınıfın Katılımını Sağlaması 5
8 Dinleyici ile İletişim 5
9 İfade kabiliyeti 5

10 Zamanı Etkin Kullanması 10
11 Ders Sonu Özet 5

100

SUNUM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

* Kaynaklar bilimsel içerikte olup (Makale, kitap, dergi) 2000 yılı ve sonrası basılmış olması ve
konuya ilişkin en az 5 kaynak kullanılması gerekmektedir.

Öğrenci Adı   :
Öğrenci Numarası   :
Sunumun Başlığı            :
Değerlendirmeyi Yapan  :

KRİTERLER 

Toplam Puan
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Tablo 4: Eğitime Gidilen Okullar 

Ana sınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine sağlığı korumaya yönelik on başlık altında 
hazırlanan konular 7-8 kişilik guruplardan oluşan öğrenciler önceden hazırlanan eğitim planları 
doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda sunularını yapmışlardır. 
1. Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

2. Kişisel Hijyen
3. Trafik Kuralları ve Trafik Kazalarından Korunma

4. Ağız ve Diş Sağlığının Önemi
5. Bulaşıcı Hastalıklar ve Bulaşma Yoları

6. Aşı ve Aşılanmanın Önemi
7. Besinler ve Dengeli Beslenme

8. Çocuklarda Obezite

SN O KUL ADI
1 Mıllış Nuri İlkokulu 24.10.2014 28.11.2014
2 Reşit  Gümüşer İlkokulu 24.10.2014 28.11.2014
3 Yahya Kemal İlkokulu 24.10.2014 5.12.2014
4 Dumlupınar İlkokulu 24.10.2014 5.12.2014
5 Şehit Fatih Gök İlkokulu 24.10.2014 26.12.2014
6 75. Yıl İlkokulu 24.10.2014 26.12.2014
7 Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu 24.10.2014 19.12.2014
8 Atatürk İlkokulu 31.10.2014 5.12.2014
9 Zeki Karakız İlkokulu 31.10.2014 12.12.2014

10 Turan İlkokulu 31.10.2014
11 Ali Sezai Efendi İlkokulu 31.10.2014
12 Özel Beyza İlkokulu 31.10.2014
13 Necip Fazıl İlkokulu 31.10.2014 12.12.2014
14 Ziya Gökalp İlkokulu 14.11.2014
15 Fatih Şekkeli İlkokulu 14.11.2014
16 Barbaros İlkokulu 14.11.2014
17 Sergen Tepe İlkokulu 14.11.2014
18 Yaşar Gölcü İlkokulu 14.11.2014
19 Dulkadiroğlu İlkokulu 28.11.2014
20 Binevler İlkokulu 28.11.2014
21 Albayrak İlkokulu 28.11.2014
22 MADO Kadriye Kanbur İlkokulu 28.11.2014
23 Ahmet Bayazıt İlkokulu 5.12.2014
24 Hasan Balcı İlkokulu 5.12.2014
25 Egemenlik İlkokulu 5.12.2014
26 Anakucağı Anaokulu 12.12.2014
27 Nene Hatun Anaokulu 12.12.2014
28 Gülbahar Hatun Anaokulu 19.12.2014
29 Cahit Zarifoğlu İlkokulu 19.12.2014
30 Süleyman Demirel İlkokulu 19.12.2014
31 Zübeyde Hanım Anaokulu 26.12.2014
32 Ayşe Gümüşer İlkokulu 26.12.2014

FAALİYET TARİHİ



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

111

9. Teknoloji Bağımlılığı
10. Uyku Düzeni

Bu eğitim konuları içinde bulunan "Trafik Kuralları ve Trafik Kazalarından Korunma" konusunu 
hazırlayan öğrenci gurubu eğitim planları hazırlayarak gidilen okullarda sınıf içi sunumlar 
yapmışlardır. Eğitim konularının içine trafik konusunun dâhil edilmesinin nedeni çocukluk çağı 
kazalarının arasında trafik kazalarının çoğunlukla yer almasıdır. 

Trafik konusu anlatılırken İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi öğretim programlarına 
göre hazırlanan konu başlıkları dikkate alınarak sunumlar hazırlanmıştır. (TTKB, 2009: 21) 

Trafikte güvenliğini Sağlama 
1. Kavşaklarda sağ-sol ayrımı yapma

2. Yolda dönülecek noktaları öğrenme
3. Tek başına yürüyüş yapabilme

4. Bazı davranışların trafikte tehlike anlamına geldiğini kavrama
5. Trafikte görme ve görülme kavramlarını tanıma

6. Koştuğu zaman başkaları tarafından görülmesinin zorlaştığını, bunun da trafikte bir risk
oluşturduğunu kavrama 

7. Trafik işaret ve levhalarını tanıma, kullanma
8. Trafikteki çeşitli sesler arasındaki farklılıkları ayırt etme

9. Hava koşullarının, gece ve gündüzün trafikteki etkilerini fark etme
10. Araçta emniyet kemeri kullanma.

Kazaların etkilerini anlatabilmek, kazalardan kendilerini koruma ve önlem alma duygularını 
geliştirebilmek için sınıf ortamlarında bu konularla ilgili hazırlanmış karteksler, videolar, 
slaytlar, çocuklara seyrettirilerek üzerinde tartışma konuları ortaya atılarak olayın farkına 
varılması sağlanmıştır. Hemşirelik öğrencileri tarafından hazırlanan trafik lambası ve boyama 
kâğıtları gibi çeşitli eğitim materyalleri üzerinde uygulamalar yaptırılarak (yaş grupları ve 
seviyelerine göre) sunum süresinde trafik kuralları ve kazaları konusuna öğrencilerin ilgileri 
çekilmeye çalışılmıştır. 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

112

Tablo 5: Faaliyete Katılan Öğrenci Gruplarından Bazılarının Resimleri 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Eğitim sistemi içerisinde önemli bir etkiye sahip olan ilköğretim döneminde, çocukların trafik 
kuralları konusunda bilgilendirilmeleri ve trafik kazalarından korunmaları, kaza oranlarının 
azaltılmasında önemlidir.  

Trafik kazalarının azaltılması bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımızın 
anasınıfından başlayarak etkin şekilde gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi ailelerin de 
katılımı sağlanarak teorik ve pratik trafik eğitimi verilmesiyle mümkün olacaktır. 
Bu çalışmada hemşirelik öğrencileri sağlığı koruma kapsamında kurumlar arası işbirliğiyle, 
okullarda verdikleri eğitimlerle, eğitimci yönlerini geliştirirken erken dönemde öğrencilerin 
sağlığı koruma konusuna da ilgilerini çekmeye çalışmışlardır. 
Çocukların bu konulara ilgilerini artırmak için Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında bazı 
okullar tarafından yapılan faaliyetlere sağlık elemanları da çağrılarak, seviyelerine göre kazaların 
nedenleri, kaza sonucu oluşabilecek sakatlıklar, ölüm sayıları ve bakım süreci hakkında bilgiler 
verilebilir. Farklı kişiler tarafından verilen ve sürekliliği sağlanan bilgiler çocukların dikkatini 
çekmesi ve akılda kalıcı olması bakımından önemlidir. 

İllerde kurumlar arası işbirliği (sağlık müdürlüğü, belediye, üniversite, emniyet müdürlüğü, milli 
eğitim müdürlüğü) ile teorik bilgileri uygulayabilecekleri minyatür araçların bulunduğu trafik 
parkları yapılarak çocuklara bu parklarda uygulayarak öğrenme fırsatları verilebilir. 
Eğitim kurumları ve ilgili diğer kurumların iş birliği ile trafik eğitimi ve kazalardan korunma 
temalı sempozyum panel ve konferanslar her ilde düzenlenebilir.  
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ÖZET 

 
Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 
Mart 2010 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda alınan karar çerçevesinde hazırlanan 
“Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı 2011-2020” ile üye devletler on yıllık eylem 
planlarını açıklamaya davet edilmiştir.  
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, sorumluluk alanı içerisinde trafik güvenliğinin 
sağlanabilmesi için; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 
hazırlanan, Ulusal Ölçekli Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2011 yılında onaylanan İstanbul 
Metropolitan Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı öncelikli eylem önerileri dikkate alınarak 
"İstanbul Trafik Güvenliği Ana Planı" oluşturulmak üzere çalışmalar yapmaktadır. İBB'nin 
sorumluluğunda olan karayolu ulaşım ağında, trafik güvenliğini artırma hedefine ulaşabilmek 
için yapılması planlanan işler aşağıdaki gibidir:  

 

• Kaza kara noktaları belirlenerek, İstanbul için kaza risk haritası oluşturulması, 
• Kaza noktaları, kazaların oluş şekilleri, nedenleri, etkileri irdelenerek, kent yol ağına 

ait kaza risk derecelendirmesi yapılması, 
• Kaza veri tabanının geliştirilmesi ve gerekli iyileştirmelere yönelik uygulama ve 

performans izleme önerilerini içeren raporlar hazırlanması, 
• Altyapı hizmetleri çalışmalarında alınacak gerekli güvenlik tedbirleri, acil müdahale 

ve ilkyardım, kaza sonrası kurtarma hizmetlerinde, eğitim, ilgili mevzuat düzenleme 
ve denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanması konularında, trafik 
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güvenliğine ilişkin sorunların çok yönlü bir şekilde ele alınarak bilimsel öneri ve 
değerlendirmeler ışığında çözüm önerileri sunulması, 

• Yayaların ve engellilerin metropoliten alanda özgürce dolaşacağı, istedikleri yere 
kolayca erişilebileceği, toplu taşım araçlarına kolayca erişimlerini sağlayacak 
öneriler hazırlanması, ve 

• Ön çalışma kapsamında toplanan veriler ile envanter oluşturulması, verilerin 
sentezlenmesi ile trafik güvenliği modeli oluşturulması; strateji, politika ve öngörüler 
belirlenerek, eylem planı ve sonuç raporu hazırlanmasıdır.  
 

Hazırlanacak Trafik Güvenliği Ana Planı Modeli ile aşağıda belirtilen çıktılara ulaşılması 
hedeflenmektedir:    
 

• İstanbul karayolu ağında polis, sigorta şirketleri ve İBB tarafından toplanan geçmiş 
kaza verileri ile trafik ölçüm verilerinin analizlerini temel alarak, İstanbul için kaza 
risk haritası oluşturulacaktır,  

• Geliştirilecek algoritmaları ve metotları kullanarak kaza kara noktalarını görsel 
olarak tanımlanabilmesi sağlanacaktır,  

• Parametrik ve geometrik olarak bilgileri sunulan yol kesitine ilişkin kaza risk 
değerlendirme yapılarak, belirgin kaza risk faktörleri hakkında bilgi verecektir, 

• Kentin kaza paternlerini, kaza-trafik hacmi arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarabilecektir,  

• Kent genelinde trafik hacmi yüksek olan ana yolları, uluslararası literatürde kabul 
görmüş yol ve trafik güvenliği kriterlerine göre derecelendirecektir. Derecelendirme 
sonunda, kaza riski taşıma derecesine göre, İstanbul ana yol ağı harita üzerinde 
renklendirilecektir. 
 

Sonuç olarak; detaylı saha çalışması ve analitik etütler yapılarak,  temel trafik güvenliği 
problemleri tespit edilecek ve bunların çözümüne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler 
ortaya koyulacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik eylem stratejileri ve proje alternatifleri 
geliştirilecek ve bunlar uygulamaya yön verecek şekilde değerlendirilecektir.  

 
Anahtar Kelimeler; Trafik Güvenliği, Kaza Kara Noktaları, Kaza Risk Haritası, Kaza Risk 
Faktörleri, CBS , ArcGIS 
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1. GİRİŞ 
 

Trafik kazaları sonucu yılda en az 1.3 milyon insan hayatını kaybetmekte, günde 3000 den fazla 
kişiye tekabül eden bu sayının yarısından çoğu araç kullanmamasına rağmen meydana gelen 
araba çarpmaları sonucu olmaktadır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde trafik kazalarını 
önlemek için birçok önlem alınmakta ve buna yüksek bir bütçe ayrılmaktadır. Trafik kazalarının 
küresel ölçekte yaygınlığı ve neticesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ve 
toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşması sorunun ulusal ve uluslararası 
düzeyde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. 
(WHO, 2009)  
 

Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 
Mart 2010 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda alınan karar çerçevesinde hazırlanan 
“Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı 2011-2020” ile üye devletler on yıllık eylem 
planlarını açıklamaya davet edilmiştir.  

 
Bu çerçevede, karayolu trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönlendirmek, bu konuda idari ve 
yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler 
hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, trafik 
güvenliği konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin 
strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, strateji ve eylem planı 
gerçekleşmelerini değerlendirmek, gerektiğinde strateji ve eylem planlarında değişiklik yapmak, 
trafik güvenliği konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere “Karayolu 
Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur. 
 

Kurulun; İçişleri Bakanı’nın veya gerektiğinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; 
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşturulması uygun görülmüştür 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120731-17.htm,12.07.31). 

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, sorumluluk alanı içerisinde trafik güvenliğinin 
sağlanabilmesi için; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 
hazırlanan, Ulusal Ölçekli Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2011 yılında onaylanan İstanbul 
Metropolitan Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı öncelikli eylem önerileri dikkate alınarak 
"İstanbul Trafik Güvenliği Ana Planı" oluşturulmak üzere çalışmalar yapmaktadır.  
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2. AMAÇ 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi 
için aşağıda belirtilen hususların yapılması planlanmaktadır;  

 
Kaza kara noktalarının belirlenerek, kaza veri tabanının geliştirilmesi ve gerekli iyileştirmelere 
yönelik uygulama raporlarının hazırlanması, 
 

Altyapı hizmetleri çalışmalarında alınacak gerekli güvenlik tedbirleri, acil müdahale ve 
ilkyardım, kaza sonrası kurtarma hizmetlerinde, eğitim, ilgili mevzuat düzenleme ve denetim 
hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanması konularında trafik güvenliğine ilişkin sorunların çok 
yönlü bir şekilde ele alınarak bilimsel öneri ve değerlendirmeler ışığında çözüm önerilerinin 
sunulması, 

 
Yayaların ve engellilerin metropoliten alanda özgürce dolaşacağı, istedikleri yere kolayca 
erişilebileceği, toplu taşım araçlarına kolayca erişimin sağlayıcı önerilerin hazırlanması, 
 

Ön çalışma kapsamında toplanan veri envanterinin oluşturulması, verilerin sentezi, trafik 
güvenliği modelinin kurulması, strateji, politika ve öngörülerin belirlenmesi, eylem planının 
oluşturulması ve sonuç raporunun hazırlanmasıdır (İBB, 2015). 
 

3. YÖNTEM 
 

Ön çalışma, Saha Çalışmaları, Sentez, Trafik Güvenliği Planı Modelinin Oluşturulması, Trafik 
Güvenliği Ana Plan Senaryolarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi, Trafik Güvenliği Ana 
Plan Stratejisi, Politikalarının Belirlenmesi, Trafik Güvenliği Standartları çerçevesinde politika 
ve öngörülerin belirlenmesi, eylem planının oluşturulması ve Trafik Güvenliği Ana Planı raporu 
hazırlanacaktır. 
Saha çalışması ve analitik etütleri detaylı bir şekilde irdelenecek, temel problemler tespit 
edilecek ve bunların çözümüne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler ortaya konulacaktır. Bu 
sorunların çözümüne yönelik eylem stratejileri ve proje alternatifleri geliştirilecek ve bunlar 
uygulamaya yön verecek şekilde değerlendirilecektir.  
İstanbul'un ulusal ve uluslararası alanda Trafik Güvenliğini arttıracak önlemler ve bu yönde 
temel stratejiler oluşturulacaktır. 
Çalışma içinde yapılacak işlerin kapsamı aşağıda detaylandırılmıştır (İBB, 2015). 
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3.1.  Ön Çalışma 
 
İstanbul’un kaza kara noktalarının belirlenerek, kaza veri tabanının geliştirilmesi genel mevcut 
yapısının derlenmesinde bilimsel çalışmaların ve bu konu ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların, 
mevzuatın, plan/proje ve uygulamaların incelenmesi, bilgi teknolojileri ile ilgili bilgilerin 
derlenmesi ve Trafik güvenliğine ilişkin paydaşlarla birlikte çalışmalar yapılacaktır. 
 

3.1.1. Trafik Güvenliğine İlişkin Literatür Araştırması 
 

Çalışmanın literatür araştırması kapsamında; Trafik güvenliğine ilişkin kaynak ve literatür 
tarama çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda; Dünya’da hazırlanmış Trafik güvenliği master planı 
çalışmalarının incelenmesi ve raporlanması, Türkiye'deki yapılan çalışmalarda İstanbul özelinde 
ve İstanbul’u İlgilendiren yapılmış çalışmaların analizleri, tüm yurtiçi ve yurtdışı raporlar, 
kaynaklar ve yayınlardan oluşan literatür araştırması yapılacaktır. 

 
 

3.1.2. Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesine İlişkin Literatür Araştırması 
 

Aynı türden trafik kazalarının yoğunlaştığı kesim ya da noktalara kaza kara noktası 
denilmektedir. (Watkins ve Sridar, 2009) Belirli bir yol kesiminde belirli zaman aralığında 
meydana gelen kaza sayısı tespit edilir. Bu yöntemin kullanılması sırasında genellikle tercih 
edilen zaman aralığı 1 yıldır. Zaman aralığı olarak bir yıl seçilmesinin en büyük avantajı, tüm 
mevsim şartlarındaki kaza dağılımını görebilmektir. Bulunan kaza sayısının, belirlenen kritik 
kaza sayısından az olup olmadığına bakılır ve eğer fazlaysa, o kesim kara nokta olarak 
adlandırılır. Bu yöntemde önemli olan kritik kaza sayısını tespit etmektir. Kritik kaza sayısı, 
ülkenin sosyo-ekonomik yapısına göre ilgili kuruluş tarafından saptanır ya da her yıl için aynı 
değer kullanılır. Örneğin, İngiltere bu yöntemi kullanmakta olup, yıllık kaza sayısı 3 ya da daha 
fazla olarak bulunan kesimleri kaza kara noktası olarak tespit etmektedir. 

 
Bu yöntemin dezavantajları olarak, trafik yoğunluğunun ve kesim uzunluğunun dikkate 
alınmaması gösterilebilir. Ancak, şehir içi yollarda ya da trafik yoğunluğunun çok az olduğu 
yollarda kullanılabileceği gibi, yıllık kaza sayısı az olan ülkelerde de kullanılabilir (Kahramangil 
ve Şenkal, 1999). 
 

Kaza kara noktaları belirlenirken önceki yıllardan elde edilen kaza datalarının yolun bölgesel ve 
fiziksel özellikleri, hava durumu, yol geometrisi, trafik hacmi ve yol altyapısı bilgileri ile CBS 
ortamında birleştirilmesiyle kaza kara noktaları belirlenmektedir.  
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Şekil.1. CBS Ortamında Kaza Kara Noktaları Gösterimi (Bills, 2015) 
 
 
Şekil 1'de görüldüğü gibi ArcGIS ortamında historik verilerden yararlanılarak harita üzerinde 
kaza oranları, kazaların ne ile sonuçlandığı belirtilip, en fazla risk teşkil eden yerler büyük nokta 
ile gösterilmiştir. (ArcGIS, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil.2. Risk Derecelendirmesi ve Risk Haritası (Bills, 2015) 
 

 
Elde edilen bu veri ile risk haritaları oluşturulacaktır. Yukarıda gösterilen sınıflandırmaya göre 
yeşil çizgiden siyah çizgiye doğru risk artmaktadır.(Şekil.2) Siyah çizgi en riskli yol kesitini, 
yeşil çizgi düşük riskli yol kesitini göstermektedir (Bills, 2015). 
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3.1.3. Trafik Güvenliği Teknolojik Altyapı Analizi 
 

Trafik Güvenliğine ilişkin kullanılan Teknolojik Altyapı Analizleri yapılacaktır. Akıllı ulaşım 
sistemleri, teknolojik yeterlilikler ve bunların gelişimi için gerekenler ve analizler yapılacaktır.  
Afet ve acil durum anındaki Trafik güvenliği esasları ve kullanılan planlar ve eyleme geçirilmiş 
teknolojik altyapı çalışmaları incelenecek ve raporlanacaktır. 
 

3.1.4. Trafik Güvenliğinin Çevresel Etki Analizi 
 

Yapılan uygulamaların ve Trafik güvenliğinde kullanılan teknoloji seçimi yakıt tüketimi, gürültü 
kirliliği, sera gazı salınımı, iş sağlığı ve güvenliği v.b. konularına etkiler İstanbul kapsamında 
incelenecektir.  
 

3.1.5. Paydaş Analizi 
 

Mevcut idari yapının; etkinliği, esnekliği, karar süreçleri, planlama ve uygulama çalışmalarının 
incelenmesi yapılarak,  İstanbul’un Trafik güvenliği yapısına ve gelişimine ilişkin görüşlerin 
elde edilmesi amacıyla bir “Paydaş Analizi” yapılacaktır.  
 

 
3.2.  Veri Toplama ve Saha Çalışmaları  

 
İstanbul’un önemli trafik yönetimi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yürüten yönetim birimlerine ilişkin derinlemesine görüşmelere yönelik saha çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında veri toplama ve envanterin oluşturulması ile ilgili 
olarak trafik akışları, kaza istatistikleri ve çevreyle ilgili veriler toplanacaktır. Bu verilerin bir 
kısmı anket çalışmalarından bir kısmı da trafik kaza istatistiklerinden hazırlanacaktır. Bunun için 
de saha çalışmalarına anketör, sayım personeli, yol kenar anketörü, araç-ekipman sağlamakla 
yükümlüdür.  

 
Çalışmalarda elde edilen tüm veriler (anket ve trafik sayımları) SPSS ortamına aktarılacaktır. 
Çalışma yapılan tüm noktalar ise CBS ortamına işlenecek ve anketlerle eşleştirilebilecek id’ler 
kullanarak kodlanacaktır. Sonuçlara ilişkin tablolar oluşturulacak ve raporlanacaktır.  

 
İdare tarafından sayımı istenen yol ve kavşaklarda araç türlerine göre araç sayımları ve yüzdelik 
dağılımları elde edilecektir. Bu noktalar 50 kesiti geçmeyecektir. İdare istediği takdirde yaya 
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sayımı da yaptırabilecektir. Sayım yapılan kesitlere hız ölçümü de gerçekleştirilecek, ölçüm 
yapılan kesite ilişkin yol nitelik bilgileri (parklanma durumu, yol tipi, kavşak tipi, otobüs durağı 
olma durumu vb.) de not edilecektir. 
Kamera ile kayıt yapılacak, söz konusu kamerada tarih-saat göstergesi özelliği bulunacaktır. 
Kamera verilerinin idareye teslimi sırasında ilk görüntüde çekim yapılacak ilçe, mahalle, cadde-
sokak adı varsa trafik lamba numarası ile işin adı yazılı olacaktır 

. 
Özel durumlar dışında sayımlar sabah 2,5 (07:00-09:30), öğle 1 (12:30-13:30) ve akşam 2,5 saat 
(17:00-19:30) olmak üzere toplam 6 (altı) saat olarak gerçekleşecektir. Seçilen bazı arterlerde ve 
şebekelerde sayımlar, eş-zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılan sayımlar 15’er dakikalık 
aralıkları içerecek biçimde tasnif edilmiş olmalıdır. Yapılan çekimlerde yol kesitleri ve araç 
akımları açıkça görülecek şekilde olmalı, bunu sağlamak üzere yeterli sayıda ve konumda 
kamera kesite yerleştirilmiş olmalıdır. İstenilen noktaların sayımları taşıt çeşitliliğine göre 
deşifre edilip, uygun bir formatta dijital ortama sayısallaştırılmış olarak işlenecek kamera 
görüntüleri ile beraber DVD ve/veya Hard Disk ortamında tutulacaktır.  

 
Yol ve kavşak kapasite fonksiyonları seyahat hızı veya seyahat süresiyle akım oranı arasındaki 
ilişkiler ve kapasite kısıtlamalı trafik atamaları modellerinde, atanan hacimlere bağlı olarak yol 
ve kavşaklara ilişkin trafik güvenliği kapasiteleri ortaya konacaktır. Yol ve kavşaklara ilişkin 
trafik güvenliği fonksiyonları geliştirilebilmesi için belirlenen kesitlerin kapasitesi, serbest akım 
hızları ve tüm güvenlik gereklilikleri ortaya konacaktır (İBB, 2015). 

 
3.3.  Veri Analizi ve Sentez Çalışmaları 

 
Çalışmanın sentez aşamasında, elde edilmiş tüm verilerin modele girdi sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, 
İstanbul’un trafik güvenliğine dair önemli ve hemen harekete geçilmesi gereken noktalar tespit 
edilecektir.  
Analiz Sonuçlarının entegrasyonunu içeren Sentez Raporu hazırlanacaktır. Sentez raporu, 
İstanbul trafik güvenliğinde yaşanan sorunlar,  yetersizlikler ve darboğazlara yer verecektir. Bu 
tanımlamalar, trafik güvenliğinin önemi ayrıntılı olarak belirtilecek olup; ilke, strateji ve 
politikaların oluşturulması aşamasına altlık teşkil edecektir (İBB, 2015). 

 
3.3.1. Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine İşlenmesi 

 

Çalışmalarda elde edilen tüm veriler (anket ve trafik sayımları) SPSS ortamına aktarılacaktır. 
Çalışma yapılan tüm noktalar ise CBS ortamına işlenecek ve anketlerle eşleştirilebilecek id’ler 
kullanarak kodlanacaktır. Sonuçlara ilişkin tablolar oluşturulacak ve raporlanacaktır (İBB, 2015). 
 

3.4. Trafik Güvenliği Master Planını Modelinin Oluşturulması 
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Trafik Güvenliği Modeli, ulaşım plancılarına ve güvenlik uzmanlarına kaza gruplarını tespit 
etme, düzenleme ve analiz etme imkânı sunacaktır. 
Hazırlanacak model; İstanbul yol ağında polis, sigorta şirketleri ve belediye tarafından toplanan 
geçmiş kaza verilerini ve bunların elektronik analizlerini temel alarak, haritalandırılması veya 
hazırlanacak bazı algoritmaları kullanarak kaza kara noktalarını görsel olarak 
tanımlayabilecektir. Hazırlanacak algoritmalar ve tanımlanan parametreler çerçevesinde kaza 
kara noktaları ile ulaşım ağı entegre edilecektir.  

 
Hazırlanacak Model ile kazalar gerçekleşme biçimlerine göre filtrelenebilecek ve analiz 
edilebilecektir. Özellikle dikkat çeken kaza küme alanları grafik olarak gösterilecek, raporlama 
modülleri oluşturularak sonuçların anlaşılması sağlanacaktır. Böylece elde edilen verilere 
dayanarak yapılacak iyileştirmeler ve uygulamalar ortaya konacaktır. 

 
Muhtemel kazaların nedenlerini daha somut hale getirmek için model, kazaya karışan araç tipini, 
yaralanma oranını ve olayın çevresindeki unsurları içerecektir. Kazaların model ile 
ilişkilendirilmesi ile, şerit, yaya geçidi ve sinyalizasyon sayısı ile beraber hız verisini de 
ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Trafik güvenliği modeli yapısı İstanbul’a özgü özellikler 
çerçevesinde kurulacaktır.  

Aşağıda İstanbul ili için kaza kara noktalarının gösterimi verilmiştir (Şekil.3). 
 

 
Şekil.3. İstanbul ili için kaza kara noktalarının gösterim (İBB, 2014) 
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Kent genelinde trafik hacmi yüksek olan ana yolların, kaza riski taşıma derecesine göre 
renklendirildiği görsel aşağıda gösterilmektedir (Şekil.4).  

 

 
Şekil.4. Kaza Riski Taşıma Derecesine göre Renklendirilen Risk Haritası (İBB, 2014) 

 
Hazırlanacak Model ile; kayda değer ve benzer özelliklere sahip kaza kümelerinin sistematik 
hale getirilmesi (yüksek trafik hacimleri olan yollarda gerçekleşen kazalar, sinyalize kavşaklarda 
gerçekleşen kazalar,..) model tabanlı değerlendirilebilecektir.  

 
Trafik güvenliği modeli, kavşaklarda veya koridorlarda gerçekleşen kaza kümelerini analiz 
ederek, yol ağının güvenliğini arttırıcı önlemler alınması için somut önerilerde bulunulmasını 
sağlayacaktır. 
 

Kaza verileri, trafik sayımı veya trafik modelinden elde edilen trafik hacimleri ile 
harmanlanarak,  yol ağdaki en kritik noktalar kendi trafik değerlerine göre renkli güzergah 
işaretleri ve interaktif tablolar kullanılarak önem derecesine göre sınıflandırılacaktır (Şekil 4). 
 

Bununla birlikte, trafik güvenliği modeli ile ulaşım plancıları geçmişte farklı zaman aralıklarında 
meydana gelen kazaların oluşumunu değerlendirebilecektir. Geleceğe yönelik kavşaklarda 
muhtemel müdahaleleri planlayıp geliştirebileceklerdir. Yol ağında acil önlemler alınması 
sağlanacaktır. Gerekli önlemlerin alınması durumumda tahmini maliyet veya ekonomik 
değerlendirme için fayda maliyet analizi çıkarılması sağlanacaktır.  
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Hazırlanacak Model ile Yol Güvenliği Etki Değerlendirmesi yapılacaktır. Trafik Güvenliği 
Modeli ile; mevcut ve planlanan yol ağında ve kavşaklarda risk değerlendirmesi yapılacaktır. 
Kazaların ekonomik ve çevresel etkileri incelenecektir. 
 

Farklı yol tipleri için kaza tahmin modelleri oluşturulacak, mevcut trafik sayımları ve 
projeksiyon trafik hacimleri ile İstanbul yol ağı için kaza tahminleri yapılacaktır. Aynı zamanda 
çeşitli senaryolar karşılaştırılarak incelenecektir (İBB, 2015). 

 

3.5.  Trafik Güvenliği Master Planı Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Toplanan kaza verilerini net olarak görselleştirilecek ve kaza kara noktaları ile yüksek risk 
bölgeleri tanımlanacaktır. Her bir kazayla ilgili ayrıntılı bilgiler ile, kaza vakaları arasındaki 
benzerlikleri bulunacak, kaza nedenlerine dair tahliller yapılacak ve etkili ve düşük maliyetli 
hafifletici önlemler geliştirme, planlama ve optimize etmek gerekli öneriler ortaya konulacaktır. 
Yol güvenliği için sistematik bir yaklaşım çıkarılacaktır. 

 
Trafik güvenliği bileşenleri göz önünde bulundurularak toplanan ve modellenen veriler ışığında 
yüksek riskli bölgelerde kaza sayılarını azaltmak için etkili stratejiler oluşturulacak ve gerekli 
önlemlerin alınması sağlanacaktır (İBB, 2015). 

 
3.6.  Trafik Güvenliği Master Planı Strayeji Politikalarının Belirlenmesi 

 
Trafik Güvenliği Modeli ile; mevcut ve planlanan yol ağında ve kavşaklarda risk 
değerlendirmesi yapılacaktır. Kazaların ekonomik ve çevresel etkileri incelenecek, yol güvenliği 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

Farklı yol tipleri için kaza tahmin modelleri oluşturulacak, mevcut trafik sayımları ve 
projeksiyon trafik hacimleri ile İstanbul yol ağı için kaza tahminleri yapılacaktır. Aynı zamanda 
çeşitli senaryolar karşılaştırılarak incelenecektir.  
Trafik güvenliği bileşenleri göz önünde bulundurularak toplanan ve modellenen veriler ışığında 
yüksek riskli bölgelerde kaza sayılarını azaltmak için etkili stratejiler oluşturulacak ve gerekli 
önlemlerin alınması sağlanacaktır.  

Planlanan yeni bir yolun etkisinin, “Karşılaştırmalı Analiz” ile incelenecek, Mevcut ve planlanan 
karayolu ağının, “Güvenlik Performansı” yönünden incelenmesi, sorunların tespiti ve 
iyileştirilmesinin sağlanması için gerekli raporlar hazırlanacaktır. 
Ulusal Trafik Güvenliğinde etkisi ispatlanmış, denenmiş ve test aşamalarında olan güvenlik 
politikaları çerçevesinde model ile test edilmiş stratejik öneriler sunulacaktır. 
Sürücü davranışlarını iyileştirmeye yönelik, yol altyapısının/geometrisinin iyileştirilmesine 
yönelik politikaların belirlenmesi için önerilerde bulunulacaktır (İBB, 2015). 
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3.7.  İstanbul İli Kaza Maliyetlerinin Modellenmesi 
 

Trafik Güvenliği Modeli ile; mevcut ve planlanan yol ağında ve kavşaklarda risk 
değerlendirmesi yapılacaktır. Kazaların ekonomik ve çevresel etkileri incelenecek, yol güvenliği 
değerlendirmesi yapılacaktır. 
Farklı yol tipleri için kaza tahmin modelleri oluşturulacak, mevcut trafik sayımları ve 
projeksiyon trafik hacimleri ile İstanbul yol ağı için kaza tahminleri yapılacaktır. Aynı zamanda 
çeşitli senaryolar karşılaştırılarak incelenecektir.  
Trafik güvenliği bileşenleri göz önünde bulundurulara toplanan ve modellenen veriler ışığında 
yüksek riskli bölgelerde kaza sayılarını azaltmak için etkili stratejiler oluşturulacak ve gerekli 
önlemlerin alınması sağlanacaktır.  

Planlanan yeni bir yolun etkisinin, “Karşılaştırmalı Analiz” ile incelenecek, Mevcut ve planlanan 
karayolu ağının, “Güvenlik Performansı” yönünden incelenmesi, sorunların tespiti ve 
iyileştirilmesinin sağlanması için gerekli raporlar hazırlanacaktır. 
Ulusal Trafik Güvenliğinde etkisi ispatlanmış, denenmiş ve test aşamalarında olan güvenlik 
politikaları çerçevesinde model ile test edilmiş stratejik öneriler sunulacaktır. 
Sürücü davranışlarını iyileştirmeye yönelik, yol altyapısının/geometrisinin iyileştirilmesine 
yönelik politikaların belirlenmesi için önerilerde bulunulacaktır (İBB, 2015). 
 

4. BULGULAR 
 

Çalışma kapsamında yapılacak, yöntem kısmında sıralanan çalışmalar sonucunda elde edilecek 
Trafik Güvenliği Ana Planı Modeli ile aşağıda belirtilen bulgulara ulaşılması hedeflenmektedir:   

• İstanbul karayolu ağında polis, sigorta şirketleri ve İBB tarafından toplanan geçmiş 
kaza verileri ile trafik ölçüm verilerinin analizlerini temel alarak, İstanbul için kaza 
risk haritası oluşturulacaktır,  

• Geliştirilecek algoritmaları ve metotları kullanarak kaza kara noktalarını görsel 
olarak tanımlanabilmesi sağlanacaktır,  

• Parametrik ve geometrik olarak bilgileri sunulan yol kesitine ilişkin kaza risk 
değerlendirme yapılarak, belirgin kaza risk faktörleri hakkında bilgi verecektir, 

• Kentin kaza paternlerini, kaza-trafik hacmi arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarabilecektir,  

• Kent genelinde trafik hacmi yüksek olan ana yolları, uluslararası literatürde kabul 
görmüş yol ve trafik güvenliği kriterlerine göre derecelendirecektir. Derecelendirme 
sonunda, kaza riski taşıma derecesine göre, İstanbul ana yol ağı harita üzerinde 
renklendirilecektir. 
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5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 

Bildiride bahsedildiği gibi İstanbul'un Trafik Güvenliği Ana Planının hazırlanabilmesi için ilk 
aşamada detaylı saha çalışması ve analitik etütler yapılarak,  temel trafik güvenliği problemleri 
tespit edilecek, bunların çözümüne yönelik politika, strateji, hedef ve ilkeler ortaya koyulacaktır. 
Toplanan bilgiler ile İstanbul şehri için kaza risk faktörleri, kaza kara noktaları tespit edilip, 
trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hazırlanacak Trafik Güvenliği Ana 
Planı Modeli sayesinde trafik kazalarının ve kazalar sonucu yaşanan can ve mal kaybını önemli 
ölçüde azalması, on yıllık eylem planı hedeflerine ulaşılması, trafik kazası kaynaklı ekonomik 
kayıpların önlenmesi ve trafik düzeninin korunması hedeflerine ulaşılası beklenmektedir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Müdürlüğü çalışma sonucunda ortaya 
çıkacak bilgiler doğrultusunda İstanbul Trafik Güvenliği sorunların çözümüne yönelik eylem 
stratejileri ve proje alternatifleri geliştirerek uygulamaya yön verecek şekilde değerlendirecektir.  
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TRAFİK KAZASI MAĞDURLARINA İLK PSİKOLOJİK 
YARDIMIN SAĞLANMASI 

Enver KAŞLI1 

ÖZET 

Her yıl binlerce kişinin maddi manevi zarara uğramasına sebep olan trafik kazalarının meydana 
getirdiği mağduriyetlerin kısa sürede ortadan kaldırılarak mağdurların toplumsal yaşama 
uyumunun kolaylaştırılabilmesi için bu kişilere kaza sonrasında doğru psikolojik yardımın 
sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kaza sonrasında can, mal veya uzuv kaybına ya da 
sadece kaza anını yaşamaya bağlı olarak mağdur üzerinde meydana gelen olumsuz etkileri azami 
derecede yok etmeyi amaçlayan basit iletişim tekniklerinden oluştuğu için herkes tarafından 
kolaylıkla uygulanabilecek psikolojik yardımın doğru sağlanmasında esas rol mağdurla ilk 
temasa geçen kolluk ve sağlık birimi çalışanlarında olup bu yardımı “küçük bir yardım” olarak 
nitelendirmek doğru değildir. Mağdurlarla ilk temasa geçen resmi birimlerin doğru psikolojik 
yardımı sağlayamaması kişiler üzerinde hayat boyu devam edebilecek olumsuz etkilere sebep 
olabilmekte kaza mağduriyeti üzerine ikincil mağduriyetlerin yaşanması ihtimalini artırmaktadır. 
Trafik kazasında şüpheli, mağdur ya da tanık olarak yer alan kişi maddi ya da manevi zarara 
uğrayarak birincil mağduriyetini yaşamakta ardından mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 
yardım istediği resmi kurum çalışanları tarafından alay edilerek, kızılarak, suçlanarak, 
aşağılanarak, geciktirilerek, dinlenilmeyerek ya da etiketlenerek ikincil mağduriyetlere maruz 
bırakılmaktadır. Böyle bir durum ise mağdurların devlete ve adalete bakışını olumsuz 
etkileyebilmekte toplumsal hayata yeniden uyum sağlanmasını zorlaştırabilmektedir. Trafik 
kazası mağdurlarına sağlanacak psikolojik yardımın kapsamı mağdura güven verilmesi, 
mağdurun kendini ifade etmesi ve kaza sonrası süreç hakkında mağdurun bilgilendirilmesi olmak 
üzere üç başlıkta ele alınabilir. Temelinde etkin ve doğru bir iletişimin kurulmasını gerektiren ve 
çeşitli temel davranış kurallarından oluşan bu psikolojik yardım ile kaza sonrasında olayın 
etkisini yaşayan korku, üzüntü, ümitsizlik, kaygı ve stres içindeki mağdurların olayın etkisinden 
kısa sürede kurtularak kendilerini güvende hissetmesi sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir husus da mağduriyet her ne kadar kişilerin yaşına, mesleğine, dinine, siyasi 
düşüncesine, kılık kıyafetine, rengine, diline, ırkına bağlı olmasa da trafik kazası mağdurlarına 
ilk psikolojik destek sağlanırken kişilerin yaşı, cinsiyeti, hayati durumu, engelli olup olmadığı, 
alkol durumu gibi çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla ilk 
olarak mağdurun içinde bulunduğu şartlar mağdurla ilk temasta bulunacak kişiler tarafından 
doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmeli ardından en uygun psikolojik yardım sağlanmaya 
çalışılmalıdır. Mağdurun sadece bir delil kaynağı olmayıp saygın bir birey olduğu gerçeğine 
dayanan ve onu destekleyici bir yaklaşımla verilen psikolojik yardımın doğru olması kısa ve 
uzun süreli olumlu etkilere sahiptir. Doğru psikolojik yardım; kısa sürede bakıldığında mağdurun 
üzerinde oluşan suç korkusu, ümitsizlik, zayıflık ve stres gibi hislerin bertaraf edilmesine, eğer 
bir suç söz konusu ise mağdurun söz konusu suçun aydınlatılmasında aktif rol almasına; uzun 
sürede bakıldığında mağdurun devlete olan saygısının artmasına, suçun önlenmesi ve suçun 
aydınlatılması konularında daha duyarlı olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, Türkiye	  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

129

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası Mağdurları, Mağdura Yaklaşım, Mağdura İlk Psikolojik 
Destek, Mağdurla Doğru İletişim. 

1. GİRİŞ 

Trafik kazaları, gündelik hayatın sıradan(!) olayları haline gelmiştir. Sabah işe giderken radyoda 
duyduğumuz, gazetelerde her gün görmeye alıştığımız, akşam bültenlerinin rutin haberleri olarak 
görmeye başladığımız trafik kazaları, herkesin tecrübe edebileceği olaylardır. Gerçek böyle olsa 
da pek çoğumuz bu türlü haberlere çok ehemmiyet vermeden geçeriz ta ki bu tür olaylar bizim 
de başımıza gelene kadar. 
Her yıl binlerce kişinin maddi manevi zarara uğramasına sebep olan trafik kazaları, kaza 
mağdurları ve yakınlarının üzerinde maddi ve manevi derin olumsuz etkiler bırakabilmektedir. 
Mağduriyetin etkileri en sert biçimde olaya karışan kişiler üzerinde gözlemlense bile bu kişilerin 
yakınları da korku, telaş, ümitsizlik yaşayarak trafik kazasının meydana getirdiği 
mağduriyetlerden kendi paylarına düşeni almaktadırlar. Bu durum başka ve öz bir ifadeyle 
“mağduriyet halkaları” oluşturmaktadır. Mağduriyet halkasının merkezinde ilk etkilenen kişi, 
doğrudan mağdur olan kişiler varken ikinci olarak bu kişilerin yakınları ve son olarak üçüncü 
dereceden ise tüm toplum, yaşanan bu elim olaylardan etkilenmektedir. Ülkemizde trafik 
kazaları ile ilgili yapılan bir araştırmada, trafik kazaları sonucunda meydana gelen olumsuz 
etkilerin sadece kazaya karışanları değil onların yakınları üzerinde de etkili olduğu ortaya 
konulmuştur. Trafik kazasının mağdurlar ve yakınları üzerinde psikolojik rahatsızlıklara sebep 
olduğu, aile içi ve çevresindekilerle ilişkilerinin bozulduğu, eğitim ve iş hayatında 
başarısızlıklara neden  olduğu tespit edilmiştir(Murat, 2012:209). Yine özellikle bayram 
tatillerinde yaşanan ağır bilançolu trafik kazalarının meydana getirdiği derin üzüntüler, bu 
olayların toplumu etkilemesine iyi bir örnek olabilir. 

Hangi sebeple olursa olsun mağduriyet yaşamak herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. 
Özellikle trafik kazası sonrasında yaşanan mağduriyetler; kişilerin yaşına, mesleğine, dinine, 
siyasi düşüncesine, kılık kıyafetine, rengine, diline, ırkına bağlı değildir. Günümüzde artan 
kentleşme ve araç sayısındaki fazlalık göz önüne alındığında bir devlet başkanı ile bir yayanın 
trafik kazası yaşama ihtimalleri birbirinden çok farklı değildir. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta mağduriyet acı bir sosyal gerçeklik olarak karşımıza çıksa bile mağduriyetin kişiler 
üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi önem taşımaktadır. 
Kaza sonrasında mağdurların, maddi veya manevi zarar ile sonuçlanan olayın etkisi ile korku, 
üzüntü, ümitsizlik, kaygı, stres yaşamaları yetmezmiş gibi bir de kolluk ve sağlık birimi 
çalışanları tarafından alay edilerek, kızılarak, suçlanarak, aşağılanarak, geciktirilerek, 
dinlenilmeyerek ya da etiketlenerek ikincil mağduriyetlere maruz bırakılabilmektedir. Toplum 
hayatında arzu edilmeyen bu sahneler, trafik kazasının olumsuz etkilerini mağdurlar üzerinde 
derinleştirerek topluma yeniden uyum sürecini zorlaştırdığı gibi kişilerin devlete ve adalete olan 
inançlarının sarsılmasına da sebep olabilmektedir. O halde kazanın mağdur üzerinde meydana 
getirdiği olumsuz etkiler, en kısa sürede nasıl ortadan kaldırılabilir sorusu akıllara gelmekte ve 
bir çözüm olarak temel iletişim tekniklerinden oluşan herkesin uygulayabileceği mağdura ilk 
psikolojik desteğin doğru sağlanması öne sürülmektedir. 
Bu çalışma öncelikle trafik kazaları, mağdur, psikolojik destek temel kavramları ele alınacaktır. 
Ardından trafik kazaları sonucunda mağdura sağlanan ilk psikolojik yardımın öneminden 
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bahsedilerek kaza sonrasında tüm kolluk ve sağlık birimi çalışanları tarafından uygulanabilecek 
bir model üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

2. TEMEL KAVRAMLAR 
2.1. Trafik Kazası 

Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, 
yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır(Karayolları Trafik Kanunu, 3.madde). Bu 
tanımdan yola çıkarak trafik kazasının unsurlarını yol, sonuç, hareket ve illiyet unsuru olarak ele 
alınabilir(Yüce ve Yıldız, 2014:17). Trafik kazası yol unsuru gereği karayolu üzerinde, sonuç 
unsuru yönünden ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış, hareket unsuru yönünden hareket 
halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, illiyet yönünden neticenin hareket unsuruna 
bağlı ortaya çıktığı olaylar olmalıdır. 

Yüce ve Yıldız(2014) ve Murat(2012) trafik kazalarının taksirle işlenmesini de bir unsur olarak 
belirtmektedir. Kasten işlenen fiillerin kazadan öte suç oluşturacağı kabul edilse bile olay yerine 
varıldığında söz konusu olayın suç mu yoksa trafik kazası mı olduğunu tespit etmek kolay 
olmayabilir. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında trafik kazası denilince yukarıdaki dört unsur 
belirleyici olarak kabul edilecektir.  
İster suç olsun ister kaza olsun trafik kazaları, meydana getirdiği maddi ve manevi zararlar pek 
çok kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olmakta, her kaza ardında, adeta bir mağdur halkası 
bırakmaktadır.  

2.2. Mağdur 
Mağdur kavramının kökenleri, çok eskidir ve antik dönemlere kadar götürülebilir. Kavramın 
orijinal kökenine bakıldığında kurban, “olağanüstü güçleri kutsamak için öldürülen insan veya 
hayvanı” ifade ederken zaman içerisinde kelimenin anlamı değişerek günümüzde, herhangi bir 
sebeple zarara uğrayan, zorlukla karşılaşan, acı çeken kişileri ifade etmektedir(Karmen, 2010:1).  
Başka bir tanımla mağdur, suçtan oluşturan fiil ile hakkı zarara uğrayan ya da uğradığına inanan 
kişidir. Dikkat edilirse burada sübjektif bir durum söz konusudur. Kişinin gerçekten mağdur olup 
olmadığı net olarak ancak yargılamanın sonucunda belirlenebilir. Ancak trafik kazalarında 
kişiler, maddi veya manevi zarar uğradıkları için suç mağduru olmasalar bile bir mağduriyet 
yaşadıkları için kolluk ve sağlık birimi çalışanları kişilerin içinde bulundukları bu zor durumda 
onlara gereken kolaylığı sağlamayı bir görev olarak bilmelidir. 
İnsanlar kaza, doğal afet, hastalık ya da savaş, ayrımcılık gibi sosyal problem mağduru 
olabilirler(Karmen, 2010:1). Görüleceği üzere mağdur kavramı, zaman içerisinde anlamı sürekli 
genişleyen bir kavram olmuş ve herkesin, herhangi bir durum için kendi mağduriyetini iddia 
edebileceği kadar geniş bir yaygınlık kazanmıştır. Ancak mağdur bilimi(viktimoloji) 
çalışmalarının kapsamı hakkında çok sayıda farklı yaklaşım bulunmaktaysa da bu çalışmaların 
odak noktasında suç mağdurları bulunmaktadır(Moriarty, 2002:2). Dolayısıyla bu çalışmada 
olduğu gibi mağdur kavramı, viktimolojik çalışmalarda kullanılan “mağdur” kavramından daha 
geniş kapsamlıdır. 
Yaşanılan sosyal ve hukuki gelişmelere bağlı olarak günümüzde mağduriyet, birincil mağduriyet 
ve ikincil mağduriyet olarak iki farklı türde ortaya çıktığı değerlendirilmektedir(Sokullu-Akıncı, 
1999; Geleri, 2004). Trafik kazaları açısından bakıldığında kişiler; kişilerin veya devletin haksız 
eyleminin ya da suç fiillerinin veya kendi hatalarının mağduru olarak birincil mağduriyeti 
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yaşarlar. İkincil mağduriyet ise kişilerin, kaza ile ilgilenen resmi kurumlara müracaatları veya bu 
birimlerde çalışanlarla ilk temasları esnasında yaşanılan mağduriyetlerdir. İkincil mağduriyet 
oluşturan davranışlar genellikle yargılanmak, aşağılanmak, örselenmek, alay edilmek, 
bekletilmek, dikkate alınmamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

İkincil mağduriyetler sosyal hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek durumlar olup 
mağduriyet durumlarında kişiler resmi birimlerden kendilerine hukuken mümkün olan her türlü 
desteğin beklentisi içindedirler. Dolaysısıyla bu kapsamda trafik kazası sonrasında kolluk ve 
sağlık birimi çalışanları kaza mağdurlarına ilk olarak psikolojik yardım sağlayabilirler. 

2.3. Psikolojik Yardım 
Psikolojik yardım kavramının kapsamı oldukça geniştir. Trafik kazaları açısından ilk psikolojik 
yardım; kaza sonrasında mağdur üzerinde meydana gelen olumsuz etkileri mümkün olduğu 
kadar yok etmeyi, hafifletmeyi amaçlayan basit iletişim tekniklerinden oluştuğu için herkes 
tarafından kolaylıkla uygulanabilecek iletişim yöntemleridir. Bu yardımın sağlanmasında esas 
rol öncelikli olarak mağdur ile ilk temasa geçen kolluk ve sağlık birimi çalışanlarındadır. Bu 
destek asla “küçük bir yardım” olarak nitelendirilmemelidir aksine ikincil mağduriyetleri 
önlediği ve mağdurun toplumsal yaşama uyum sürecini hızlandırdığı için oldukça önemlidir. 
3. TRAFİK KAZALARI SONRASINDA İLK PSİKOLOJİK YARDIMIN ÖNEMİ 

Trafik kazaları sonucunda meydan gelen can, mal veya uzuv kaybına ya da sadece kaza anını 
yaşamaya bağlı olarak mağdur üzerinde olumsuz etkiler meydana gelebilmektedir. Can kaybının 
yaşandığı kazalarda olayın mağduriyeti hayatını kaybeden kişinin yakın çevresini derinden 
etkilerken yaralama veya sakatlanma ile sonuçlanan kazalarda kişiler belirli bir süre ya da 
hayatlarının geri kalanlarında belirli fiziki kabiliyetlerinden yoksun kalabilirler. Eğer sadece 
maddi zarar ile neticelenmiş bir kaza olmuşsa taraf(lar) daha şanslı sayılabilirse de mal kaybına 
uğramanın üzüntüsünü yaşarlar. Kaza sonucu ne olursa olsun olay yerine ilk giden ve mağdurla 
ilk temasa geçen birimler özellikle kolluk(Moriarty, 2002; Lurigio vd., 1990; 1997) ve sağlık 
birimi çalışanları olmaktadır. Bu durum mağdura verilecek ilk destek açısından bu kişileri, kaza 
sonrası süreçte duruma göre devreye girecek olanlara(savcı, hakim, sigorta şirketi, avukat vb.) 
göre daha önemli kılmaktadır. 
Mağdurlarla ilk temasa geçen resmi birimlerin doğru psikolojik yardımı sağlayamaması kişiler 
üzerinde hayat boyu devam edebilecek olumsuz etkilere sebep olabilmekte kaza mağduriyeti 
üzerine ikincil mağduriyetlerin yaşanması ihtimalini artırmaktadır. Trafik kazasında şüpheli, 
mağdur ya da tanık olarak yer alan kişi maddi ya da manevi zarara uğrayarak birincil 
mağduriyetini yaşamakta ardından mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yardım istediği resmi 
kurum çalışanları tarafından alay edilerek, kızılarak, suçlanarak, aşağılanarak, geciktirilerek, 
dinlenilmeyerek ya da etiketlenerek ikincil mağduriyetlere maruz bırakılmaktadır. Böyle bir 
durum ise mağdurların devlete ve adalete bakışını olumsuz etkileyebilmekte toplumsal hayata 
yeniden uyum sağlanmasını zorlaştırabilmektedir. Hatta bazı durumlarda, ikincil mağduriyetler 
maddi zararlardan bile telafisi zor olabilmektedir. Candan(2012:645), "Birçok kaza zararı tam 
karşılanmaz. Özellikle acı, katlanılan sıkıntı ve yaşam kalitesinin kaybının bedeli karşılanamaz" 
demektedir. Dolayısıyla kolluk birimleri, kaza mağdurlarının en azından acısını ve sıkıntısını 
artırmamak için ikincil mağduriyetlerin yaşanmamasına önem vermelidir ve bu amaçla yapılacak 
eğitimler oluşturulmalıdır. 
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Trafik kazası mağduriyetinin giderilmesinde mağdurun daha önceden yaşadığı kaza mağduriyeti 
tecrübesi ile kaza sonrasında kendisine sağlanan ilk desteğin önemi büyüktür. Kolluk tarafından 
mağdura verilecek ilk destek mağdur açısından tüm hayatı boyunca unutulmayacak bir anı olarak 
kalacaktır. Doğru psikolojik yardım; kısa sürede bakıldığında mağdurun üzerinde oluşan suç 
korkusu, ümitsizlik, zayıflık ve stres gibi hislerin bertaraf edilmesine, eğer bir suç söz konusu ise 
mağdurun söz konusu suçun aydınlatılmasında aktif rol almasına katkı sağlayabilir. Uzun sürede 
bakıldığında mağdurun devlete olan saygısının artmasına, suçun önlenmesi ve suçun 
aydınlatılması konularında daha duyarlı olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü 
kolluk birimlerinin kamu düzenini koruma görevini yerine getirirken halk desteğini alabilmesi 
için imajının olumlu olması gerekmektedir. Lurigio vd.(1990:143), kamu düzenini bozan suç 
oluşturan olayların %60'ının mağdurlar tarafından kolluğa bildirildiğini ve bundan dolayı 
mağdurları, toplumun kolluk ile irtibata geçen en önemli kısmı olduğunu söylemektedir. 
4. KAZA SONRASI İLK PSİKOLOJİK YARDIM MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Mağdurun ceza adaleti sisteminin unutulan tarafı olduğu sıkça dile getirilen bir 
gerçekliktir(Karmen, 2010). Bu sosyal gerçek karşısında günümüz aydınları mağdurun “nasıl” 
unutulduğunu sorgularken hayrete düşmekten kendilerini alamamaktadır. Oysaki mağdurun 
birçok kamusal hizmette hala unutulduğu göz önünden kaçırılmaktadır. Konumuz açısından 
bakıldığında günümüzde trafik kazaları sonrasında kolluk ve sağlık birimleri çalışanlarının 
mağdur ile ilk yardım hizmetleri dışında doğru bir iletişim geliştirmesine yönelik herhangi bir 
“özel” hizmet içi eğitim programı bulunmamaktadır(Sağlık Bakanlığı, 2015; Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 2010; 2011; 2012). Kaza sonrasında maddi ve manevi zarara uğrayan mağdurlar ile 
temasa geçen kolluk ya da sağlık birimi çalışanları kendilerini yardım, anlayış ve destek 
gösterme konusunda zorunlu hissetseler bile bu konuda belirli bir eğitim almadıkları için kişilere 
kendi bilebildikleri kadar tecrübelerine göre destek sağlayabilmektedir. Hatta bazı durumlarda 
mağdurlar, iş akışı içerisinde gerçekten unutulabilmektedir. 

Trafik kazası ile ilgili kolluğun görevlerinin ele alındığı çalışmalarda delillerin toplanması, olay 
yerinin korunması, taraf beyanlarının korunması gibi işlemlere ağırlık vererek konuyu ele aldığı 
için mağdurlara karşı duyarlılık oluşturmaya yeterli değildir. Yüce ve Yıldız(2014), kaza öncesi 
ve sonrası işlemleri ele alırken, kaza ihbarının alınmasından başlayarak kaza yerine intikal 
evresinden başlayıp olay yerinin korunmasına, trafiğin yönlendirilmesi gibi pek çok işlemi ele 
almalarına rağmen kaza mağdurlarına yönelik olarak sadece ilk ve acil yardım hizmetlerinden 
bahsetmişlerdir. Murat(2012), trafik kazalarında kolluk birimlerinin görevlerini ele alırken kaza 
ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri ele alırken kaza yerinin ve delillerin korunması, kazaya 
karışanların beyanlarının alınması, alkol muayenesi, gerekli tutanakların tutulması gibi hususlara 
vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla trafik kazası konusunda yapılan eğitimler, özellikle kolluk 
birimlerine olayın bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını öğretmektedir ve mağdur, ilk yardım 
durumları dışında gerçekten bahis konusu yapılmamaktadır. Eğitimin bu şekilde verilmesi 
sonucunda mağdur, sadece bir delil kaynağı olarak görülmekte ve usul işlemlerinin yerine 
getirilmesi mağdurun ihtiyaçlarının önüne geçmektedir. 

Mağdurların ihtiyaçları, mağduriyet yaşayan insan sayısı kadar çeşitli olup mağdur ihtiyaçlarını 
bir liste halinde ortaya koymak imkansızdır(Moriarty, 2002:20). Gerçek böyle olsa da mağdurlar 
genel olarak bilgi, güven, tavsiye, destek ve korunmak isterler. Dolayısıyla trafik kazası 
mağdurlarına sağlanacak psikolojik yardım için geliştirilebilecek olan modelin kapsamı mağdura 
güven verilmesi, mağdurun kendini ifade etmesi ve kaza sonrası süreç hakkında mağdurun 
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bilgilendirilmesi olmak üzere üç genel başlıkta olabilir(OVC, 2008). Böylece temelinde etkin ve 
doğru bir iletişimin kurulmasını gerektiren ve çeşitli temel davranış kurallarından oluşan bu 
psikolojik yardım ile kaza sonrasında olayın etkisini yaşayan korku, üzüntü, ümitsizlik, kaygı ve 
stres içindeki mağdurların olayın etkisinden kısa sürede kurtularak kendilerini güvende 
hissetmesi sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da mağduriyet her ne kadar 
kişilerin yaşına, mesleğine, dinine, siyasi düşüncesine, kılık kıyafetine, rengine, diline, ırkına 
bağlı olmasa da trafik kazası mağdurlarına ilk psikolojik destek sağlanırken kişilerin yaşı, 
cinsiyeti, hayati durumu, engelli olup olmadığı gibi çeşitli faktörlerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Dolaysıyla mağdura ilk psikolojik desteğin sağlanabilmesi için 
genel hususların yanında özel durumlarında ele alınması faydalı olacaktır(OVC, 2008). 
Her trafik kazasının bir mağduriyet sebebi olduğunun farkında olan resmi birimler, “küçük ya da 
büyük mağduriyet” ayrımı yapılmadan ilk olarak mağdurun içinde bulunduğu şartlar mağdurla 
ilk temasta bulunacak kişiler tarafından doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmeli ardından en 
uygun psikolojik destek sağlanmaya çalışılmalıdır. Mağdurun sadece bir delil kaynağı olmayıp 
saygın bir birey olduğu gerçeğine dayanan ve onu destekleyici bir yaklaşımla verilen psikolojik 
yardımın doğru olması bahsedildiği gibi kısa ve uzun süreli olumlu etkilere sahiptir. 
5. MAĞDURA PSİKOLOJİK YARDIM SAĞLANMASINDA GENEL HUSUSLAR 

Mağdur tanımında vurgulandığı gibi mağduriyet hali, subjektif boyutu olan bir durumdur. Olay 
yerine giden resmi birimler, gerçek mağdurları hemen tespit edemeyeceği gibi hukuk karşısında 
mağdur olarak kabul edilmeyecek kişilerde, olay sonrasında mağdur olduğunu iddia ederek 
psikolojik destek talebinde bulunabilirler. 

Kişilerin hukuk karşısındaki mağdur olma durumları bir yana bırakılsın tüm mağdurların, kolluk 
ile karşılaşması esnasında bir “beklenti çatışması” olur. Mağdurlar kolluk ile temasa geçtikleri 
ilk andan itibaren hızlı(derhal) sonuç beklentisi içindeyken kolluk birimleri, mağdurlardan olayın 
nasıl olduğunu tam olarak açıklayıcı beyan beklentisi içindedirler. Aslında bu durumun sebebi, 
kolluğun mağdur beklentileri hakkındaki bilgi eksikliği, mağdurun da kolluk hakkındaki bilgi 
eksikliğindendir. Dolayısıyla mağdur ve kolluk arasındaki bu beklenti çatışmasının çözümü 
doğru bir iletişim ile mümkündür(Moriarty, 2002). Tüm mağdurların, yaşadıkları olay 
sonrasında(burada trafik kazası) üç temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Her mağdur; 

- Kendini güvende hissetmek ister, 
- Kendini ifade etmek ister, 
- Sürecin nasıl işleyeceğini öğrenmek ister(OVC, 2008). 

5.1. Mağdura Güven Verilmesi 

Trafik kazası mağduriyeti yaşayanlar, kaza sonrasında olayın etkisi ile korku, üzüntü, ümitsizlik, 
kaygı ve stres içinde kalabilirler. Kendilerini yetersiz, aciz olarak görebilirler hatta kendilerini 
suçlayabilirler. Bu durumdaki mağdurlara güven verilirken uyulması gereken davranış kuralları 
şöyle sıralanabilir. 

Kolluk ya da sağlık birimi çalışanları resmi olsa bile mağdura adı, soyadı, çalıştığı birim ve rütbe 
bilgilerini içerecek biçimde kendini tanıtmalıdır. Mağdurla iletişim halindeyken göz teması 
kurulmaya çalışılmalı, mağdur ile aynı hizaya gelinmeye(yerde uzanan mağdur için yere çökmek 
gibi) dikkat edilmelidir. Başka bir ifadeyle mağdura gerçekten tepeden bakılmamalıdır. Yaşanan 
kaza ağır sonuçlara sebep olsa bile mağdur ile konuşulurken olayın heyecanına kapılıp ortamı 
germek yerine sakinleştirici bir ses tonu kullanılmalıdır. İlk olarak mağdurun fiziksel sağlığına 
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bakılarak yaralı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ardından mağdura böyle bir şikayeti olup 
olmadığı sorulmalıdır. Mağdurdan olayı tüm detayları ile anlatması beklenilmemeli, beyanının 
daha sonra ilgili kolluk biriminde ya da konutunda alınabileceği söylenilmeli, olay yerinde 
birkaç cümle ile olayın ne olduğunun anlatılması istenilmelidir. Mağdur olan kişiye istediği 
birine haber verebileceği hatırlatılmalıdır. Resmi birim çalışanları mağdurun yanından 
ayrılmadan önce acil durumlarda ulaşabileceği irtibat numaraları ve birimlerini gösterir bilgileri 
verilmelidir. Mağdurun kolluk biriminde beklemesi gereken hallerde, mağdurun kendini güvende 
hissedeceği beklemeye uygun bir ortamda bekletilmelidir(OVC, 2008). 

5.2. Mağdurun Kendini İfade Etmesi 
Trafik kazası mağduriyeti yaşayan kişiler yaşadıkları olayın üzerlerinde meydana getirdiği 
travmayı başkaları ile paylaşarak kendilerini rahatlatmak isterler. Yaşadıkları olayın etkisi 
altında hareket eden mağdurlar, aynı olayı kime anlattığının farkına varmadan defalarca 
anlatabilirler. Bu durumda mağdurla ilk temasa geçecek olan kolluk ya da sağlık birimi 
çalışanlarının sabırlı ve hoşgörülü davranması beklense de bu tutumun sergilenebilmesi 
uygulama açısından yüksek farkındalık ve hassas duyarlılık gerektiren bir durumdur. Çünkü 
uzun yıllar boyunca trafik kazaları ile ilgilenen birimlerde çalışanlara sorulduğunda birbirine 
benzer yüzlerce olaya müdahale ettiklerini söylerler. Meslekleri gereği olarak trafik kazalarına 
aşinalık kazanmış olan bu kişiler, olayları birbiri ile kıyaslayarak daha çok ya da az önemli 
ayrımı yapabilirler ve karşılarında kendi yaşadıkları trafik kazası tecrübesini anlatan kişileri 
ciddiye almayabilirler, önemsiz görerek dinlemek istemeyebilirler. Oysaki her olayda mağdur, 
kendi “ilk” tecrübesini yaşadığı için söz konusu trafik kazası, memurlar açısından abartılacak bir 
şeyi olmayan sıradan bir olay olsa da mağdur açısından istisna bir durumdur. Böyle bir durumda 
mağdurlar, kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler. Olayın üzüntüsü ile kendilerine “Bu olay 
neden benim başıma geldi?” diye sorabilirler, kendilerini suçlayabilirler, utanabilirler.  
Mağdurun kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi için uyulması gereken davranış kuralları 
şöyledir. En küçüğünden en ağırına tüm trafik kazası mağdurları kendini özgürce ifade 
edebilmelidir, mağdurun ifadesi kısa kesilmeye çalışılmamalı, mağdurun sözü bölünmemelidir. 
Mağdurun beden dili dikkatlice takip edilmeli, mağdurun ifade etmekte zorlandığı kelimelerin 
bulunmasına yardımcı olmaya çalışılmalıdır. Mağdura içinde bulunduğu durumun ve hislerinin 
normal olduğu anlatılmalı ve empatik bir dil kullanılmaya çalışılmalıdır. Mağdur, aktif 
dinlenmelidir, bu ise ancak mağdurun ne hissettiğinin bilinmeye çalışılması ile olur. Dolayısıyla 
mağdur hemen oturtulup “hadi anlat, ne oldu” denilip hemen tutanak hazırlamak mağduru 
dinlemek değildir. Önce mağdur dinlenilmeli, ardından beyanlar tutanağa geçirilmelidir. 
Mağdura başta açık uçlu sorular sorulmalıdır.  Beyan alma esnasında mağdurun ne söylediğinin 
farkında olup olmadığı ve anlattıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek amacıyla 
kapalı uçlu sorular sorulabilir. Beyan alma işleminin uzun sürmesi halinde ya da mağdurun 
kendini yorgun hissetmesi halinde dinlenmesine müsaade edilmelidir(OVC, 2008). 

5.3. Mağdurun Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi 
Toplum hayatının gelişmesi sosyal ilişkilerin artmasına sebep olduğu gibi bu ilişki yoğunluğuna 
bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar, hukukun kapsamının her geçen gün artarak 
karmaşıklaşmasına sebep olmuştur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak günümüzde bir 
kimsenin karşılaşabileceği tüm hukuki süreçleri bilmesi imkansız hale gelmiştir. Gerçekten 
bakıldığında ilk defa trafik kazası yaşayan pek çok mağdur, sürecin nasıl işleyeceğini tam olarak 
bilmediği gibi sahip oldukları çoğu bilgi de etrafından duyduklarından ibarettir. Ancak 
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toplumdaki pek çok kişi polisin görevleri ve sorumluluklarının farkında olması(Moriarty, 
2002:21), kolluk birimlerinden olan beklentiyi yükseltebilmekte buna bağlı olarak da kolluk ile 
temasa geçtikleri ilk andan itibaren hızlı(derhal) sonuç beklentisi içinde hareket 
etmektedirler(Moriarty, 2002). 

Süreç hakkındaki bilgisizlikten dolayı mağdur üzerinde oluşan kaygıların en aza indirilebilmek 
amacıyla uyulması gereken davranış kuralları şöyledir. Mağdura kolluğun yaptığı işlemler 
hakkında bilgi verilmeli, beyanının alınacağı, varsa başka delillerin toplanacağı gibi işlemler 
anlatılmalıdır. Yasal sürecin işleyişi, mağdurun sahip olduğu haklar, ortaya çıkan zararın 
giderilmesinde yardımcı olacak resmi ya da özel kuruluşlar, gelecekte benzer olayların 
yaşanmaması için yapılabilecekler gibi oldukça farklı konularda bilgilendirme 
yapılabilir(Moriarty, 2002:21). Mağdura; kolluk ya da başkaları tarafından farklı zamanlarda 
çağrılabileceği hatırlatılmalıdır. Mağdura haklarının ve destek için başvurabileceği birimlerin 
bilgilerini içeren broşürler verilmelidir(OVC, 2008). 

6. MAĞDURA PSİKOLOJİK YARDIM SAĞLANMASINDA ÖZEL HUSUSLAR 
Mağduriyet tecrübesi yaşayan kişiler, yeni bir olay yaşadıklarında kolluktan beklentileri 
tecrübelerine bağlı olarak değişebilmektedir. Eğer ilk durumlarda olumlu ya da olumsuz bir ilişki 
yaşanmışsa mağdurun kolluktan beklentisi ilkine benzer olacaktır(Moriarty, 2002:21). Toplum 
içindeki bazı özel kişilerin kolluk ile sorun yaşaması daha mümkün olduğu için bu özel 
mağdurlar ile kolluk arasında negatif ilişki yaşanmasının önüne geçilmesinin öncelikli olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda bakıldığında kolluk birimlerinin toplumun geneline göre daha 
özel bir tutum geliştirmesi gereken kişiler çocuklar, yaşlılar ve engelliler olarak ele alınabilir. 

6.1. Çocuk Mağdurlar 
Bugünün çocuklarının yarının yetişkin bireyleri olacağı için çocukların doğru gelişimlerinin 
sağlanması önemli olsa da çocuklar, mağduriyete yetişkinlere göre daha açıktır(Lurigio vd., 
1997). Trafik kazasına karışanlar arasında çocukların bulunması halinde dikkat edilmesi gereken 
bir takım kurallar bulunmaktadır. 
Çocuk mağdurlar dinlenilmeye başlamadan önce çocukların kendilerini rahat hissedebileceği 
“çocuk dostu” bir yer seçilmelidir ve mağduriyete bağlı olarak duygusal yönden gerileyebilir, 
yaşına göre daha çocuksu davranabileceği unutulmamalıdır. Çocuğun anlayamayacağı uzun 
cümlelerden kaçınılmalı, argo ya da popüler kültüre ait olan ancak çocuk tarafından 
anlaşılmayacak kelimeler kullanılmamalıdır. Çok fazla zamir, “o”, “bu” vb. kullanılamamalı, 
önemli noktalar konuşmada tekrarlanmaya çalışılmalıdır(OVC, 2008).  
6.2. Yaşlı Mağdurlar 

Trafik kazalarının yaşlı mağdurlar üzerindeki etkileri daha derin olabilmektedir. Mağduriyetin 
etkileri yaşlı insanlar üzerinde gençlere göre daha fazladır. Yaşlı insanların sağlık koşulları, 
trafik kazası sonrasında onların daha fazla sağlık sorunu yaşamasına sebep olabilir. Yaşlanmaya 
bağlı olarak yaşlı insanların kemikleri zayıfladığı için daha düşük şiddetli bir kuvvet karşısında 
kırılma ihtimali yüksektir. Yine vücutta daha kolay ve kalıcı morarmalar meydana 
gelebilir(Moriarty, 2002:26). Bunun yanında bu türlü tedavilere bağlı olarak iyileşme süreci de 
gençlere iki kat daha fazla zaman gerektirmektedir(OVC, 2008). 
Pek çok yaşlı insanın çalışmadığı, sosyal güvence durumuna göre genellikle emekli olduğu, göz 
önüne alındığında sağlık giderlerinin yanında trafik kazasının meydana getirdiği maddi zararların 
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giderilmesi de zordur.  Çünkü bu insanlar genellikle sabit ve çalışanlara göre daha düşük bir 
gelire sahip oldukları için kaza gibi hiç hesapta olmayan olaylar onları ekonomik yönden daha 
zor duruma koymaktadır(Moriarty, 2002:26, OVC, 2008). 
Duygusal açıdan bakıldığında da yaşlı mağdurların duygusal ihtiyaçları da gençlere göre farklı 
olabilmektedir. Korku, yardım ihtiyacı ve kırılganlık, yaşlı insanlar için daha yüksek olabilir. 
Çünkü bu türlü olaylar karşısında yaşlıların kendi kendilerine bakamayacaklarına ilişkin 
kaygıları ortaya çıkabilir(OVC, 2008). 

Yaşlı mağdurlar ile görüşme yapılırken beyanı alınmadan önce düşüncelerini toparlamasına izin 
verilmelidir. Yaşlanmaya bağlı olarak mağdurun görme ya da işitme problemleri olabileceğini 
düşünüp mağdurun ile sağlıklı iletişim kurabildiğinden emin olunmalıdır. İstediği bir kişiye 
haber verebileceği hatırlatılmalıdır. Okuma-yazma bildiğinden emin olunmalı ve okuyacağı 
belgelerin koyu ve büyük puntolu olmasına dikkat edilmelidir. Karşımızdaki kişinin yaşa bağlı 
olarak unutkanlık problemi olabilir. Böyle bir durumda mağdura hatırlaması için baskı 
yapılmamalı, mağdura bir şey hatırlarsa tekrar irtibata geçebileceği söylenilmelidir(OVC, 2008). 

6.3. Engelli Mağdurlar 

Bir kişinin engelli olduğunu anlamak her zaman ilk bakışta mümkün olmayabileceğinden dolayı 
mağdur olan kişinin engelli olabileceği ihtimali her zaman akılda tutulmalıdır(OVC, 2008). 
Trafik kazaları sonrasında engelli mağdurlar ile iletişimde uyulması gereken kuralların bazıları 
şöyledir.  

Mağdurla iletişimde ya da onun hareketlerinde bir sorun olduğu düşünülürse kendini daha iyi 
nasıl ifade edebileceği ya da daha rahat hareket edebileceği sormaktan asla çekinmemelidir. 
İşitme engelli olan mağdurlarla iletişime geçmeden önce ilk olarak yazılı mı yoksa sözlü mü 
iletişim kurmak istedikleri sorularak iletişim bozukluklarından kaynaklanacak kızgınlıkların 
önüne geçilebilir. Bu kişilerin yanında engelli olmayan bir refakatçi bulunsa bile doğrudan irtibat 
kurmaktan kaçınmak doğru olmayıp doğrudan muhatap alarak konuşulmalıdır. Engelli kişilerin 
daima yardıma muhtaç olduklarını kabul etmek yanlış bir düşüncedir. Ancak bu kişilerin, 
zorlandığı görülmesi halinde de yardım isteyip istemediklerinin sorulmasından da 
çekinilmemelidir. Engelli insanlar, normal birey olarak görülmekten hoşlandıkları gibi bir 
"yaşam kahramanı" olarak görülmek istemezler. Bu sebeple engelli insanlar ile iletişimde asla 
engelli olmalarına rağmen hayata devam etmelerinin bir cesaret olduğu gibi ifadelerden 
kaçınılmalıdır(Moriarty, 2002:27). 

7. SONUÇ 
Motorlu taşıt kullanımın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan trafik kazaları, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de toplum sağlığı üzerinde derin olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Çünkü trafik 
kazaları sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkiler sadece kazaya karışanlarla kalmamakta, mağdur 
yakınlarını hatta tüm toplumu etkileyebilmektedir. Bu türlü olayların yaşanmaması için alt yapı, 
denetim, eğitim gibi farklı alanlarda çok boyutlu önleyici politikalar geliştirilmeye çalışılmakta, 
trafik kazasının olmadığı bir dünya düzeni kurulmaya çalışılmakta ise de tüm bu gayretler ancak 
trafik kazalarının sayısını azaltabileceği, tamamen ortadan kaldıramayacağı düşünülmektedir. 
Dolayısıyla her durumda toplum sağlığının korunmasında mağduriyetin olumsuz etkilerinin 
ortadan kaldırılması önem taşımaktadır. 
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Mağdura verilecek ilk psikolojik desteğin sağlanmasında en önemli rol mağdurla ilk temasa 
geçen kolluk ve sağlık birimi çalışanlarında olup bu kişilerin, mağdura yaklaşım konusunda 
eğitim almaları gerekmektedir. Mevcut durumda mağdura verilen psikolojik destek, kişilerin 
kendi tecrübeleri doğrultusunda yürütülmekte ise de bu amaçla bir mağdura yaklaşım modelinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerde yapılan uygulamalara bakıldığında mağdura 
yaklaşımda genel ve özel ilkelerin ele alındığı bir model oluşturulmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  
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SARSMA BANDI UYGULAMALARI  
VE   

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ 
 
 

Yıldız TERZİOĞLU1   Mustafa IŞIK2    Veysel AKKUŞ3 

 
 

ÖZET 
 
 

Sarsma Bantları, sesli veya titreşimli ikaz yoluyla sürücüleri seyrettikleri şeridi terk ettikleri 
veya beklenilmeyen trafik ve yol koşullarına doğru yaklaştıkları hususunda uyaran, karayolu 
veya banket üzerinde yer alan yükseltilmiş veya oluklu yapılardır.  

 
Konumuna göre; banket sarsma bantları, orta çizgi sarsma bantları ve enine sarsma bantları 
olmak üzere üç farklı tipte sarsma bandı uygulaması bulunmaktadır. 

 
Banket sarsma bantları, sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları 
veya terk ettikleri durumlarda aracını yola yönlendirmeleri konusunda uyarmak amacıyla 
uygulanmaktadır. Banket sarsma bantları, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik gibi insan 
faktörünün neden olduğu yoldan çıkmalı kazaların azaltılmasında etkili olan bir uygulamadır.  

 
Orta çizgi sarsma bantları, banket sarsma bantları ile benzer fonksiyona sahiptir ve 
sürücülerin karşı şeride geçtikleri durumlarda uyarma amacını taşımaktadır. Karşı şeride 
geçme sonucu oluşan özellikle karşılıklı çarpışma türü kazalara karşı uygulanan bir önlemdir.  

 
Enine sarsma bantları, sürücüleri seyahat şeridi boyunca genellikle yavaşlamaya veya 
durmaya zorlamak amacıyla enine uygulanan sarsma bantlarıdır.  
 
Bu çalışmada, tek araçlı yoldan çıkma, karşılıklı çarpışma, uykulu ve yorgun araç 
kullanmanın trafik kazaları üzerindeki etkisi ve kaza ile ağır taşıtlar arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Sarsma bandı uygulamalarının bazı ülkelerdeki trafik güvenliğine etkileri 
incelenerek kazaların azaltılmasındaki potansiyel etkisi vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda, Ülkemizde de sarsma bandının uygulanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalara 
ait bilgiler verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sarsma Bandı, Rumble Strips, Trafik Güvenliği 
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2 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
3 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
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1.GİRİŞ 
 

Sarsma Bantları, sesli veya titreşimli ikaz yoluyla sürücüleri seyrettikleri şeridi terk ettikleri 
veya beklenilmeyen trafik ve yol koşullarına doğru yaklaştıkları hususunda uyaran, yol veya 
banket üzerinde yer alan yükseltilmiş veya oluklu yapılardır. Sarsma bantları, uzun yıllardır 
karayolu ve trafik uzmanları tarafından, sesli veya titreşimli uyarı yoluyla yorgun, uykusuz ve 
dikkatsiz sürücüleri ait oldukları şeride çekmeyi amaçlayan ikaz sistemleri olarak 
kullanılmaktadır.  

Ülkemizde sarsma bantlarının uygulanması amacıyla standart kurallar, politikalar ve 
kriterlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 31.07.2012 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2011-2020 yılları arasında Karayolu Trafik Kaza ölümlerini 
%50 oranında azaltmayı hedefleyen 2012/16 sayılı “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve 
Eylem Planı” na ilişkin Başbakanlık genelgesi gereğince kurum ve kuruluşların üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu’nun 22.07.2014 gün ve 2 nolu 
kararının 9. Maddesi a) bendi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne  “Yol Kenarı 
Konfor Bozucu Tırtık Uygulamasının (Sarsma Bandı)” başlatılması görevi verilmiştir.  

Yukarıda açıklanan karar gereğince Sarsma Bandı uygulamalarının Dünya’daki örnekleri 
incelenmiş ve ülkemizde Sarsma Bantlarının uygulanabilirliği araştırılarak uygulamaya 
yönelik “Sarsma Bandı El Kitabı” hazırlanmıştır.  

Bu bildiride, tek araçlı yoldan çıkma, karşılıklı çarpışma, uykulu ve yorgun araç kullanmanın 
trafik kazaları üzerindeki etkisi ve kaza ile ağır taşıtlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha 
sonra,  sarsma bandı uygulamalarının trafik güvenliğine etkileri incelenerek kazaların 
azaltılmasında banket ve orta çizgi sarsma bantlarının potansiyel etkisi vurgulanmıştır.  

Bu çalışmada ayrıca Ülkemizde sarsma bandının uygulanabilmesi amacıyla yapılan 
çalışmalara ait bilgiler verilmiştir. 

 
2.SARSMA BANTLARI TİPLERİ 

 
Konumuna göre banket sarsma bantları, orta çizgi sarsma bantları ve enine sarsma bantları 
olmak üzere üç farklı tipte sarsma bandı uygulaması bulunmaktadır. 

Banket sarsma bantları, sürücülerin seyir halinde bulundukları yolu terk etmek üzere oldukları 
durumlarda aracı yola yönlendirmeleri konusunda uyarmak amacıyla uygulanmaktadır. 
Banket sarsma bantları, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik gibi insan faktörünün neden 
olduğu yoldan çıkmalı kazaların azaltılmasında etkili olan bir uygulamadır. Sarsma bantları, 
aşırı hız veya buzlu yolda kayma sonucu oluşan yoldan çıkmalı kazaları önleyemez. 

Sarsma bandı ile ilgili uygulamalardan biri de, sarsma bandının bölünmemiş yollarda orta 
çizgi boyunca uygulanmasıdır. Orta çizgi sarsma bantları, banket sarsma bantları ile benzer 
fonksiyona sahiptir ve sürücüleri yol ortasından karşı şeride geçmek üzere olduğu durumlarda 
uyarma amacını taşımaktadır. Karşı şeride geçme sonucu oluşan özellikle karşılıklı çarpışma 
türü kazalara karşı uygulanan bir önlemdir.  

Enine sarsma bantları, sürücüleri seyahat şeridi boyunca genellikle yavaşlamaya veya 
durmaya zorlamak amacıyla enine uygulanan sarsma bantlarıdır. Banketten bankete veya şerit 
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genişliğince uygulandığı gibi, yalnızca tekerlek hizasında da uygulanmaktadır. Bu çalışmada 
enine sarsma bandı uygulamalarına yer verilmemiştir.  

Banket ve orta çizgi sarsma bantlarının amacı, sürücüleri ait oldukları şeridi terk etmek üzere 
oldukları durumda uyarmaktır. Banket sarsma bantlarının öncelikli hedefi; tek araçlı yoldan 
çıkma kazalarını azaltmaktır. Orta çizgi sarsma bantlarında ise karşılıklı çarpışma türü 
kazaları, zıt yönlü yandan çarpma türü kazaları ve tek araçlı yoldan çıkma kazalarının 
derecesini azaltmak amaçlanmaktadır. Banket ve orta çizgi sarsma bantlarının, sürücülerin 
dikkatsiz, telaşlı, uykulu ya da yorgun olması sebebiyle aracın uygun şeritten saptığı kazalar 
üzerinde büyük etkilerinin olabileceği umulmaktadır. Bu tip durumlarda, sarsma bandından 
geçerken ortaya çıkan işitsel ve dokunsal uyarıcılar, sürücüleri dikkatsiz, uykulu ya da yorgun 
olan araçların yönünü düzeltmek için bir ikaz niteliğindedir. Mekanik arızalar (örneğin lastik 
patlaması), yoldaki bir nesneden kaçınmak amaçlı yapılan manevralar ya da sürücü tıbbi 
rahatsızlıkları (örneğin kalp krizi) gibi bilinçli olarak şeritten sapılması durumlarında banket 
ya da orta çizgi sarsma bantlarının önemli ölçüde etki göstermesi beklenmemelidir.  

3. SARSMA BANTLARININ TRAFİK KAZALARINA ETKİSİ  
 

3.1. Tek Araçlı Yoldan Çıkma Türü Kazalar  

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik kaza verilerine göre 2014 
yılında ülkemiz yollarında 2.866 ölümlü kaza, 165.646 yaralanmalı kaza ve 1.030.498 maddi 
hasarlı olmak üzere toplamda 1.199.010 trafik kazası meydana gelmiştir. Tablo 1’de ölümlü 
ve yaralanmalı trafik kazaları, kazaya karışan araç sayısı ve çarpışma yerine göre 
incelenmiştir. Toplam ölümlü kazaların 1.773 adedi (%62) tek araçlı kazalardır. 2.866 ölümlü 
kazanın 659'u  (%23) yol kenarında (banket dışı), 127’si (%4) bankette veya yaya 
kaldırımında ve 125’i (%4) orta refüjde tek araçlı olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 2.866 
ölümlü kazanın 911’i  (%32) yol kenarında, bankette, yaya kaldırımında ve orta refüjde tek 
araçlı olarak meydana gelmiştir. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların tamamı dikkate alındığında 
ise yol kenarında, bankette, yaya kaldırımında ya da orta refüjde meydana gelen tek araçlı 
kazalar tüm kazaların yaklaşık %18’ini oluşturmaktadır. Banketin dışında ya da iç bankette 
uygulanan sarsma bantlarının en büyük etkisinin olduğu kazalar, yoldan çıkma (genellikle 
banket ve refüj) ve tek araçlı olarak meydana gelen kazalardır. 

 Tablo 2’de ise kazalar, kazaya karışan araç sayısı, kazanın meydana geliş şekli ve kaza 
sonucuna göre incelenmiştir. Buna göre; 2.866 ölümlü kazanın 866’sı (%30) tek araçlı yoldan 
çıkma ve sabit cisme çarpma şeklinde meydana gelirken, 514’ü (%18) tek araçlı ve sabit 
olmayan cisimle çarpışma şeklinde gerçekleşmiştir. Tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların 
banket sarsma bantları ile önlenebilme potansiyelinin olduğu düşünülürken, sabit olmayan 
cisimle çarpışılan kazalarda çarpışmanın yolda mı yoksa yol kenarında mı gerçekleştiği 
bilgisine ulaşılamadığı için banket sarsma bantlarının etkili olup olamayacağı 
bilinememektedir. Ayrıca tek araçlı ve yoldan çıkma şeklinde meydana gelen ölümlü 
kazaların tüm ölümlü kazalar içindeki payı (%25) dikkat çekicidir. 

Tablo 1 ve Tablo 2’nin analizinde kazaların meydana geldiği yol kesimine ait (kavşak, geçit, 
vb.) bilgiler dikkate alınmamıştır. Yol boyunca uygulanan banket sarsma bantları çoğu 
durumda tek araçlı yoldan çıkma kazalarına çözüm sağlarken bu durum, kavşak kesim 
noktaları için geçerli değildir. Ayrıca; banket sarsma bantları hemzemin kavşaklarda devam 
ettirilmemektedir. Bu sebeple kavşaklarda meydana gelen tek araçlı yoldan çıkma kazaları 
için banket sarsma bantlarının etkili olması beklenmemelidir (örneğin işaret direğine çarpma). 
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Tablo  1. Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Kazaya Karışan Araç Sayılarına 
ve Çarpışma Yerlerine Göre Dağılımı -2014 

 

 

Tablo  2. Kaza Oluş Türlerine ve Kazaya Karışan Araç Sayılarına Göre Meydana Gelen 
Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri -2014 

 

 

Yapılan çalışmalarda; tek araçlı yoldan çıkma kazalarının kırsal yollarda kentsel yollara göre 
daha fazla gerçekleştiği, bunun sebebi olarak da artan hız ve mesafelerin gösterilebileceği 
belirtilmiştir4. Bu sebeple, banket sarsma bantlarının etkinliği kırsal yollar ile iki şeritli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 (TRB, 2009 : 9) 

Yol	  Üzerinde
Yol	  

Kenarında	  
(Banket	  Dışı)

Banket	  
Üzerinde

Yaya	  
Kaldırımında

Orta	  Refüjde
Diğer/	  

Bilinmeyen
Toplam

Tek	  Araçlı 705 659 96 31 125 157 1.773

Çok	  Araçlı 964 31 60 7 9 22 1.093
Toplam 1.669 690 156 38 134 179 2.866

Tek	  Araçlı 45.879 19.292 3.289 2.715 4.915 5.503 81.593

Çok	  Araçlı 80.064 1.014 1.344 257 432 942 84.053
Toplam 125.943 20.306 4.633 2.972 5.347 6.445 165.646

Tek	  Araçlı 46.584 19.951 3.385 2.746 5.040 5.660 83.366

Çok	  Araçlı 81.028 1.045 1.404 264 441 964 85.146
Toplam 127.612 20.996 4.789 3.010 5.481 6.624 168.512

Ölümlü	  Kazalar

Yaralanmalı	  Kazalar

Toplam	  Kazalar

ÇARPIŞMA	  YERLERİKAZAYA	  
KARIŞAN	  

ARAÇ	  
SAYISI

KAZA	  TÜRÜ

Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam
Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam
Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam

Karşılıklı	  Çarpışma 0 300 300 0 10.299 10.299 0 10.599 10.599
Arkadan	  Çarpma 0 259 259 26 15.829 15.855 26 16.088 16.114
Yandan	  Çarpma	  veya	  Çarpışma 6 364 370 103 50.677 50.780 109 51.041 51.150
Zincirleme	  veya	  Çoklu	  Çarpışma 0 5 5 0 548 548 0 553 553
Toplam 6 928 934 129 77.353 77.482 135 78.281 78.416

Yoldan	  Çıkma 720 39 759 22.619 637 23.256 23.339 676 24.015
Engel/Cisim	  ile	  Çarpışma 146 15 161 9.719 595 10.314 9.865 610 10.475
Toplam 866 54 920 32.338 1.232 33.570 33.204 1.286 34.490

Duran	  Araca	  Çarpma 1 58 59 15 3.502 3.517 16 3.560 3.576
Yayaya	  Çarpma 505 32 537 30.250 988 31.238 30.755 1.020 31.775
Hayvana	  Çarpma 8 2 10 847 57 904 855 59 914
Toplam 514 92 606 31.112 4.547 35.659 31.626 4.639 36.265

Devrilme,	  Savrulma,	  Takla 350 16 366 16.834 832 17.666 17.184 848 18.032
Diğer 37 3 40 1.180 89 1.269 1.217 92 1.309
Toplam 387 19 406 18.014 921 18.935 18.401 940 19.341
GENEL	  TOPLAM 1.773 1.093 2.866 81.593 84.053 165.646 83.366 85.146 168.512

Sabit	  Olmayan	  Cisimle	  Çarpışma

Çarpışma	  Yok

Ölümlü	  Kaza	  Sayısı Yaralanmalı	  Kaza	  Sayısı Toplam	  Kaza	  Sayısı

Hareket	  Halindeki	  Araçla	  Çarpışma

	  Yoldan	  Çıkma	  ve	  Sabit	  Cisimle	  Çarpışma	  	  

KAZA	  OLUŞ	  TÜRÜ
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kentsel yollar için aynı olmayabilir. Grafik 1 ‘de yol tiplerine göre tek araçlı yoldan çıkma 
türü kazaların dağılımı gösterilmektedir. Grafiğe göre; ülkemizde de en fazla tek araçlı yoldan 
çıkma türü kazaların kırsal yol olarak değerlendirilebilecek devlet ve il yolları ile köy 
yollarında meydana geldiği görülmektedir. 

 

Grafik 1. Yoldan Çıkma Kaza Türünde Gerçekleşen Tek Araçlı Kazaların Yol Tiplerine 
Göre Dağılımı -2014                                   

 
              Not: Park Alanı, tesis, orman yolu, servis yolu, bağlantı yolu ve diğer yolların toplam içindeki  
                      payı çok az olduğu için grafiğe dahil edilmemiştir. 

 
 

Tablo 3’te yoldan çıkma türünde gerçekleşen tek araçlı ölümlü ve yaralanmalı kazalar yolun 
geometrik özelliklerine göre incelenmiştir. Buna göre; 720 ölümlü kazanın 327’si (%45) viraj 
ve tehlikeli virajlarda meydana gelirken, 341’i (%47) eğimli ve tehlikeli eğimli yollarda, 281’i 
(%39) ise düz ve eğimsiz yollarda gerçekleşmiştir. 
 
 

Tablo 3. Yoldan Çıkma Türünde Gerçekleşen Tek Araçlı Ölümlü ve Yaralanmalı 
Kazaların Yolun Geometrik Özelliklerine Göre İncelenmesi-2014 

 

 

 

GEOMETRİK	  
ÖZELLİKLER

Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam

Düz	  Yol 281 104 6 2 393 10.189 2.744 120 102 13.155 10.470 2.848 126 104 13.548

Tehlikeli	  Viraj 29 73 35 0 137 890 1.616 488 33 3.027 919 1.689 523 33 3.164

Viraj 66 116 7 1 190 2.929 1.862 135 1.536 6.462 2.995 1.978 142 1.537 6.652

Toplam 376 293 48 3 720 14.008 6.222 743 1.671 22.644 14.384 6.515 791 1.674 23.364

YARALANMALI	  KAZALAR TOPLAM	  KAZALARÖLÜMLÜ	  KAZALAR
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3.2. Karşılıklı Çarpışma Türü Kazalar 

Orta çizgi sarsma bantlarının karşılıklı çarpışma kazalarını, zıt yönlü yandan çarpma 
kazalarını ve sol yönlü tek araçlı yoldan çıkma kazalarının derecesini azaltması 
amaçlanmaktadır. Bu bölümde karşılıklı çarpışma kazalarına, zıt yönlü yandan çarpma 
kazaları ve sol yönlü tek araçlı yoldan çıkma kazalarından daha fazla yer verilmiştir. Çünkü 
karşılıklı çarpışma kazaları yandan çarpma kazalarına göre genellikle daha ölümcül 
olmaktadır. Bu nedenle, karşılıklı çarpışma tipi kazaların ölümlü kazalar üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 2014 yılı trafik kaza verileri incelendiğinde kavşak olmayan kesimlerde 
karşılıklı çarpışma tipinde meydana gelen ölümlü kazalar, tüm ölümlü kazaların yaklaşık 
%10’unu oluşturmaktadır.  Ayrıca; 

• Kavşak olmayan kesimlerde karşılıklı çarpışma tipinde meydana gelen ölümlü 
kazaların; %71’i şehirlerarası yollarda (devlet yolu, il yolu, otoyol), %15’i köy 
yollarında, %14’ü cadde ve sokaklarda gerçekleşmiştir (Grafik 2). 

• Kavşak olmayan kesimlerde, karşılıklı çarpışma tipinde meydana gelen ölümlü 
kazaların yaklaşık %68’i kırsal iki şeritli yollarda meydana gelmiştir. 

Buna göre; kırsal iki şeritli yollarda meydana gelen karşılıklı çarpışma kazalarının oranının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

 
Grafik 2. Karşılıklı Çarpışma Kaza Türünde Gerçekleşen Ölümlü Kazaların Yol 

Tiplerine Göre Dağılımı (Kavşaklar Hariç) -2014 

 

 
Virajlarda gerçekleşen karşılıklı çarpışma türündeki trafik kazalarının düz yollara kıyasla 
daha fazla olduğu düşünülebilir. Çünkü araçların çoğunlukla virajlarda orta çizgiyi geçmesi 
beklenir. Ancak, ölümlü karşılıklı çarpışma kazalarının büyük bir kısmı düz yollarda meydana 
gelmektedir. Tablo 4 incelendiğinde düz yollarda meydana gelen ölümlü karşılıklı çarpışma 
kazaları, tüm ölümlü karşılıklı çarpışma kazalarının  %64’ünü oluştururken, virajlar için bu 
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oran %36’dır. Bu oranlar doğrultusunda hem virajlar hem de düz yollarda gerçekleşen 
karşılıklı çarpışma kazalarının önemli bir güvenlik problemini ortaya çıkardığı söylenebilir. 
 
Orta çizgi sarsma bantlarının kavşaklar için çok etkili olması beklenmemektedir. Çünkü orta 
çizgi sarsma bantları genellikle kavşak noktalarında sona erer ve kavşaklarda meydana gelen 
karşılıklı çarpışma kazaları sürücünün dikkatsizliği ya da ihmalinden kaynaklansa bile, orta 
çizgi sarsma bantlarının yarattığı uyarıcılar, sürücünün dikkatinin toplanmasını 
sağlayamayabilir.5 

 
 

Tablo 4. Karşılıklı Çarpışma Türünde Gerçekleşen Ölümlü ve Yaralanmalı Kazaların 
Yolun Geometrik Özelliklerine Göre İncelenmesi -2014 

 

 
3.3. Yorgun ve Uykulu Araç Kullanmanın Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisi 

Tek araçlı yoldan çıkma ve karşılıklı çarpışma kazalarında sürücünün dikkatsiz, telaşlı, 
uykulu ya da yorgun olması durumlarında banket ve orta çizgi sarsma bantları büyük önem 
taşımaktadır. Bu bölümde yorgun ve uykulu araç kullanmanın trafik güvenliği ile ilişkisine 
değinilmiştir. 

Bir kazanın sürücünün yorgun olması nedeniyle meydana gelmesi şeklinde varılan bir sonuç, 
genellikle yeterince güçlü olmayan kanıtlara dayalıdır ve yorgunluk nedeniyle oluşan 
kazaların gerçek oranı her zaman tahmin edilemez. Direksiyon başında uyuyakalmanın, 
sigorta işlemleri açısından yaratacağı olumsuz sonuçlar dışında cezai kovuşturmaya da yol 
açabileceğinden, genellikle hiçbir motorlu araç sürücüsü polis memuruna yorgun olduğunu 
itiraf etmez. Yorgunluğun kaza nedeni olarak tespit edilmesi, tam olarak imkansız değilse 
bile, oldukça güçtür. Bununla birlikte, direksiyon başında uyuyakalmanın ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların başlıca nedeni olduğunu kaydeden çalışmalarda bulunmaktadır. 

Yorgun ve uykulu araç kullanma, sürücünün performansını düşürmesi sebebiyle kazalara yol 
açmaktadır. Uyuklama, reaksiyon süresini azaltmaktadır ve bu süredeki ufak bir değişikliğin 
bile çok büyük etkileri görülmektedir (özellikle yüksek hızda seyrederken).  Uyuklama ayrıca 
dikkati azaltır ve sürücünün reflekslerini yavaşlatır. Bu sınırlamalar bir araya geldiğinde, her 
yıl çok sayıda ciddi kazanın oluşması kaçınılmazdır. 

Son yıllarda yapılan birçok araştırmaya göre; yorgun ve uykulu araç kullanmak trafik 
güvenliğini ciddi ölçüde etkilemektedir. ABD’de yapılan bir araştırma (2002 Sleep in 
America Poll) sonuçlarına göre sürücülerin %51’i uykuluyken araç kullandığını, %17’si ise 
araç kullanırken uyuyakaldığını kabul etmiştir. %1’lik bir kesimin de uyuyakalma veya 
yorgunluğa bağlı gerçekleşen kazaya sebebiyet verdiği rapor edilmiştir. 2004 yılında Kanadalı 
sürücüler arasında yapılan ankete göre sürücülerin %20’si son 1 yıl içinde araç kullanırken 
uyukladığını kabul etmiştir. Uzun mesafe kamyon sürücüleri arasında uykuya dalma ile ilgili 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 (TRB, 2009 : 10) 

GEOMETRİK	  
ÖZELLİKLER

Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam Eğimsiz Eğimli
Tehlikeli	  
Eğimli

Tepe	  
Üstü

Toplam

Düz	  Yol 151 37 0 4 192 5.796 1.377 27 44 7.244 1.414 5.947 27 48 7.436

Tehlikeli	  Viraj 7 21 3 1 32 238 434 97 7 776 455 245 100 8 808

Viraj 32 41 1 2 76 937 1.287 29 26 2.279 1.328 969 30 28 2.355

Toplam 190 99 4 7 300 6.971 3.098 153 77 10.299 3.197 7.161 157 84 10.599

YARALANMALI	  KAZALAR TOPLAM	  KAZALARÖLÜMLÜ	  KAZALAR
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faktörlerin incelendiği araştırmada, cevap verenlerin %47 ‘si direksiyon başında 
uyukladıklarını, %25’i ise bunu son 1 yıl içinde yaptıklarını kabul etmişlerdir. Birleşik 
Devletler ’de her yıl, ciddi kazaların %20’ye yakın bir kısmının yorgunluk ve uyku haline 
bağlı olarak gerçekleştiği, bu durumun 79.000-103.000 arasında kazaya ve yaklaşık 1500 
ölüme sebebiyet verdiği tahmin edilmektedir.6 

Ayrıca, Almanya’da gerçekleştirilen farklı çalışmalarda; otoyollarda meydan gelen ölümlü 
kazaların % 33’ünün yorgunluk ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği belirtilmekte, 
özellikle, profesyonel sürücülerin risk altında olduğu ve sürücülerin uyuyakalması sonucu 
oluşan kazaların % 22’sine profesyonel sürücülerin karıştıkları bildirilmektedir. Sürücünün 
yorgun olmasının, tek araçlı kazaların gerçekleşmesine sebebiyet veren ek faktör olduğu ve 
bu kazaların yaklaşık dörtte birinin yorgunluk nedeniyle meydana geldiği tahmin 
edilmektedir. Ağır taşıtların karıştığı kazaların yaklaşık üçte birinin, sürücünün yorgun olması 
nedeniyle dikkatinin dağılması ile bir bağlantısı olduğu belirtilmektedir.7 

Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazalar genellikle aşağıdaki özellikleri göstermektedir:8 

• Gece saatlerinde meydana gelen kazalar: Çoğu yorgunluk veya uyuklama 
kaynaklı kaza gece yarısından şafak vaktine kadar olan zaman diliminde ve 
ikindi vakitlerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, insanların uyku alışkanlıkları 
ile bağlantılıdır. 

• Yüksek hızda meydana gelen kazalar: Uzun yolculukların çoğunda yüksek 
hız yapılması sebebiyle yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazaların 88 km/s 
– 105 km/s arasında meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 

• Ciddi sonuçları olabilecek kazalar: Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı 
kazalardaki ölüm ve yaralanma oranları diğer kazalara göre daha yüksektir. Bu 
oranın yüksek olmasında aşırı hız önemli faktör olabilir. 

• Tek araçlı yoldan çıkma: Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazaların 
çoğunluğu tek araçlı yoldan çıkma şeklinde gerçekleşir. Yorgunluk ve 
uyuklamaya bağlı olarak arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma kazalarında 
artış görülebilir. 

• Kazayı önlemeye çalışmamak: Patinaj izleri veya fren lambaları gibi kazanın 
önlenmeye çalışıldığına dair kanıtlara, yorgunluk veya uyuklama kaynaklı 
kazalarda diğer kazalara göre daha az rastlanır. 

• Sürücünün araçta yalnız olması: Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı 
kazalarda genellikle araçta yalnızca sürücü olmaktadır 

 
Yukarıdaki koşulları sağlamamasına rağmen yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazalar için 
risk teşkil eden 3 grup aşağıda verilmiştir.9 

 
• Genç (özellikle erkek) bireyler: 30 yaşın altındaki sürücülerin uyku kaynaklı 

kazalara karışma olasılığı diğer sürücülerin dört katıdır. Ayrıca, erkekler 
bayanlardan 5 kat daha fazla uyku kaynaklı kaza yapmaktadır. 

• Vardiyalı çalışanlar:  Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazalar ile ilgili 
bilgilere, kaza raporlarından ziyade, vardiyalı çalışanların kendileri ile yapılan 
görüşmeler ve geri bildirimlerden edinilen bilgilerden erişilmektedir. Ancak, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 (TRB, 2009 : 10) 
7 (Hegewald, 2009 :1) 
8 (TRB, 2009 : 10) 
9 (TRB, 2009 : 10-11) 
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uyku alışkanlıklarının değişmesi, daha az uyuma ve sabah saatlerinde daha 
fazla araç kullanma durumlarına bağlı olarak uyku ve yorgunluk kaynaklı 
kazaların vardiyalı çalışanlar için daha büyük bir risk olduğu kabul 
edilmektedir. 

• Tedavi edilemeyen uyku apnesi olan ve narkolepsi (uyuma arzusu) 
hastaları: Yorgunluk veya uyuklama kaynaklı kazalara karışan sürücülerden 
uyku bozuklukları yaşayanların sayısı düşük olmakla beraber bu rahatsızlıkları 
yaşayan sürücüler diğer sürücülere göre daha fazla risk altındadır. 
 

3.4. Kaza ve Ağır Taşıt İlişkisi 

Banket ve/veya orta çizgi sarsma bantlarının, ağır taşıtların karıştığı trafik kazalarını azaltıcı 
etkisinin olduğu düşünülmektedir. Tartışılan konulardan biri, ortaya çıkan işitsel ya da 
dokunsal uyarıların kamyon sürücüsünü uyarmak için yeterli olup olmadığıdır. Diğer bir konu 
ise, ağır taşıtların dâhil olduğu kaza türleri için banket ve/veya orta çizgi sarsma bantlarının 
çözüm sağlayıp sağlayamayacağıdır.  

 
2014 verileri baz alındığında, ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 264.936 aracın yaklaşık 
%9’unu ağır taşıtlar oluşturmaktadır. Ölümlü kazaya karışan araçlar içinde ağır taşıtların payı 
yaklaşık %20 iken yaralanmalı kazaya karışan araçlar içinde ağır taşıtların payı yaklaşık 
%8’dir.Tablo 5’de ağır taşıtların karıştıkları kazalar, oluş türlerine göre incelenmiştir. Buna 
göre; ağır taşıtların karıştığı 766 ölümlü kazanın 82’si (%11),  19.546 yaralanmalı kazanın 
2.280’i (%12) tek araçlı yoldan çıkma ve sabit cisme çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Ağır 
taşıtların karıştıkları karşılıklı çarpışma türündeki 104 ölümlü kaza ise tüm ölümlü kazaların 
%14’ünü oluşturmaktadır. 

Tablo 5. Kaza Oluş Türlerine Göre Ağır Taşıtların Karıştıkları Ölümlü ve Yaralanmalı 
Trafik Kaza Bilgileri -2014 

 

Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam
Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam
Tek	  
Araçlı

Çok	  
Araçlı

Toplam

Karşılıklı	  Çarpışma 0 104 104 0 1.201 1.201 0 1.305 1.305

Arkadan	  Çarpma 0 160 160 1 4.020 4.021 1 4.180 4.181

Yandan	  Çarpma	  veya	  
Çarpışma

0 160 160 18 6.553 6.571 18 6.713 6.731

Zincirleme	  veya	  Çoklu	  
Çarpışma

0 1 1 0 148 148 0 149 149

Toplam 0 425 425 19 11.922 11.941 19 12.347 12.366

Yoldan	  Çıkma 68 20 88 1.844 171 2.015 1.912 191 2.103

Engel/Cisim	  ile	  Çarpışma 14 8 22 436 134 570 450 142 592

Toplam 82 28 110 2.280 305 2.585 2.362 333 2.695

Duran	  Araca	  Çarpma 0 43 43 2 734 736 2 777 779

Yayaya	  Çarpma 111 10 121 2.089 183 2.272 2.200 193 2.393

Hayvana	  Çarpma 0 2 2 15 9 24 15 11 26

Toplam 111 55 166 2.106 926 3.032 2.217 981 3.198

Devrilme,	  Savrulma,	  Takla 55 6 61 1.496 132 1.628 1.551 138 1.689

Diğer 3 1 4 325 35 360 328 36 364

Toplam 58 7 65 1.821 167 1.988 1.879 174 2.053

GENEL	  TOPLAM 251 515 766 6.226 13.320 19.546 6.477 13.835 20.312

Sabit	  Olmayan	  Cisimle	  Çarpışma

Çarpışma	  Yok

KAZA	  OLUŞ	  TÜRÜ
Ölümlü	  Kaza	  Sayısı Yaralanmalı	  Kaza	  Sayısı Toplam	  Kaza	  Sayısı

Hareket	  Halindeki	  Araçla	  Çarpışma

Yoldan	  Çıkma	  ve	  Sabit	  Cisimle	  Çarpışma	  
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4. SARSMA BANTLARININ BAZI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI VE 
SONUÇLARI 

Bu bölümde de dünyadaki sarsma bandı uygulamalarının trafik güvenliğine olan etkisi 
incelenmiştir.  
 

4.1 Banket Sarsma Bandının Güvenlik Etkileri 
 
Banket sarsma bandının; kırsal ve kentsel otoyollar, çevre yolları, çok şeritli bölünmüş yollar, 
çok şeritli bölünmemiş yollar, iki şeritli kırsal yollar ve iki şeritli kentsel yollar olmak üzere 
çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.  
 
Banket sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre sarsma 
bandının özellikle ölümlü kazalar ile ağır yaralanmalı kazalar üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğu görülmüştür. 
 
 Amerika Birleşik Devletlerinde, banket sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili yapılan 
araştırma sonuçlarına göre elde edilen bulgular ve standart hata (SH) değerleri aşağıda 
verilmektedir.10 Ayrıca, banket sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili en güvenilir ve 
kapsamlı çalışmaların otoyollar ve iki şeritli kırsal yollar için yapılmış olduğu 
belirtilmektedir. 
 

Kentsel/Kırsal Otoyollarda; Tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 18 
azalma (SH=7),ölümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 13 
azalma (SH=12) sağlanmıştır.  

 
       Kırsal Otoyollarda; Tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 11 azalma 
(SH=6), ölümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 16 azalma 
(SH=8) sağlanmıştır.  

Kırsal İki Şeritli Yollarda; Tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 15 
azalma (SH=7), ölümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalarda yüzde 29 
azalma, (SH=9)  sağlanmıştır.  

Kırsal Çok Şeritli Bölünmüş Yollarda; Tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı 
kazalarda yüzde 22 azalma, ölümlü ve yaralanmalı tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı 
kazalarda yüzde 51 oranında azalma sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak Amerika Birleşik 
Devletlerinin Kırsal çok şeritli bölünmüş karayollarındaki banket sarsma bandının güvenlik 
etkinliği ile ilgili yapılan çalışmaların otoyol ve kırsal iki şeritli yolların tahmin değerleri 
kadar güvenilir olmadığı ayrıca belirtilmektedir.  

 
Ayrıca banket sarsma bandının Amerika Birleşik Devletinin farklı eyaletlerinde uygulanması 
sonucu sağlanan güvenlik faydalarına ait özet bilgiler ise Tablo 6’da  verilmektedir. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 (TRB, 2009 : 1-2) 
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Tablo 6. ABD’de Banket Sarsma Bandının Tesisi İle İlgili Güvenlik Faydalarına Ait 
Özet Bilgiler11

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 (TRB, 2009 : 17) 

Eyalet/yer Yol	  Tipi
Azaltılması	  

Hedeflenen	  Kaza	  Tipi

Banket	  Sarsma	  Bandının	  
Uygulanması	  ile	  Birlikte	  Kaza	  

Sayısındaki	  Hedeflenen	  
Yüzdelik	  Azalma	  (–)	  veya	  Artma	  

(+)	  (standart	  sapma)

Analiz	  Türü

Arizona	  (16)	  
Eyaletler	  arası	  
yollar

Tek	  aracın	  karıştığı	  
yoldan	  çıkmalı	  kazalar	  
(TAKYÇK)

%	  –80	   Kesitsel	  karşılaştırma

TAKYÇK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Toplam

%	  –49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
%	  –19	  

Connecticut	  (18)	  
Sınırlı	  erişimli	  
yol

TAKYÇK %	  –32	  
Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Sabit	  cisme	  çarpma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Deniz/Göle	  Düşme

%	  –41	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
%	  –31

Otoyollar TAKYÇK	  (toplam) %	  –18	  (%	  ±6.8)

Kırsal	  otoyollar TAKYÇK	  (yaralanmalı) 	  %	  –13	  (%	  ±11.7)

TAKYÇK	  (toplam) 	  %	  –21.1	  (%	  ±10.2)
TAKYÇK	  (yaralanmalı) 	  %–	  7.3	  (%	  ±15.5)	  

Kansas	  [yayınlanmamış;	  
Stutts’dan	  alınmıştır]	  

Otoyollar	   TAKYÇK %	  –34	   Bilinmiyor	  	  

Maine	  (20)	   Kırsal	  otoyollar Toplam Belirsiz
Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Massachusetts	  [yayınlanmamış;	  
Stutts’dan	  alınmıştır]	  

TAKYÇK %	  –42	   Bilinmiyor	  	  

Michigan	  (21)	   TAKYÇK %	  –39	   Kesitsel	  karşılaştırma

Toplam %	  –16 Öncesi	  –sonrası
Yaralanmalı %–17	  
TAKYÇK	  (toplam) %	  –10	  
TAKYÇK	  (yaralanmalı)	   %	  –22	  

Toplam %–21	   Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Yaralanmalı %	  –26	  
TAKYÇK	  (toplam) %	  –22	  
TAKYÇK	  (yaralanmalı)	   %	  –51	  
TAKYÇK	  (toplam) %	  –13	  (%	  8)	   Öncesi	  sonrası	  

TAKYÇK	  (yaralanmalı)	   %	  –18	  (%	  12)	  
Referans	  grup	  ile	  
Ampirik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bayes	  analizi	  	  

Montana	  (22)	  
Eyaletler	  arası	  
otoyollar	  ve	  ana	  	  
yollar

TAKYÇK %	  –14	  
Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

New	  Jersey	  Kansas	  
[yayınlanmamış;	  Stutts’dan	  
alınmıştır]

TAKYÇK %	  –34	   Bilinmiyor	  	  

Eyaletler	  arası	  
otoyollar	  
Parkyolu	  

Pennsylvania	  (24)	  
Eyaletler	  arası	  
otoyollar

TAKYÇK %	  –60	   Öncesi	  -‐sonrası

Tennessee	  (25)	  
Eyaletler	  arası	  
otoyollar

TAKYÇK %	  –31	   Bilinmiyor	  	  

TAKYÇK %	  –27
Toplam 	  %	  –33	  

Virginia	  (27)	   Kırsal	  otoyollar TAKYÇK %	  –52	  
Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Washington	  (15)	   Toplam %	  –18	   Öncesi	  -‐sonrası

Multistate	  (16)	   Kırsal	  otoyollar TAKYÇK %	  –20	   Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  –sonrası

California	  (17)
Eyaletler	  arası	  
yollar

Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Florida	  (16)	  

Kaynak: NCHRP Report 641 Transportatıon Research Board (TRB2009), Guidance for the Design and Application of Shoulder and Centerline Rumble Strips 
s.17

New	  York	  (23) TAKYÇK %	  –65	  ila	  %	  70	   Öncesi	  -‐sonrası

Utah	  (26)
Eyaletler	  arası	  
otoyollar

Karşılaştırma	  alanları	  
ile	  öncesi	  -‐sonrası

Öncesi	  -‐sonrası

Illinois	  ve	  California	  (1)	  
Karşılaştırma	  grubu	  
ve	  alanları	  ile	  kaza	  
öncesi	  sonrası	  

Minnesota	  (3)	  

Kırsal	  çok	  şeritli	  
bölünmüş	  yollar

Minnesota	  (2)	  
Kırsal	  iki	  şeritli	  
yol
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Almanya’da her yıl otoyollarda yaklaşık olarak 20,000 yaralanmalı kazanın meydana geldiği 
ve bu kazaların yaklaşık % 20’sinin yoldan çıkma (yolun sağ tarafına doğru) türü kazalar 
olduğu belirtilmektedir.12 Bu kazaların büyük çoğunluğu, uygun olmayan hız limitinde 
seyredilmesi veya diğer araçla kesişme nedeniyle araç kontrolünün kaybolması dışında, 
dikkatsizlik veya yorgunluk nedeniyle de meydana geldiği tespit edilmiştir.  
 
Almanya’da pilot çalışma kapsamında, A24 otoyolunda oyuklu sarsma bandını uygulamıştır. 
Araştırma sonucuna göre, sarsma bantlarının özellikle ölümlü kazalar ile ağır yaralanmalı 
kazalar üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür.  
 
Yapılan araştırma sonuçlarına göre; taşıt yolunu sağ taraftan terk eden araçların karıştığı 
kazalarda % 43’lük bir azalma gerçekleşmiştir. Bu durum oldukça pozitif bir sonuçtur çünkü 
taşıt yolunu sağ taraftan terk eden araçların karıştığı kazaların maliyeti nispeten yüksektir. 
“Diğer hatalar”(genellikle dikkatsizlik) nedeniyle meydana gelen kazaların %34 oranında 
azaldığı ise istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca sarsma bantlarının ağır taşıtların karıştığı 
kaza sayısının azalmasında da olumlu bir etkisi olduğu görülmüş ve araştırma çerçevesi 
içinde, tek aracın karıştığı ağır taşıt kazası sayısında %40 oranında azalma olduğu tespit 
edilmiştir. Aşağıda yer alan Tablo 7’de Almanya’da sarsma bantlarının uygulanması 
sonucunda kaza sayısındaki değişimi verilmiştir.  

 
 
Tablo 7. Almanya’da Sarsma Bantlarının Uygulanması Sonucunda Kaza Sayısındaki 
Değişim13 

 
 
 

4.2 Orta Çizgi Sarsma Bandının Güvenlik Etkileri 
 
Orta çizgi sarsma bandı, kentsel ve kırsal çok şeritli bölünmemiş karayolları ve kırsal iki 
şeritli yollar dahil olmak üzere birçok yol tipinde uygulanabilmektedir. Orta çizgi sarsma 
bandının güvenlik etkinliği ile ilgili en güvenilir ve kapsamlı tahminler Amerika Birleşik 
Devletlerinde iki şeritli kentsel ve kırsal yollar için yapılmıştır. Buna göre Amerika Birleşik 
Devletlerinin orta çizgi sarsma bandıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre orta çizgi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 (Hegewald, 2009 :1) 
13 (Hegewald, 2009 :4) 
 

Önce Sonra Önce Sonra
Bütün kazalar Hepsi 715 500 1618 1142 -1 (-14; +14)

Bütün kazalar Yaralanmalı 151 72 321 144 +6 (-24; +50)

Bütün kazalar Ağır yaralanma 56 22 92 43 -15 (-54; +55)

Taşıt yolundan çıkma (sağ tarafa) Hepsi 129 57 269 209 -43 (-60; -18)
Sürücü tarafından yapılan diğer
hatalar nedeniyle oluşan kazalar
(genellikle dikkatsizlik)

Hepsi 90 59 153 153 -34 (-56;-2)

Tek aracın karıştığı ağır taşıt kazası Hepsi 22 17 55 71 -40 (-71; +24)

Araştırılan Alan Karşılaştırma 
Grubu

Azalma 
Yüzdesi (%95 
Güven Aralığı)

Etkilenen KazaTürü Kaza Şiddeti
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sarsma bandının güvenlik etkinliği ile ilgili bulgular ve standart hata (SH) değerleri aşağıda 
verilmektedir.14 
 

Kentsel İki Şeritli Yollarda; Azaltılması hedeflenen toplam kaza sayısında yüzde 40 
azalma (SH=17), azaltılması hedeflenen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 64 azalma, 
(SH=27) sağlanmıştır. 

 
Kırsal İki Şeritli Yollarda; Toplam kaza sayısında yüzde 9 azalma (SH=2) ,ölümlü ve 

yaralanmalı kazalarda yüzde 12 azalma (SH=3), azaltılması hedeflenen toplam kaza sayısında 
yüzde 30 azalma (SH=5), azaltılması hedeflenen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 44 
azalma (SH=6) sağlanmıştır. Azaltılması hedeflenen kaza ile; karşılıklı çarpışma ve karşı 
yönden gelen araca yandan çarpma şeklinde meydana gelen kazalar ifade edilmektedir.  

 
Banket sarsma bandına benzer şekilde, diğer karayollarındaki orta çizgi sarsma bandının 
güvenlik etkinliği ile ilgili güvenilir tahminlerin bulunmaması, orta çizgi sarsma bandının bu 
yollarda etkisiz olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, güvenlik etkileri şu anda 
bilinmemektedir.  
 
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre, yatay kurb ve 
tanjant da orta çizgi sarsma bandı tesisi nedeniyle kaza sayısındaki beklenen azalma oranı son 
derece benzerdir. Böylece, uygulama amaçları açısından, orta çizgi sarsma bandının güvenlik 
etkinliğinin kurblu ve tanjant aliymanlar için aynı olduğu sonucuna varılmıştır.     
 
Ayrıca orta çizgi sarsma bandının Amerika Birleşik Devletinin farklı eyaletlerinde 
uygulanması sonucu sağlanan güvenlik faydalarına ait özet bilgiler ise aşağıdaki Tablo 8’de 
verilmektedir. 
 
Japonya’nın Hokkaido ilinde yapılan çalışmalarda ise; ölümlü kazaların yaklaşık olarak 
yarısının bölünmemiş iki şeritli kırsal alanlardaki yollarda meydana geldiği ve bunların çoğu 
iki aracın karıştığı karşılıklı çarpışma veya tek aracın yer aldığı yoldan çıkma kazalar olduğu 
tespit edilmiştir. Ölümlü kazaların % 20’sinin karşılıklı çarpışma şeklinde oluştuğu 
görülmüştür. Bu oran, Japonya ortalamasının yaklaşık olarak iki katıdır. Karşılıklı çarpışmalı 
kazaların yaklaşık olarak % 40’ı dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Bu nedenle, Cold Bölgesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, Birleşik Devletlerde 
yoldan çıkmalı kazalara karşı yaygın bir şekilde kullanılan sarsma bantları üzerinde çalışmış 
ve Japonya’daki iki şeritli yollarda orta çizgiye tesis etme amacıyla standartlar ve tesis 
yöntemleri geliştirmiştir. Trafiğe açık yollarda yerleştirilen sarsma bantlarının önemli etkileri 
olduğu görülmüş ve karşılıklı çarpışmalı kazaları yarı yarıya azalttıkları ve kazalar sonucu 
meydana gelen ölümleri  % 70 oranında azalttığı tespit edilmiştir.15 
 
Banket ve orta çizgi sarsma bantları kazaları azaltmak amacıyla uygulandığından, 
uygulamadan elde edilecek fayda doğrudan uygulama ile sağlanan kaza maliyetindeki azalma 
ile ilgilidir. Dolayısıyla, sarsma bantlarının faydası, uygulamadan önceki kaza maliyeti ile 
uygulamadan sonraki kaza maliyeti arasındaki farklılık şeklinde hesaplanabilmektedir.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 (TRB, 2009 : 2) 
15 (CERICR, 2008 : 1) 
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Almanya’da oyuklu banket sarsma bandının otoyollarında uygulanmasıyla fayda-maliyet 
oranı 46 olarak hesaplanmıştır.16  Bu hesaplamalarda fayda-maliyet oranı, faydanın maliyete 
bölünmesi ile bulunmaktadır. Hesaplamalarda faydanın sabit bir şekilde seyredeceği 
varsayılmıştır. 
 
Tablo 8.  ABD' de Orta Çizgi Sarsma Bandının Tesisi İle İlgili Güvenlik Faydalarına Ait 

Özet Bilgiler17

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 (Hegewald, 2009 : 1) 
17 (TRB, 2009 : 18) 

Eyalet/yer Yol	  Tipi
Azaltılması	  

Hedeflenen	  Kaza	  Tipi

Orta	  Çizgi	  Sarsma	  Bandının	  
Uygulanması	  ile	  Birlikte	  Kaza	  

Sayısındaki	  Hedeflenen	  
Yüzdelik	  Azalma	  (–)	  veya	  Artma	  

(+)	  (standart	  sapma)

Analiz	  Türü

Karşılıklı çarpışma 
(toplam)

%–42 

Karşılıklı çarpışma 
(ölümlü) %–90 

Karşılıklı çarpışma %–34 
Yandan çarpma %–36.5 
Karşılıklı çarpışma %–95
Merkezin solundan 
seyretme

 %–60 

Maddi hasarlı kaza  13%
Yaralanmalı 4%
Ölümlü  Uygulanmaz 
Toplam %–8 
Karşılıklı çarpışma Belirsiz 
Karşı yönden gelen 
araca yandan çarpma
Orta çizgide tek aracın 
karıştığı yoldan çıkmalı 
kaza 
Toplam % –42 
Toplam (ölümlü ve ağır 
yaralanmalı)

%–73

Karşılıklı çarpışma / 
karşı yönden gelen 
araca yandan çarpma / 
TAKYÇK (bütün şiddet 
seviyesindeki kazalar)

% –43 

Karşılıklı çarpışma / 
karşı yönden gelen 
araca yandan çarpma / 
TAKYÇK (ölümlü ve 
ağır yaralanmalı)

13%

Missouri (34 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar Toplam %–60 Öncesi	  -‐sonrası

Nebraska (35 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar Karşı şeride geçme %–64 Öncesi	  -‐sonrası

%–69.5 Öncesi	  –sonrası
%–79.6 Karşılaştırma gruplu öncesi sonrası

Toplam %–14 (%8–20) 
Yaralanmalı %–15 (%5–25) 
Önden / karşı yönden 
gelen araca yandan 
çarpma (toplam)

%–21 (%5–37)

Önden / karşı yönden 
gelen araca yandan 
çarpma (yaralanmalı)

 %–25 (%5–45) 

California (29 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Colorado (30 ) 

Delaware (31 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Kırsal iki şeritli 
yollar

Öncesi	  -‐sonrası

Öncesi	  -‐sonrası

Öncesi	  -‐sonrası

Minnesota (33 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar

Massachusetts (32 ) 
Kırsal iki şeritli 
yollar

Kaynak: NCHRP Report 641 Transportatıon Research Board (TRB2009), Guidance for the Design and Application of Shoulder and Centerline Rumble 
Strips s.18 

Oregon (36 ) Kırsal iki ve dört 
şeritli yollar

Karşı şeride geçme 

Multistate (4 ) Kırsal iki şeritli 
yollar

Karşılaştırma gruplu öncesi sonrası 

Kesitsel	  karşılaştırma

Öncesi -sonrası
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Oyuklu banket sarsma bantları yaralanmalı kazaların azalması için önemli bir etkendir. 
Dolayısıyla  Almanya’da yapılan çalışmalara göre yoldan çıkmalı (taşıt yolunun sağına 
doğru) kaza sayılarının ortalama değerin üstünde olduğu ve yüksek fayda maliyet oranına 
sahip kesimlerde, otoyollarda oyuklu banket sarma bantlarının uygulanması tavsiye 
edilmektedir.18 
  
Yine Amerika Birleşik Devletlerinde tek aracın karıştığı yoldan çıkmalı kazalar sonucu 
meydana gelen ölüm vakalarının, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin üçte birini 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Maine Ulaştırma Dairesinin, Amerika’daki 50 Eyalet Ulaştırma 
Dairesini kapsayan araştırması sonucunda elde ettiği bulgulara göre, ülke genelindeki Eyalet 
Karayolu Sisteminin kırsal kesimlerde uyguladığı oyuklu sarsma bandı çalışmasının fayda / 
maliyet oranını 50:1 olarak bulmuştur.19 Buradaki fayda / maliyet oranında (F/M), banket 
sarsma bandı uygulaması gibi çalışmaların finansal maliyeti, kazaların azalması ile elde 
edilecek maddi tasarrufla karşılaştırılmaktadır. 

 
 

 
5. ÜLKEMİZDE UYGULANACAK OLAN OYUKLU SARSMA BANTLARININ 
UYGULAMA ESASLARI 
 
Ülkemizde banket ve orta çizgi sarsma bandı uygulamalarında oyuklu tip esas alınmış olup, 
uygulama kriterleri aşağıda belirtilmektedir.20 

 
5.1 Genel Esaslar 

 
5.1.1. Bölünmüş ve İki Yönlü Yollarda Uygulama Kriterleri  

 
Sadece Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yollar üzerinde yapılacak olan sarsma bantları, yeni 
yapılan  BSK’lı (Aşınma tabakası tamamlanmış) yollarda yol hizmete açılmadan önce 
yapılmalıdır. Mevcut yollarda ise aşağıda belirtilen öncelik sıralaması esas alınarak 
uygulanacaktır: 

1. Kaza Kara Noktaları (Özellikle yoldan çıkma türü kazaların yoğunlaştığı yerler) 

2. Kaza oranı ve/veya kaza yoğunluğu yüksek olan yol kesimleri 

3.Yoğun sisli kesimler 

4. YOGT ≥ 3000 

5. Temiz yol kenarı güvenlik alanının bulunmadığı (Vp:90 km/sa için 8-10 m, Vp:110 
km/sa için 11 -14 m) ve yoldan çıkan aracın tekrar yola dönme imkanının olmadığı kesimler 

6. BSK’lı (Aşınma tabakası tamamlanmış) yolların tamamı 

Öncelik sırasına göre  sarsma bandı uygulanacak aynı güzergah üzerinde iki yol kesimi 
arasında kalan uygulama yapılmamış yerler, güzergah bütünlüğünü sağlama açısından 
öncelikli olarak yapılabilir. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 (Hegewald, 2009 : 5) 
19 (TAC, 2001 : 16) 
20 (KGM, 2015) 
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5.1.2. Otoyollarda Uygulama Kriterleri 

• Sarsma bantları, %3’ten fazla eğime sahip otoyollarda uygulanmaz. 
• Otoyol ayrım kolunun başlangıcından 25 m önce sarsma bandı uygulaması bitirilir 

ve katılım kolu bitiminden 25 m sonra uygulama tekrar başlatılır. 
• Otoyol gişe alanı başlangıcından 25 m önce sarsma bandı uygulaması bitirilir ve 

gişe alanı bitiminden 25 m sonra uygulama tekrar başlatılır. 
• Sarsma Bandı uygulaması sağ ve sol banketlerde uygulanır.  
• Orta çizgi sarsma bantları otoyollarda uygulanmaz. 
• Tünel, Köprü tabliyesi ve üst geçit yapılarında tesis edilmemelidir. Bu yapılara 25 

m kala uygulama bitirilmeli ve yapı sona erdikten 25 m sonra tekrar 
başlatılmalıdır. 

 
 

5.1.3. Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yollarında Sarsma Bandı Uygulanmamasına Ait 
Durumlar 

• Yerleşim alanları veya gürültüden etkilenecek diğer alanların yakınına sarsma 
bandı yapılırken çıkaracağı gürültü göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Standart uygulama boyutları mevcut değilse tesis edilmemelidir. 
• Kentsel alanlarda tesis edilmemelidir. 
• Kaplamada bariz bozulma ve çatlakların mevcut olduğu yerlerde 

uygulanmamalıdır. 
• Enine derzlerin, trafik sayım döngü dedektör giriş ve çıkış kablolarının ve 

genleşme contası haznelerinin 1 m kadar yakınına tesis edilmemelidir. 

 

5.1.4.Tasarım Parametreleri 
 
5.1.4.1 Oyuklu Banket Sarsma Bantları: 

Oyuklu banket sarsma bandının uygulama değerleri, bandın tatbik edileceği yol tipine göre 
değişir. BSK (Aşınma tabakası tamamlanmış bitümlü sıcak karışım) İki yönlü Yollarda, 
Bölünmüş Yollarda ve Otoyollarda uygulanacak banket sarsma bantları ölçüleri Tablo 9’ da 
verilmiştir. 
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Tablo 9.  Oyuklu Banket Sarsma Bandı Uygulama Değerleri 

	  

YOL	  TİPİ	  

MİNİMUM	  TEMİZ	  
AÇIKLIK	  

	  

OFSET	  

(cm)	  

UZUNLUK	   	  
GENİŞLİK	  

(cm)	  

	  
DERİNLİK	  

(cm)	  

	  	  
ARALIK	  

(cm)	  

MİN.	  
YATAY	  

MESAFE	  
(cm)	  

	  

DIŞ	  
BANKET	  

(cm)	  

İÇ	  
BANKET	  

(cm)	  

İÇ	  
BANKET	  

(cm)	  

DIŞ	  
BANKET	  

(cm)	  

OTOYOL	   80	   80	   20	   40	   40	   20	   1,5	   20	   20	  

BÖLÜNMÜŞ	  
YOL	   80	   80	   20(*)	   40	   40	   20	   1,5	   20	   20	  

İKİ	  YÖNLÜ	  
YOL	   60	   60	   10	   30	   30	   15	   1,5	   15	   20	  

 
(*)Temiz açıklığın yeterli olmadığı durumlarda bu değer 10 cm olarak uygulanabilir. 

 

Temiz Açıklık     : Ofset, Bandın Uzunluğu ve Minimum Yatay Mesafesinin toplam uzunluğu 

Ofset                   : Kenar çizgisinin dış kenarından sarsma bandı iç kenarına olan mesafe 

Uzunluk              : Seyahat yönüne dik ölçülen sarsma bandı uzunluğu 

Genişlik              : Seyahat yönüne paralel ölçülen sarsma bandı genişliği 

Derinlik              : Kaplama üst kotundan sarsma bandının en düşük seviyesine olan mesafe 

Aralık                 : Bir sarsma bandı ile diğer sarsma bandı arasındaki mesafe 

Yatay Mesafe     : Sarsma bandı dış kenarından banket dış kenarına veya otokorkuluğun yola 
en yakın kısmına olan mesafe 
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Şekil 1. Oyuklu Banket Sarsma Bandı Uygulama Değerleri Şematik Gösterimi 
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Şekil 2. Bölünmüş Yollarda Sarsma Bandı Uygulamaları 
 
5.1.4.2 Oyuklu Orta Çizgi Sarsma Bantları: 
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Orta çizgi sarsma bantları, sürücüleri karşı yönden gelen trafiğin seyrettiği yola geçtiği 
hususunda uyarmak amacıyla bölünmemiş yollarda karşı şeritlerin arasına uygulanır. İki 
yönlü yollarda uygulanacak orta çizgi sarsma bandı ölçüleri Tablo 10’da verilmiştir. 

	  
	  

Tablo 10. Oyuklu Orta Çizgi Sarsma Bantlarının İki Yönlü Yollarda Uygulama 
Değerleri 

YOL	  TİPİ	  
UZUNLUK	  	  

(cm)	  

GENİŞLİK	  	  

(cm)	  

DERİNLİK	  

	  (cm)	  

ARALIK	  	  

(cm)	  

İKİ	  YÖNLÜ	  YOL	   30	   15	   1,5	   15	  

	  	  

Uzunluk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Seyahat	  yönüne	  dik	  ölçülen	  sarsma	  bandı	  uzunluğu	  
	  
Genişlik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Seyahat	  yönüne	  paralel	  ölçülen	  sarsma	  bandı	  genişliği	  
	  
Derinlik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Kaplama	  üst	  kotundan	  sarsma	  bandının	  en	  düşük	  seviyesine	  olan	  mesafe	  
	  
Aralık	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Bir	  sarsma	  bandı	  ile	  diğer	  sarsma	  bandı	  arasındaki	  mesafe	  	  
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Şekil 3. Oyuklu Orta Çizgi Sarsma Bandı Uygulama Değerleri Şematik Gösterimi 
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Şekil 4. İki Yönlü Yollarda, Bankette ve Çift Yönlü Geçme Yasağı Olan Orta Çizgide 
Sarsma Bandı Uygulamaları 
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Şekil 5.İki Yönlü Yollarda Bankette Sarsma Bandı Uygulamaları 
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6. SONUÇ 

Kaza verileri, ülkemizde hem tek araçlı yoldan çıkma kazalarının hem de karşılıklı çarpışma 
kazalarının yüksek sıklık ve oranlara sahip olduğunu, bu sebeple üzerinde durulması 
gerektiğini göstermektedir. Yorgun ve uykulu halde araç kullanma ile ilgili ülkemize ait kaza 
verileri yoktur ancak bu konuda yapılan araştırmalar bu şekilde araç kullanmanın performans 
düşüklüğüne yol açtığını ortaya koymaktadır. Uyuklama, reaksiyon süresini azaltmaktadır ve 
bu süredeki ufak bir değişikliğin bile çok büyük etkileri görülmektedir (özellikle yüksek hızda 
seyrederken).Uyuklama ayrıca dikkati azaltır ve sürücünün yeteneklerini yavaşlatır. Bu 
sınırlamalar bir araya geldiğinde, her yıl çok sayıda ciddi kazanın oluşması kaçınılmazdır. 
Banket ve orta çizgi sarsma bantlarının, sürücülerin dikkatsiz, telaşlı, uykulu ya da yorgun 
olması sebebiyle aracın uygun şeritten saptığı kazalar üzerinde büyük etkilerinin olabileceği 
umulmaktadır. 
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KAZA SONRASI MÜDAHALE VE İLK YARDIM 
 

Elif TAŞKIN 
 
Dünyadaki Durum 
 
Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu hayatını kaybetmektedir. Acil durumlarda 
yaşamların %90’ını etrafta bulunan kişiler tarafından kurtarılmaktadır. Solunum yolu tıkanıklığı 
yaşayan bir kişi 4 dakika içerisinde kaybedilmektedir. Bu sebeple herkes ilk yardım öğrenebilir 
ve herkes ilk yardım uygulayabilir.  
 
Dünyada 2012 yılında 364 doğal afet, 188 teknolojik afet olmuştur. 2012 yılında doğal afetlerde 
157,5 milyar dolar tutarında para harcanmıştır. 2012 yılında meydana gelen bazı afetlerde ülke 
bazında 31,7 milyon kişi etkilenmiştir. 70 milyon kişi mülteci olmak durumunda kalmıştır. 
Toplumların afete hazırlık kapsamında ilk yardım konusunu dahil etmeleri önem taşımaktadır.  
 
Her yıl Avrupa da yaklaşık 2 milyon kişi koroner kalp hastalıkları nedeniyle ölmektedir. 
Bunların 600 bini Avrupa Birliğine üye ülkelerde olmaktadır. 
 
Çocukluk kazalarını belirlemek amacıyla ülkemizde yapılan bir araştırmada zehirlenmeler, 
yanıklar ve yabancı cisimlerden yaralanmaların yaklaşık %90’ının evlerde meydana geldiği 
gözlenmiştir.  
 
Kazalar Türkiye’de 0-4 yaş grubu çocuk ölümleri arasında beşinci sırada 5-24 yaş grubunda ise 
birinci sıradadır. Bütün zehirlenmelerin % 60 ı çocukluk yaş grubundadır.  
 
Çocukların, trafik kazaları sonucu hayatlarını kaybetme oranı Türkiye’de % 14,7, Almanya’da % 
4,9, İngiltere’de % 5,86, ABD’de ise % 6,59’dur.  
 
Ölümlerin %57’si ilk dakikalarda,%22’si hastaneye nakil sırasında veya aynı gün içerisinde 
%21’i ise 30 gün içerisinde meydana gelir. 
 
Yaşamımız boyunca başta trafik kazaları olmak üzere, afetler, acil durumlar, hastalıklar ve 
yaralanmalar ile karşılaşmaktayız. Bebek, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı demeden tüm yaş 
gruplarında ölüm ile sonuçlanan olaylar yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda hasta ve yaralılara 
her zaman olay yerindeki kişiler ilk müdahaleyi yapan kişiler olmaktadır. Müdahale eden 
kişilerin ilk yardım bilincine sahip olması yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların 
önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında katkı sağlamaktadır.  
 
Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, iş, ev, trafik kazaları ve afetler nedeniyle binlerce insan 
ölmekte, yaralanmalar sonucu sakat kalabilmekte, iş ve güç kayıpları olmakta, ölen ve 
yaralananların yakınlarında ciddi psikolojik rahatsızlıklar görülebilmektedir. Bu nedenle; hasta 
ya da yaralıların yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi 
kolaylaştırmak için ilk yardım hizmetleri çok önemlidir. 
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Ülkemizdeki durum 
 
Ülkemizde yılda trafik kazalarından dolayı yaklaşık 7.000 kişi ölmekte ve yüz binlerce kişi 
yaralanmaktadır. Acil durum ve afetler sonrasında meydana gelen tüm olaylarda ilk yardım 
uygulamaları önem taşımaktadır.  
 
Aynı zamanda 1 milyondan fazla kişi her yıl sürücü belgesi almaktadır. Sürücü eğitimi 
kapsamında ilk yardım bilgilerinin güncel olması ve uluslar arası kriterleri uygun olması 
gerekmektedir. 
 
Türk Kızılayı misyonu ve vizyonu gereği,  toplumun zarar görebilirliğini en aza indirmek, afet 
hazırlık çalışmaları kapsamında toplumu harekete geçirmek, sağlık bilincinin gelişimine katkıda 
bulunmak ve kişilerin hayatlarını koruma ve kurtarmada yeterli olmalarını sağlamak amacıyla 
1960 yılından bu yana toplumu ilk yardım konusunda eğitmektedir.  
 
Türk Kızılayı, 1999 Marmara depreminden sonra “İlk yardım Eğitimlerinin Standardizasyonu” 
projesi kapsamında yeniden geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Bu proje kapsamında yapılan 
çalışmalarla ilk yardım eğitimlerinin program ve materyalleri Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Dernekleri Federasyonu “Küresel İlk Yardım Referans Merkezi”  tarafından öngörülen kriterlere 
uygun standartlara getirilmiştir.  
 
Türk Kızılayı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu üyesi olup dünyada en 
çok ilk yardım eğitimi veren hareketin parçasıdır. Dünyada 77 Ulusal Kızılay ve Kızılhaç 
Derneği tarafından 2012 yılında 14 milyon kişiye ilk yardım eğitimi verilmiştir.  
 
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından her ülkede hane halkından 
en az 1 kişinin hayat kurtarma becerilerini kazanmış olmasının sağlanması gerektiği 
vurgulanmaktadır.  
 
Türk Kızılayı 6-14 yaş grubuna yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitim Projesi 
yürütmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılan proje kapsamında ülkemizde ilk defa 
çocuklara ve öğretmenlere yönelik ilk yardım rehberleri hazırlanmıştır. Öğretmen ve öğrenci 
kitabı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.   
 
Türk Kızılayı tarafından aynı zamanda ilk yardım mobil uygulaması geliştirilmiş olup akıllı 
telefon kullanıcılarına sunulmuştur.  
 
Türk Kızılayı tarafından geliştirilen yayınlar, videolar ve diğer kaynaklar ilk yardım web 
sitesinde www.ilkyardim.org.tr  yer almaktadır.  
 
Mevzuat  
 
Sağlık Bakanlığınca ülkemizde 2002, 2004 yıllarında yayınlanan ilk yardım yönetmelikleri ile 
hem iş yerleri için ilk yardım eğitimi zorunlu hale getirilmiş hem de ilk yardım eğitim merkezleri 
için ulusal standardizasyon getirmiştir.  
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29 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği ile İş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında; 
 

a. Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 
b. Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
c. Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunlu hale 

getirilmiştir. 
 
Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında da ilk yardım eğitimleri Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 
yönetmelik gereği zorunlu hale getirilmiştir.  
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Yönetmeliği kapsamında 8 saat süreli İlk Yardım dersi bulunmaktadır. İlk 
yardım dersi veren kişilerin İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni 
Sertifikası” sahibi olması zorunluluğu getirilmiştir.  
 
İlk yardımın önemi 
 
İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin 
tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek 
amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç, gereçle yapılan ilaçsız 
uygulamalardır. 
 
İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan 
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun 
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli 
olayların sonuçlarıdır.  
 
Ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, 
altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi, zayıflamış ya da zarar görmüş kamu yönetimi ve 
azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir. 
 
Yapılan bilimsel çalışmalarla kazalarda ölümlerin % 10’luk bölümünün ilk 5 dakika içerisinde, 
% 45’lik bölümünün ise ilk 30 dakika içerisinde meydana geldiği belirlenmiştir. Doğru, etkin ve 
zamanında sağlanacak ilk yardım uygulamaları ile ölümlerin azaltılmasının mümkün olacağı 
aşikârdır.  
 
Ancak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı 
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım 
eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve 
hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir. 
 
İlk yardım insanlık faaliyeti olup herkes için erişilebilir olmalıdır. Afetler ve acil durumlar 
dünyada herkesi etkiler. Tüm bireylere yaşamları süresince ilk yardım eğitimi verilmeli. Her bir 
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bireyin ilk yardım yapma potansiyeli ve kapasitesi bulunmaktadır.  
 
İlk Yardımcı olabilmek için en az 16 saat süreli Temel İlk Yardım Eğitimi almak ve İlk yardımcı 
kimlik kartı ile sertifikaya sahip olmak gerekmektedir. 
 
Uluslararası rehberler  
 
Uluslararası alanda Amerikan Kalp Derneği ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi tarafından ilk 
yardım ile ilgili her beş yılda bir rehber yayınlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde yeni rehberin 
yayınlanması beklenmektedir.  
 
Bir yaşamın kurtarılması için hayat kurtarma zincirinin birebir yerine getirilmesi beklenmektedir.  
 
Hayat Kurtarma Zinciri dört halkadan oluşmaktadır. İlk iki halkada yer alan işlemlerin ilk 
yardımcı tarafından yapılması beklenmektedir.  
 

1. Halka: Sağlık Kuruluşuna haber verilmesi (112’yi arama) 
2. Halka: Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği uygulaması  
3. Halka: Ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması  
4. Halka: Hastane acil servislerinde müdahale yapılması  

 

 
 
 
Önemli İlk Yardım Bilgileri  
 

• İlk yardım uygulamalarında temel prensiplerin başında önce ilk yardımcının ve hasta 
yaralının güvenliğidir. 

• Herhangi bir acil durumda ilk olarak Polis değil 112 Acil Yardım aranmalıdır.  
• Hasta yaralı ortamda tehlike yoksa ve taşınması gerekmiyorsa asla kımıldatılmamalıdır.  
• Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk olarak nabız değil bilinç kontrol edilmelidir.  
• İlk yardım uygulamaları genel değil bebek, çocuk ve yetişkin yaş grubuna göre 

değişmektedir. 
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• Solunumu durmuş ve bilinci kapalı kişilere Suni Solunum Kalp Masajı yapılmalıdır. 
Değerlendirme yapmadan asla hiç kimseye canlandırma işlemi yapılmaz. 

• Burun kanamasında baş arkaya doğru değil öne doğru eğilmelidir.  
• Kanamalarda ilk yardım uygulamasında belirli koşullarda turnike uygulanır aksi takdirde 

uzuv kaybına neden olabilir. 
• Yanıklarda su dışında asla herhangi bir madde kullanılmamalıdır.  
• Yanıklarda su toplamış baloncuklar asla patlatılmamalıdır. Enfeksiyon riski taşımaktadır.  
• Hayvan ısırıkları ve böcek sokmalarında ısırılan bölgede kesme, emme ve tükürme işlemi 

uygulanmamalıdır.  
• Sara krizi geçiren bir kişinin kasılmaları durdurulmaya çalışılmaz, soğan, sarımsak veya 

kolonya koklatılmaz.  
• Zehirlenme durumlarında kişi kusturulmamalıdır.  
• Çıplak cilt üzerinde direk buz uygulaması yapılmamalıdır aksi takdirde yanık oluşur.  
• Deriye veya vücudun herhangi bir yerine batan bir cisim asla çıkarılmamalıdır, vücuda 

sabitlenmelidir.  
• Bilinci kapalı yutkunma refleksi kaybolan kişilere asla yiyecek içecek verilmemelidir.  
• Kısmi tıkanma geçiren kişi öksürüyor, konuşuyor ve nefes alıyorsa asla sırtına 

vurulmamalıdır. Öksürmesi sağlanmalıdır.  
• Kopan uzuv asla buz olan kaba konulmamalıdır. Önce içinde buz olmayan plastik bir 

poşet içerisine daha sonra içerisinde buz ve su olan ikinci poşete konularak sevki 
sağlanmalıdır.  

• Bayılan bir kişiye yiyecek veya içecek verilmemelidir. Ayakları kalp seviyesinin üzerine 
kaldırılmalıdır.  

• Göğüs ağrısı olan kişi sırt üstü yatırılmamalı, bilinci açık ise yarı oturur pozisyon 
verilmelidir.  

• Kara canlıları sokması veya ısırmasında soğuk uygulama, deniz canlılarında ise sıcak 
uygulama yapılmalıdır.  

• Donmalarda donan bölgeye masaj yapılmamalıdır. Donmuş olan bölge açılmaya 
çalışılmamalıdır.  

• Yaralanmalarda tetanos riski açısından hasta yaralı mutlaka sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmedir.  

• Kan şekeri düşen kişinin bilinci açık ise yiyecek içecek verilmelidir. Aksi takdirde verilen 
yiyecek içecek solunum yolunun tıkanmasına neden olabilir.  

• Unutulmamalıdır ki her türlü düşme, trafik kazası ve travmalarda kafatası ve omurga 
yaralanması varmış gibi davranılmalıdır. Kişi hareket ettirilmemelidir.  
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Sonuç ve Öneriler 

	  
• Ölüm ve yaralanmaların azaltılması, toplumun zarar görebilirliğe karşı kapasitesinin 

arttırılması için hazırlık programlarına ilk yardım dahil edilmesi, 
• Aynı zamanda iş yerlerinin iş kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların azaltılması için iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamında zorunlu olan ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, 
• Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite kapsamında ilk 

yardım bilgilerinin kazandırılması, 
• İlk yardım eğitimlerinin farklı savunmasız gruplara (yaşlılar, engelliler, bakıcılar, vb.) 

yönelik geliştirilmesi ve uygulanması, 
• Sürücü kursları bünyesindeki ilk yardım dersi yerine ilk yardım eğitiminin gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi sertifikasyon sistemi ile yapılandırılması, 
• Medya ve kitle iletişim araçları tarafından ilk yardım konusunda toplumun 

bilinçlendirilmesine yönelik kampanyaların yürütülmesi, 
• Televizyon, radyo ve özellikle dizilerde yer alan ilk yardım uygulamalarının doğru 
şekilde gösterilmesinin sağlanması, 

• Toplumun her kesimine ulaşabilecek eğitim programlarının geliştirilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir	  

	  
	  
	  
Kaynakça  

 
 

1. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ 
2. www.ifrc.org  
3. www.ilkyardim.org.tr  
4. www.trafik.gov.tr  

 
 

Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağı Yürütme Komitesi Üyesi 
İlk Yardım Eğitim Birimi Yöneticisi 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü 
 
İletişim: 0 312 293 60 85 
Cep: 0 537 868 36 28 
E posta: elift@kizilay.org.tr  
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2013 VE 2014 YILLARINDA MEYDANA GELEN 
HIZ KAYNAKLI ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI 

TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yıldız TERZİOĞLU1  Attila OLGUN2  Şule BAYINDIR3  Seda KAYA4 
 

ÖZET 
 
Aşırı hızda veya yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun olmayan hızlarda araç 
kullanımı, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu güvenliğini tehdit eden unsurların 
başında yer almaktadır.  Ayrıca hızın öncelikli olarak kaza sebebi olmadığı durumlarda da kaza 
şiddetini ve kazanın ölümcül olma ihtimalini arttırdığı bilinmektedir.  
 
Bu çalışmada, ülkemizde 2013 ve 2014 yıllarında meydana gelen ve sadece sürücülerine hız 
kusuru verilen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelenmiştir. Meydana gelen kazada bir 
sürücüye hız kusuru verilmişse, bu kaza hızdan kaynaklanan kaza olarak dikkate alınmıştır.  Hız 
kaynaklı kazalar genellikle aşırı hızda (yasal hız sınırının üzerinde) veya yasal hız sınırına uygun 
ancak yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun olmayan hızlarda araç kullanımını 
kapsamaktadır. Elde edilen istatistikler; kazaların oluş türleri, kazaya karışan araç sayısı ve 
tipleri, kazaların meydana geldiği yer ve zaman, kazazedelerin yaş ve cinsiyeti gibi bilgileri 
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 
 
Ayrıca, hızın trafik kazaları üzerindeki etkileri ve sonuçları incelenmiştir. Son yıllarda,  hızın 
düşürülmesi konusunda bazı ülkelerde gerçekleştirilen başarılı çalışmalar dikkate alınarak hız 
yönetiminin önemi vurgulanmıştır.   
 
Anahtar Kelime/Kavramlar: Hız, Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazaları 

 
HIZ KAYNAKLI KAZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Bu çalışmada sadece sürücülerine hız kusuru verilen kazalar incelenmiştir. Kazalardaki diğer 
kusurlar çalışmaya dahil edilmemiştir. En az bir sürücüye hız kusuru verilmişse, bu kaza hızdan 
kaynaklanan kaza olarak dikkate alınmıştır. 
 
Hız kaynaklı kazalar, aşırı hızda (yasal hız sınırının üzerinde) veya yasal hız sınırına uygun 
ancak yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun olmayan hızlarda araç kullanımını 
kapsamaktadır. İki çeşit hız sınırı tanımlanmakta olup bunlar; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
2 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
3 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
4 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
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• Yasal Hız: Fraklı yol sınıflarına, araç cinslerine ve yerleşim yerleri özelliklerine 
göre, trafik tanzim işaretleri ile belirtilmiş hız sınırlarının olmadığı yol kesimlerinde 
uygulanan kanunla belirlenmiş hız sınırlarıdır.5 

• Tayin Edilmiş (İşaretlenmiş) Yasal Hız: Belirli bir mahal için trafik tanzim 
işaretleri ile belirtilmiş uyulması zorunlu maksimum yasal taşıt hızıdır. Hız değerleri 
trafik tanzim işaretleri ile gösterilir.5 

 
2013 ve 2014 yıllarında Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kazalarının % 42,9’u, ölümlerin ise % 56’sı hızdan kaynaklanmaktadır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Tüm Kazalar İçinde Hızdan Kaynaklı Kazaların Oranı 

 
 

2013 ve 2014 yıllarında hız kaynaklı kazalarda toplam 4.036 kişi ölmüş olup bu kişilerin            
% 45,7’sini sürücüler, % 41,5’ini yolcular, % 12,8’ini yayalar oluşturmaktadır (Tablo2). 
 
Hız kaynaklı kazalarda hayatını kaybeden 4.036 kişinin 1.620’sini (% 40) hız kusuru bulunan 
sürücüler oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, 2.416 ( % 60) kişi ise hiçbir kusuru olmadığı halde 
hayatını kaybetmiştir. 
 

Tablo 2. Hız Kaynaklı Kazalarda Kazazedelerin Dağılımı 

 
 

  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 (Federal Highway Administration , 2009: 3) 

2013 2014 Toplam 2013 2014 Toplam

Kaza	  Sayısı 161.306 168.512 329.818 68.821 72.721 141.542 42,9
Ölü	  Sayısı 3.685 3.524 7.209 2.027 2.009 4.036 56,0
Yaralı	  Sayısı 274.829 285.059 559.888 127.204 134.588 261.792 46,8

Hız	  Kaynaklı	  
Kazaların	  Oranı	  

(%)

Tüm	  Kazalar Hız	  Kaynaklı	  Kazalar

2013 2014 Toplam % 2013 2014 Toplam %
Sürücü 941 905 1.846 45,7	  	  	  	  	   53.899 57.418 111.317 42,5	  	  	  	  	  
Yolcu 825 850 1.675 41,5	  	  	  	  	   64.384 67.859 132.243 50,5	  	  	  	  	  
Yaya 261 254 515 12,8	  	  	  	  	   8.921 9.311 18.232 7,0	  	  	  	  	  	  	  	  
Toplam 2.027 2.009 4.036 100	  	  	  	  	  	  	   127.204 134.588 261.792 100	  	  	  	  	  	  	  

Kazazedeler
Ölü	  Sayısı Yaralı	  Sayısı
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Hız kaynaklı kazaların yerleşim yeri durumuna göre dağılımı incelendiğinde kazaların               
% 34,2’si yerleşim yeri dışında gerçekleşmesine rağmen ölümlerde bu oran % 64,1’e 
yükselmektedir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Hız Kaynaklı Kazaların Yerleşim Yeri Durumuna Göre Dağılımı 

 
 
 

Hız kaynaklı kazalarda kazazedelerin yaş gruplarına göre ölümleri incelendiğinde 30 yaş ve altı 
ölümlerin % 34,8 oranında olduğu görülmektedir. Cinsiyet dağılımı yönünden bakıldığında ise 
ölenlerin % 77’si erkek % 23’ü kadındır (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Hız Kaynaklı Kazalarda Hayatını Kaybeden Kazazedelerin  
Cinsiyetine Göre Yaş Dağılımı 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

Kaza	  Yeri Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %

Yerleşim	  Yeri 93.070 65,8 1.450 35,9

Yerleşim	  Yeri	  Dışı 48.472 34,2 2.586 64,1

Toplam 141.542 100 4.036 100

Yaş	  Grubu Erkek % Kadın % Toplam %
≤20 501 16,1 167 18,0 668 16,6
21-‐25 298 9,6 80 8,6 378 9,4
26-‐30 300 9,6 54 5,8 354 8,8
31-‐35 289 9,3 70 7,6 359 8,9
36-‐40 284 9,1 71 7,7 355 8,8
41-‐45 283 9,1 51 5,5 334 8,3
46-‐50 254 8,2 94 10,2 348 8,6
51-‐55 214 6,9 65 7,0 279 6,9
56-‐60 217 7,0 68 7,3 285 7,1
61-‐64 113 3,6 54 5,8 167 4,1
65+ 357 11,5 152 16,4 509 12,6
Toplam 3.110 100 926 100 4.036 100
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Hız kaynaklı kazalarda kazazede ölümlerine göre yaş dağılımı incelendiğinde sürücü ölümleri 
26-45 yaş aralığında yoğunlaşırken yolcu ve yaya ölümleri ise en çok 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 
korunmasız kişilerde görülmektedir (Tablo 5). 

 
Tablo 5. Hız Kaynaklı Kazalarda Hayatını Kaybeden Kazazedelere Göre Yaş Dağılımı 

 
         

Ülkemizde 2014 yılı itibariyle 9.857.915’i Otomobil olmak üzere toplamda 18.828.721 adet 
motorlu kara taşıtı bulunmaktadır.6 
Hız Kaynaklı kazalarda hayatını kaybeden sürücülerin yarıya yakın bir kısmı otomobil 
sürücüsüdür (Tablo 6). 

 
Tablo 6. Hız Kaynaklı Kazalardaki Ölü Sürücülerin Araç Tiplerine Göre Dağılımı 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 (tüik.gov.tr, 2015) 

 

Yaş	  Grubu Sürücü % Yolcu % Yaya %
≤20 181 9,8 369 22,0 118 22,9
21-‐25 182 9,9 177 10,6 19 3,7
26-‐30 190 10,3 145 8,7 19 3,7
31-‐35 206 11,2 133 7,9 20 3,9
36-‐40 205 11,1 122 7,3 28 5,4
41-‐45 191 10,3 113 6,7 30 5,8
46-‐50 167 9,0 133 7,9 48 9,3
51-‐55 145 7,9 103 6,1 31 6,0
56-‐60 143 7,7 112 6,7 30 5,8
61-‐64 63 3,4 63 3,8 41 8,0
65+ 173 9,4 205 12,2 131 25,4
Toplam 1.846 100 1.675 100 515 100

Araç	  Tipi Sürücü	  Ölü	  Sayısı % Sürücü	  Yaralı	  Sayısı %
Otomobil 790	   42,8 56.243	   50,5
Motorsiklet 285	   15,4 25.416	   22,8
Kamyonet 261	   14,1 16.079	   14,4
Traktör 211	   11,4 1.487	   1,3
Kamyon 201	   10,9 5.807	   5,2
Otobüs 21	   1,1 1.001	   0,9
Diğer 77	   4,2 5.284	   4,7
Toplam 1.846	   100 111.317	   100
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Hız kaynaklı kazalar ve ölümler en fazla ağustos ayında gerçekleşmiştir (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Hız Kaynaklı Kazaların Aylara Göre Dağılımı 

      
                   

       Hız kaynaklı kazaların ve ölümlerin en fazla gerçekleştiği günler cumartesi ve pazar 
günleridir (Tablo 8). 
 

Tablo 8. Hız Kaynaklı Kazaların Günlerine Göre Dağılımı 

 
 
 
	  

	  

	  

Ay Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
Ocak 9.156 6,5 253 6,3
Şubat 8.267 5,8 232 5,7
Mart 9.867 7,0 245 6,1
Nisan 10.965 7,7 281 7,0
Mayıs 12.046 8,5 354 8,8
Haziran 13.031 9,2 369 9,1
Temmuz 14.104 10,0 448 11,1
Ağustos 15.581 11,0 506 12,5
Eylül 13.376 9,5 396 9,8
Ekim 13.360 9,4 395 9,8
Kasım 11.017 7,8 264 6,5
Aralık 10.772 7,6 293 7,3
Toplam 141.542 100 4.036 100

Kaza	  Günü Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
Pazartesi 19.952 14,1 505 12,5
Salı 19.805 14,0 605 15,0
Çarşamba 19.404 13,7 540 13,4
Perşembe 19.514 13,8 589 14,6
Cuma 20.595 14,6 523 13,0
Cumartesi 20.671 14,6 637 15,8
Pazar 21.601 15,3 637 15,8
Toplam 141.542 100 4.036 100
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Hız kaynaklı kazalar trafiğin de en yoğun olduğu saat dilimleri olan 12.00-18.00 arasında 
gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 9). 

 
Tablo 9. Hız Kaynaklı Kazaların Saatlere Göre Dağılımı 

 
 

Kazaya karışan araç sayısı incelendiğinde hız kaynaklı kazaların %62,9’u tek araçlı kazalardır ve 
bu kazalarda ölü oranı %71’dir (Tablo 10). 

 
Tablo 10. Hız Kaynaklı Kazaların Kazaya Karışan Araç Sayısına Göre Dağılımı 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
06.00-‐08.59 13.941 9,8 554 13,7
09.00-‐11.59 18.714 13,2 471 11,7
12.00-‐14.59 24.304 17,2 571 14,1
15.00-‐17.59 28.348 20,0 677 16,8
18.00-‐20.59 24.440 17,3 689 17,1
21.00-‐23.59 16.475 11,6 428 10,6
24.00-‐02.59 9.677 6,8 375 9,3
03.00-‐05.59 5.643 4,0 271 6,7
Toplam 141.542 100 4.036 100

Kazaya	  Karışan	  Araç	  Sayısı Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
Tek	  Araçlı 88.987 62,9 2.866 71,0
İki	  Araçlı 47.107 33,3 1.015 25,1
Çok	  Araçlı 5.448 3,8 155 3,8
Toplam 141.542 100 4.036 100
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Kaza oluş türüne göre kazalar incelendiğinde, hız kaynaklı kazalarda en fazla kaza ve ölümün 
“Yoldan Çıkma” oluş türünde meydana geldiği görülmektedir (Tablo 11). 
 

Tablo 11. Hız Kaynaklı Kazaların Oluş Türüne Göre Dağılımı 

 
 

Hız kaynaklı kazaların çoğunluğu caddelerde gerçekleşirken ölümler daha çok devlet yolları 
üzerinde meydana gelmektedir (Tablo 12). 

 
Tablo 12. Hız Kaynaklı Kazaların Yol Sınıfına Göre Dağılımı 

 
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 

Kaza	  Oluş	  Türü Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
Yoldan	  Çıkma 35.178 24,9 1.438 35,6
Yandan	  Çarpma 34.087 24,1 485 12,0
Devrilme/Savrulma/Takla 25.879 18,3 773 19,2
Yayaya	  Çarpma 15.763 11,1 464 11,5
Engel/Cisim	  İle	  Çarpışma 13.520 9,6 283 7,0
Karsilikli	  Çarpışma 6.509 4,6 282 7,0
Arkadan	  Çarpma 4.646 3,3 159 3,9
Duran	  Araca	  Çarpma 3.124 2,2 78 1,9
Diğer 1.633 1,2 60 1,5
Yan	  Yana	  Çarpışma 1.203 0,8 14 0,3
Toplam 141.542 100 4.036 100

Yolun	  Sınıfı Kaza	  Sayısı % Ölü	  Sayısı %
Cadde 60.241 42,6 638 15,8
Sokak 12.614 8,9 78 1,9
Otoyol 1.934 1,4 110 2,7
Devlet	  Yolu 33.803 23,9 1.735 43,0
İl	  Yolu 11.273 8,0 523 13,0
Köy	  Yolu 18.437 13,0 845 20,9
Baglanti	  Yolu 836 0,6 24 0,6
Diğer 2.404 1,7 83 2,1
TOPLAM 141.542 100 4.036 100



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

175

 
HIZIN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Hız sürücü tarafından seçilir ve sürücüler genelde kendilerini güvenli hissettikleri hızda araç 
kullanırlar. Sürücülerin hızlarını belirlemesinde birçok unsur dikkate alınabilir. Bu unsurlar Yol, 
araç, trafik, çevre ve sürücü ile ilgili unsurlar olmak üzere genel başlıklar altında verilmiştir 
(Tablo 13) 7.  
 

Tablo 13. Hız Seçiminde Sürücü Kararlarını Etkileyen Faktörler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 (World Health Organization, 2004 : 76) 

Yol	  ve	  Araç	  İle	  İlgili	  Unsurlar
Trafik	  ve	  Çevre	  ile	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
İlgili	  Unsurlar

Sürücü	  ile	  İlgili	  Unsurlar

Yol Trafik Yaş
Genişlik Yoğunluk Cinsiyet
Eğim Trafik	  Kompozisyonu Tepki	  Süresi
Güzergah Mevcut	  Hız Davranışlar
Çevre Çevre Heyecan	  Arama
Yol	  tasarımı Hava	  Durumu Risk	  Kabul	  Kapasitesi
İşaretlemeler Yüzey	  Şartları Tehlike	  Algısı
Üstyapı	  Kalitesi Gün	  Işığı Alkol	  Seviyesi
Araç Yol	  Işıklandırması Aracın	  Sahibi	  Olması
Tipi İşaretler Yolculuk	  Şartları
Güç/Ağırlık	  Oranı Hız	  Sınırları Araçtaki	  diğer	  kişiler
Maksimum	  Hız Denetim
Konfor
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Yüksek hız hem kaza riskini hem de kaza olması halinde önemli düzeyde kayıplara yol açma 
ihtimalini artırmaktadır. Hız arttıkça hem sürücünün tepki verme (reaksiyon) süresi içinde kat 
edilen mesafe hem de durmak için gerekli mesafe artmaktadır. İnsanlar herhangi bir tehlikenin 
üstesinden gelebilmek için “sezmek”, “tanımlamak”, “tahmin etmek”, “karar vermek” ve 
“uygulamak” basamaklarını sırasıyla yaşarlar.8 Tehlikenin algılanması, harekete karar verilmesi 
ve uygulanması sırasında geçen zaman ‘reaksiyon süresidir’. Yapılan bazı çalışmalar reaksiyon 
süresinin 1 saniyenin altında olabileceğini gösterse de çoğu araştırma bu sürenin 1,5-4 sn. 
aralığında olduğunu göstermektedir [3]. Bu faktöre ait sonuçlar Şekil 1.’de gösterilmektedir. 
Şekil 1.'de bir taşıtın önüne aniden bir yaya çıkması durumunda, yaya mesafesi en az 13 m. ve 
taşıt hızı 30 km/saat ise tepki verme ve frenleme mesafeleri dikkate alındığında taşıt çocuğa 
vurmadan hemen önce durabilecektir ve yayada bir hasar oluşmayacaktır. Ancak hızın 50 
km/saat olması durumunda sürücünün tepki süresi içinde kat edeceği mesafe 14 m. olup yayaya 
kesinlikle çarpılacak ve yayanın yaşama şansı da az olacaktır. 
 

Şekil 1. Ani fren durumunda durma mesafeleri9 

 

 (*)Reaksiyon süresi yaklaşık 1saniye olarak dikkate alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 (EGM, 2003 :3) 
9 (OECD-ECMT, 2006: 36) 
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Bir çarpma esnasında hız ne kadar yüksekse, darbe sırasında emilmesi gereken mekanik (kinetik) 
enerji miktarı da o kadar yüksektir. Yol güvenliğini etkileyen hız değişimleri doğrudan çarpışma 
anında açığa çıkan kinetik enerji değişimi ile de ilgilidir. Hareket halindeki taşıtın kinetik 
enerjisi, kütlesi ve hızının karesiyle doğru orantılıdır (𝐸𝐸𝐸𝐸 = !

!
𝑚𝑚 ∗ v!). Yüksek hızlarda darbe 

anındaki hız artmakta dolayısıyla taşıtın ve yolcuların maruz kaldığı kuvvetlerde artış 
göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çarpışma hızının 50 km/sa olduğu durumda 
yayanın ölme riski %80 iken, hızın 30 km/sa’te düşürülmesi durumunda ölüm riski %10 
olmaktadır. Araç içindekiler için, iyi tasarlanmış bir araçta emniyet kemeri takmak, önden gelen 
darbelerde %70 km/sa, yandan gelen darbelerde 50 km/sa hıza kadar koruyucu nitelikte 
olmaktadır. 

 
Ortalama hızdaki değişikliklerin trafikte meydana gelen kazaların oranı ve ciddiyeti üzerindeki 
etkilerinin hesaplanmasında kuvvet modeli dikkate alınarak hazırlanan Grafik aşağıda yer 
almaktadır. Grafik 2 incelendiğinde ortalama hızda yüzde 5'lik bir artışın yaralanmaya yol açan 
kazalarda yüzde 10, ölümlere yol açan kazalarda ise yüzde 20’lik bir artışa neden olduğunu 
görülmektedir. 
 

Grafik 2. Kuvvet Modeline Göre Hızdaki Yüzdelik Değişim Ve 
Kazalardaki Yüzdelik Değişim Arasındaki İlişki10 

 
 

Bununla birlikte bu ilişki uygulamada çok daha karmaşıktır. Herhangi bir yoldaki kaza olma 
olasılığı; hız, yol tipi, trafik durumu, ekonomik koşullar, toplumun trafik güvenliği kültürü, 
sürücü davranışları, sürücünün yaşı, cinsiyeti, emniyet kemeri kullanma durumu gibi pek çok 
faktöre bağlı olarak değişim göstermektedir.11 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 (Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı, 2008 : 9) 
11 (World Health Organization, 2004 : 76) 
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Hız sorununa acil ve kalıcı çözümler getirmek için, ilgili kurumlar tarafından koordineli 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Son yıllarda,  hızın düşürülmesi konusunda başarılı örnek 
çalışmalar bulunmaktadır. 

 
Bu örnekler incelendiğinde12; Fransa’da milli bayram olan 14 Temmuz 2002 tarihinde Fransa 
Cumhurbaşkanı, takip eden 5 yıl içinde hükümetin hedeflerinden birinin  “Güvenli Olmayan 
Yollara Karşı Savaş” olduğunu ilan etmiştir. Bir yıl sonra, bir çok bakanlığının dahil olduğu ve 
hız denetimlerine önem verilen (elektronik denetleme sistemlerinin kurulması) Trafik Güvenliği 
Eylem planı kabul edilmiştir. 2002 yılından sonraki 3 yıl içinde Fransa’daki yollarda ortama hız 
5 km/sa düşürülerek ölümlerin %30 oranında azalması sağlanmıştır ve bu sonuç o zamana kadar 
hiç görülmemiş bir sonuçtur.   
 
Avusturalya örneğine bakıldığında ise; 2002 yılında Victoria eyaletinde araçların hızların 
düşürülmesini esas alan Canlı Ulaşın (Arrive Alive) stratejisi başlatılmıştır.  Denetimlerin 
artırılması ve hız limiti aşım toleranslarının düşürülmesi ortalama hızda fark edilir bir azalmaya 
sebep olmuştur (özellikle hız limitinin 60km/sa,70 km/sa ve 80 km/sa olduğu yerlerde). Takip 
eden 4 yıl boyunca (2002-2005) ölümlerde  %16 civarında bir azalma meydana gelmiştir. 2001-
2003 yılları arasında Melbourne‘de ölümlerde %43 azalma görülmüştür. Ayrıca Avusturalya’da 
yapılan çalışmada hız limiti uygulamalarının geliştirilmesinin kazalardaki ölüm ve yaralanmaları 
tek başına azaltan bir unsur olduğunu söylemek zor olsa da önemli bir katkısı olduğu 
belirtilmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada 2013 ve 2014 yıllarında hızdan kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları 
incelenmiştir. Yapılan incelemelerde hız kaynaklı kazalarda olay yerinde ölümlerin toplam trafik 
kazalarında ölenlerin %55’i oranında olduğu tespit edilmiştir. Aşırı hızda veya yol, hava ve 
trafiğin gerektirdiği şartlara uygun olmayan hızlarda araç kullanımı, hem sürücülerin kendi 
hayatlarını (1.846 kişi) hem de başkalarının hayatını (2.190 kişi) kaybetmesine neden olmuştur. 
Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %20’si 20 yaşın altındadır. Bu oran 40 yaşın altındakiler için 
dikkate alındığında yaklaşık olarak %50’lere ulaşmaktadır. Buna rağmen; birçok sürücü hızdan 
kaynaklanan risklerin farkına varamamakta ve çoğunlukla hızlı araç kullanmanın getirdiği 
faydaların, gerçekleşmesi muhtemel problemlerden daha ağır bastığını düşünmektedir. 
 
Hız yönetimi sayesinde, risklerin azaltılabilmesi, karayollarındaki kazaların sayısının ve bundan 
kaynaklanan ağır yaralanma ve ölümlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

 
Etkili hız yönetimi için kullanılabilecek çok sayıda yöntem vardır. Bunlar arasında uygun hız 
sınırları belirlenmesi, mühendislik önlemleri, 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 kullanılması yer 
almaktadır. Ülkenin ihtiyaçlarına ve kapasitesine uygun çözümler bulmak üzere bir dizi yöntem 
bir arada kullanılarak trafik güvenliğinin artırılması gerekmektedir. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 (OECD-ECMT, 2006: 16) 
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TRAFİK YÖNLENDİRME TABELALARININ KONUMU VE 
ÇEVRESEL FAKTÖRLER NEDENİ İLE GÖRSEL ALGIDA 

YARATTIĞI OLUMSUZ ETKİLER  
 

DERMAN Ekrem1  
ÖZET 

Bilindiği üzere trafik yönlendirme işaret ve levhaları genel anlamda hayati bir öneme 
sahiptir. Hem araçların hem de insanların bir uyum içerisinde trafikte seyir etmelerini 
sağlanması için planlanmış ve konumlandırılmış olması gerekmektedir. Bu bağlamda;  çevre 
yolu, ana yol gibi trafik akışının yoğun olduğu arterlerin özellikle kavşak içi yönlendirme 
levhalarının konumunu çevresel faktörlerin mevsimsel değişimi gibi etkenleri göz önüne 
alarak konumlandırılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu konumlandırmayı görsel algıdaki 
seçicilik ilkesi içerisinde değerlendirip konumlandırmalarının buna göre yapılması 
gerekmektedir. 

Ülkemizde, özellikle büyük kentlerde ki trafik yoğunluğu her geçen yıl çoğalmaktadır. 
Bu nedenle trafik yönlendirme levhalarının önemi giderek artmakta. Ancak artan bu trafik 
yoğunluğu büyük şehirlerde ki trafik yön levhalarının yanlış konumlandırılması; çeşitli 
kazalara, zaman ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu ve şehir 
merkezlerinde yer alan ana arterlerin bazılarında ana arterden çıkış yollarının çok sayıda 
olması kaplama üstü yön ve bilgi levhalarında ki karmaşaya neden olmaktadır. Bu sorunda 
akabinde arka arkaya beliren ve bazı yerlerde yolun fiziki yapısı ya da çevresel etkenler ile 
kavşak içi yön levhalarını sürücüler görememektedir. 

Bu gibi nedenler göz önüne alındığında; gerek kavşak içi yön levhalarının gerekse 
kaplama üstü yön ve işaret levhalarının sürücüleri daha tutarlı ve görsel algılarını netleştirecek 
açıklıkta çeşitli belirteç ve mesafe göstergeleri eklenmesinin yanı sıra yolun fiziki yapısının 
yanında mevsimsel çevresel faktörleri göz önüne alarak konumlandırılması ve düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anahtar Kelimeler: Yön levhalarının konumu, Trafikte görsel algı 

                                                
1 Hitit Üniversitesi, İskilip MYO, Tasarım Bölümü. Öğretim Görevlisi 
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NEGATIVE EFFECTS CAUSED BY LOCATION OF TRAFFIC GUIDANCE POSTS 
AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON VISUAL PERCEPTION 

 
ABSTRACT 

 
As it is largely known, traffic guidance signs and posts have a crucial importance. 

These signs and posts must have been located precisely in order to provide a coordinated 
movement of vehicles as well as pedestrians. In this context; especially the location of inner 
intersection guidance posts need to be placed by considering seasonal changes of 
environmental factors on main arteries with dense traffic flow such as urban freeways and 
main roads. In addition to this, the posts need to be located after assessing the locations   
within the visual perception essentials.   

 
Traffic density increases in our country especially in major cities. Because of this 

reason the importance of traffic guidance posts also increases. However, increased traffic 
density and misplaced traffic guidance posts in major cities cause various accidents as well as 
time and monetary losses. Because of the existence of too many exit ways from main arteries 
in city centers with dense traffic, guidance and information posts above the pavement of the 
road lead to confusion. Drivers are not able to see inner intersection guidance and information 
posts which may appear in a row, because of the physical deficiencies of the road or 
environmental effects. 

 
Considering the reasons mentioned earlier; inner intersection guidance and direction 

and sign posts above the road should be placed with reasonable intervals providing more 
consistent and clarified visual perception for drivers by addition of various determinats and 
distance indicators. Furthermore, placing and organization of the posts needs to be made by 
taking into account of road’s physical condition and seasonal environmental factors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Location of traffic sign posts, Visual perception in traffic  
 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

182

 
1. GİRİŞ 

Hiç şüphe yok ki hızla gelişen teknoloji ile sürekli değişim gösteren dünya insanların 
birçok konuda gelişmesine neden olmuştur. Bu gelişim serüveni içerisinde insan bir takım 
ihtiyaçlarını karşılarken rahat ve huzurlu olmanın yanı sıra zaman ve maddi kayıp yaşamadan 
hayatını devam ettirmek ister. İnsanın bu istek ve arzusu hayatın birçok alanında olduğu gibi 
trafikte durağan ya da seyir halindeyken de devam etmesini bekler. 

Günümüzde kent ile insan arasındaki iletişimi sağlayan bilgilendirme, yönlendirme ve 
işaretlendirme elemanları; kentlerde yönlenme, bilgilendirme, sınırlandırma işlevlerinin yanı 
sıra kent kimliğinin güçlendirilmesinde, kentte okunaklılığın ve uyumun arttırılmasında 
önemli yer tutarlar. 

 Kentte uyumu, trafik düzenini sağlayan bilgilendirme, yönlendirme ve işaretlendirme 
elemanları trafiğin güvenliği için büyük anlam ifade ederler. Alanı ilk defa ziyaret edenlere 
göre yerleştirilen elemanlar, kişilerin kaybolmadan yön bulmalarını sağlarken, kentte 
yaşayanlar için de düzenleyici işleve sahiptirler (Alpagut, 2005:1). 

 
1.1. Trafik Yönlendirme Tabelalarının Algısal Konumu 

Trafik güvenliği açısından son derece önemli olan trafik işaret levhaları, yol 
kullanıcılarına yol ve çevresinin karakteristiği hakkında uyarı ve bilgi vererek trafiği 
düzenlemeyi amaçlamaktadır (Resim 1). Bir trafik işaretinin trafik güvenliğine olan katkısı, 
bu işaretin yol kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde algılanabilir ve anlaşılır olması 
şeklinde açıklanabilir. Küreselleşen dünyada kara ulaştırması alanında ki gelişmeler 
sonucunda trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında yaşanan sorunların ortadan 
kaldırılması amacıyla, ortak trafik kurallarının uygulanması ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, 
ülkemiz tarafından da parafe edilen ve içerisinde trafik işaret levhalarının da yer aldığı, 
Viyana Konvansiyonu. 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da imzaya açılmış ve 1 Mayıs 1971 
tarihinde Karayolu Trafiği Konvansiyonunu tamamlayan Avrupa Sözleşmesi(European 
Agreement) ile birlikte imzalanmıştır (trafik.gov.tr, 2015). 

 

 
Resim 1. Trafik Yön ve İşaret Levhaları 

İnsanların ulaşım için kullandığı yollar bireye özgü olmayıp, ortak bir kullanım alanı 
olması sebebiyle etkileşim ve iletişimin en yüksek düzeyde olduğu yerlerdir. Trafik akışının 
düzeninin, işlerliğinin sağlanabilmesi ve korunabilmesi için bilgilendirici ve yönlendirici 
elemanlara ihtiyaç duyulur. Bu elemanlar araçların trafikte birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen 
ve araçların o trafikte seyrini sağlayan öğeler bütünüdür.  

Trafik işaretleri özel olarak konumlandırılmış yerlerinde dururken amaçlarına uygun 
olarak temsil ettikleri vazife gereğince bir görev yaparlar. Yaptıkları bu iş görev ya da başka 
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bir adlandırma ile fonksiyon trafik işaretinin varlık sebebidir. Dolayısıyla trafik işareti aynı 
zamanda bir işi, görevi de temsil eder ve oluşturur. Trafik işaretlerinin genel fonksiyonları; 
düzen, güvenlik, yönetme, iletişim ve sorumluluk için vardır. Bu fonksiyonları yerine 
getirmek üzere tasarlanarak konuşlandırılmaktadır (Şekil 1). Açıklanan nedenlerle işaretler 
trafiğin belkemiği, etkin faktörüdür. Onlarsız bir trafik asla düşünülemez. Bağlılık, bağımlılık 
ve tamamlayıcılık özellikleri gösterirler (Aşkan, 2005: 235-238). 

 

      
Şekil 1. Trafik Yön ve İşaret Levhaları (KGM:194 ) 

Coğrafi çevrenin algılanmasında, coğrafi çevre ve birey arasındaki ilişkide çok yönlü 
görsel etkileşim söz konusudur; psikolojik ve sosyolojik etkilenmenin yanı sıra, coğrafi 
çevrenin fiziksel (renk, boyut, doku, ışık, malzeme vb.) özelliklerinin de insanın duygu ve 
algısını yönlendiren bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 

1.2. Görsel Algı 
Beynimiz, kendisine gönderilen duyumsal verilerde anlam aramaya programlıdır. Bu 

kuşkusuz hayatta kalma içgüdüsü ile bağlantılıdır. İlkel kökenlerimizde bir dal kırılma 
çıtırtısının yırtıcı bir hayvanın belirtisi olması gibi, günümüzde de beynimiz kendisine gelen 
uyarıyı anlamlı bir şablon içine yerleştirmeye çalışır. Tamamı ile rastgele görsel ya da işitsel 
duyumlar alınsa bile zihin daha önceden depoladığı bilgiler temelinde bunları yorumlamaya 
çalışır (Roth, 2002:91). 

Algı sistemleri organizmayı donatır ve sürekli aktif haldedir. Tüm algı sistemleri, 
kendilerine ait çevresel bilgiyi toplama ve bunu uygun bir şekilde iletmekle görevlidir. O 
halde beynimizin algı organizasyonuna gidecek uyarıcı faktör, bu organizasyon içerisinde 
kendine tanımlanabilir bir ifade bulur. Bu ifadeler ya geçmiş tecrübelere dayalı referanslar ile 
geri bildirimde bulunurlar ya da anlık tepkiler ve algının kaynağına dayalı olağan-rasgele 
tepkiler verir. 
1.2.1. Görsel Algılamada Şekil Zemin İlişkisi 

Nesnenin çevresinde yer alan öğelerden ayırt edilebilme özelliğidir. Şekil kişiye yakın 
olan, zemin ise kişiden uzak olandır. Şekil ve zemin arasındaki zıtlık, aralarındaki ilişkiyi 
belirgin hale getirir (Şekil 2) 
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Şekil 2. Gestalt’a Göre Şekil-Zemin İlişkisi 

Bir alan içinde bulunan pozitif elemanlar figür olarak tanımlanır. Figürü taşıyan görsel 
alan ise arka plan veya zemin şeklinde tanımlanır. Örneğin trafik işaretleri zıtlığın algıyı 
kolaylaştırması amacıyla, beyaz zemin üzerine siyah, kırmızı zemin üzerine beyaz veya sarı 
zemin üzerine siyah olacak şekilde düzenlenmiştir  (Alpagut, 2005:7). 
1.2.2. Görsel Algılamada Benzerlik İlişkisi 

Birbirine benzer birimler bir algısal bütünlük kazanırlar. Kalabalığa baktığımız zaman 
bazı özelliklerine göre bireyleri gruplarız; yaş benzerliğine göre grupladığımızda çocukları, 
gençleri, orta yaşlıları ve ihtiyarları görürüz.; cinsel benzerliği kullanarak erkek ve dişi 
gruplarını algılarız. Aynı topluluğu, giydikleri giysilerin renklerine göre de gruplayabiliriz. 
Şekil, renk, doku, cinsiyet vb. pek çok özellik bakımından birbirine benzer maddeler birlikte 
gruplanarak algılanırlar. Benzerlik faktörü görsel uyarıcıların algılanmasında olduğu kadar 
işitsel uyarıcıların algılanmasında da önem taşır ( Erdal, 2006:30). 

 
Şekil 3. Görsel Algılamada Benzerlik İlişkisi 

Trafikte çeşitli görsel algılama ilişkileri ile trafik yönlendirme tabelalarının algısal 
değerlendirmelerini yapmaktayız. Bu ise trafikte seyir halindeyken bize anlatılmak istenen 
mesaj ya da uyarıyı doğru şekilde almamıza ve yönlenmemize neden olmaktadır.  

2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, trafik yönlendirme tabelalarının komumu ve çevresel faktörlerinin, taşıt 
sürücüleri görsel algılarında yarattığı etkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır,   

2.2. Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evrenini Ankara ilinde yer alan 3 farklı noktadan (Tablo 1) 20.10.2015 ile 

02.11.2015 tarihleri arasında araçları ile geçen kişilerden oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplamak için belirtilen noktalardan geçen (Tablo 1) kişilerle sınırlandırılmıştır. 
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Nokta Konumu Kişi Sayısı 

1.Nokta Ankara Eskişehir Yolu, Ankara Çıkışı Başkent Üniversitesi Kavşağı  35 

2.Nokta Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzeri UTEM Karşısı 27 

3.Nokta Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Kavşağına istikameti 30 

Toplam 92 

Tablo 1. Alıştırma Evrenindeki Noktalar ve Kişi Sayıları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 farklı sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. 

Ankette, kişilerin cinsiyet ve yaş özelliklerini kapsayan demografik soruların yansıra trafik 
yönlendirme tabelalarının komumu ve çevresel faktörlerin, taşıt sürücülerinin görsel 
algılarında yarattığı etkiyi belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 
2.3. Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırmada toplanan veriler, İstatistik paket programı ile yüzdelik analizleri yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 
3.1. Birinci Noktadan Geçip Araştırmaya Katılanların Anket Verileri 

Tablo 2 de, araştırmada yer alan 1. Noktadan geçen katılımcıların demografik verileri 
yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır. 

Cinsiyet Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Kadın %31,4 11 

Erkek %68,6 24 

Yaş Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

18-25 %14,3 5 

26-35 %42,9 15 

36-45 %25,7 9 

45 ve üzeri %17,1 6 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 31,4’ü kadın iken , %68,6’sı 

erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında, % 82,9’luk çoğunluğun 
45 yaş altı olduğu görülmektedir. 

Aşağıda ‘Ankara Eskişehir Yolu, Ankara çıkışı Başkent Üniversitesi kavşağında 
(1.Nokta)’ yer alan trafik yönlendirme tabelasının konumu ve görünümleri yer almakta olup, 
bu nokta da araştırmaya katılanlara gösterilmiştir. 
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           Resim 2. (1. Nokta) Koordinatı                  Resim 2. (1. Nokta) Görüntü 20 m 

 
Resim 3. (1. Nokta) Görüntü 4 m 

Tablo 3 de; katılımcılar, araştırmada yer alan görsel algılama ile ilgili sorulara 
verdikleri yanıtların verileri yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Görsel Algılama Göre Dağılımı 
Katılımcıların tamamı belirtilen noktadan geçmiştir, %72,7’si yönlendirme tabelasını 

son anda gördüğünü, %15,2’si ise yönlendirme tabelasını görmediğini belirtmiştir. Aynı 
zamanda yönlendirme tabelasını görmedim diyenlerin tamamı yolu bildikleri için 
yönlendirme tabelasının dikkatlerinden kaçtığını ifade etmişlerdir. Yolun fiziki yapısı nedeni 
ile %12,9’u ve yönlendirme yazılarının küçük olması yanıtını işaretleyen %12,9’u 
yönlendirme tabelalarını son anda görenlerden oluşmaktadır. Başka taşıtların yönlendirme 
tabelalarını görmesini engelleyen 1 kişi ise %3,2’lik bir oran oluşturmaktadır. 

Bu Yoldan Daha Önce Aracınızla Geçtiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 100 35 
Hayır % 0 0 
Yönlendirme Tabelasını Görebildiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 12,1 5 
Hayır % 15,2 5 
Son Anda Gördüm % 72,7 25 
Yönlendirme Tabelasını Görmenizi Ya da Son Anda Görmenizi 
Engelleyen Şey Nedir? (Bir Önceki Soruda Evet Yanıtını Vermeyenler) Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Başka Taşıtlar % 3,2 1 
Yolun Fiziki Yapısı % 12,9 4 
Çevresel Faktörler (Ağaç, Elektrik Direği vs.) % 51,6 16 
Yönlendirme Tabelalarının Yazılarının Küçük Olması % 12,9 4 
Yolu Bildiğim İçin Dikkatimi Çekmedi % 19,4 6 
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3.2. İkinci Noktadan Geçip Araştırmaya Katılanların Anket Verileri 

Tablo 4 de, araştırmada yer alan 2. Noktadan geçen katılımcıların demografik verileri 
yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır. 

Cinsiyet Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Kadın %37 10 

Erkek %63 17 

Yaş Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

18-25 %14,8 4 

26-35 %48,1 13 

36-45 %29,6 8 

45 ve üzeri %7,4 2 

Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Tablo 4’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 37’si kadın iken , %63’ü 

erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında, % 92,6’lık çoğunluğun 
45 yaş altı olduğu görülmektedir. 

Aşağıda ‘Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzeri UTEM Karşısı (2.Nokta)’ yer alan trafik 
yönlendirme tabelasının konumu ve görünümleri yer almakta olup, bu nokta da araştırmaya 
katılanlara gösterilmiştir. 

          
       Resim 4. (2. Nokta) Koordinatı                  Resim 5. (2. Nokta) Görüntü 20 m 

 
Resim 6. (2. Nokta) Görüntü 7 m 

Tablo 5 de; katılımcılar, araştırmada yer alan görsel algılama ile ilgili sorulara 
verdikleri yanıtların verileri yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır.  
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Görsel Algılama Göre Dağılımı 

Katılımcıların tamamı belirtilen noktadan geçmiştir, %66,7’si yönlendirme tabelasını 
son anda gördüğünü, %14,8’si ise yönlendirme tabelasını görmediğini belirtmiştir. Aynı 
zamanda yönlendirme tabelasını görmedim diyenlerin tamamı yolu bildikleri için 
yönlendirme tabelasının dikkatlerinden kaçtığını ifade etmişlerdir. Yönlendirme yazılarının 
küçük olması yanıtını tercih eden katılımcılar %11,1’i ile yolun fiziki yapısını ile diyen 
katılımcıların %11,3’ü, yönlendirme tabelalarını son anda görenlerden oluşmaktadır. Başka 
taşıtların yönlendirme tabelalarını görmesini engellediğini söyleyen katılımcılar %7,4’liük bir 
oran oluşturmaktadır. 

3.3. Üçüncü Noktadan Geçip Araştırmaya Katılanların Anket Verileri 
Aşağıda Tablo 6 da, araştırmada yer alan 3. Noktadan geçen katılımcıların demografik 

verileri yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır. 
Cinsiyet Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Kadın %23,3 7 

Erkek %76,7 23 

Yaş Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

18-25 %40 12 

26-35 %33,3 10 

36-45 %13,3 4 

45 ve üzeri %13,3 4 

Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %76,7’si yani çoğunun erkek 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında, % 73,3’lük çoğunluğun 35 
yaş altı olduğu görülmektedir. 

Aşağıda ‘Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Kavşağına istikameti (3.Nokta)’ yer alan trafik 
yönlendirme tabelasının konumu ve görünümleri yer almakta olup, bu nokta da araştırmaya 
katılanlara gösterilmiştir. 

Bu Yoldan Daha Önce Aracınızla Geçtiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 100 27 
Hayır % 0 0 
Yönlendirme Tabelasını Görebildiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 18,5 5 
Hayır % 14,8 4 
Son Anda Gördüm % 66,7 18 
Yönlendirme Tabelasını Görmenizi Ya da Son Anda Görmenizi 
Engelleyen Şey Nedir? (Bir Önceki Soruda Evet Yanıtını Vermeyenler) Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Başka Taşıtlar % 7,4 2 
Yolun Fiziki Yapısı % 11,3 3 
Çevresel Faktörler (Ağaç, Elektrik Direği vs.) % 51,9 14 
Yönlendirme Tabelalarının Yazılarının Küçük Olması % 11,1 3 
Yolu Bildiğim İçin Dikkatimi Çekmedi % 18,5 5 
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          Resim 7. (3. Nokta) Koordinatı                        Resim 8. (3. Nokta) Görüntü 50 m 

 
Resim 9. (3. Nokta) Görüntü 20 m 

Tablo 7 de; katılımcılar, araştırmada yer alan görsel algılama ile ilgili sorulara 
verdikleri yanıtların verileri yüzde ve kişi sayısı değerleri yer almaktadır.  

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Görsel Algılama Göre Dağılımı 
Katılımcıların tamamı belirtilen noktadan geçmiştir, %56,7’si yönlendirme tabelasını 

son anda gördüğünü, %30’u ise yönlendirme tabelasını görmediğini belirtmiştir. Aynı 
zamanda yönlendirme tabelasını görmedim diyenlerin tamamı yolu bildikleri için 
yönlendirme tabelasının dikkatlerinden kaçtığını ifade ettikleriniz söyleyebiliriz. Yönlendirme 
yazılarının küçük olması yanıtını tercih eden katılımcılar %10’unu, yolun fiziki yapısını diyen 
katılımcılar %11,3’ü, Başka taşıtların yönlendirme tabelalarını görmesini engellediğini 
söyleyen katılımcılar %6,7’liük bir oran oluşturmaktadır. 

 

Bu Yoldan Daha Önce Aracınızla Geçtiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 100 30 
Hayır % 0 0 
Yönlendirme Tabelasını Görebildiniz mi? Yüzde Değeri Kişi Sayısı 
Evet % 23,3 7 
Hayır % 20 6 
Son Anda Gördüm % 56,7 17 
Yönlendirme Tabelasını Görmenizi Ya da Son Anda Görmenizi 
Engelleyen Şey Nedir? (Bir Önceki Soruda Evet Yanıtını Vermeyenler) Yüzde Değeri Kişi Sayısı 

Başka Taşıtlar % 6,7 2 
Yolun Fiziki Yapısı % 20,1 6 
Çevresel Faktörler (Ağaç, Elektrik Direği vs.) % 43,3 13 
Yönlendirme Tabelalarının Yazılarının Küçük Olması % 10 3 
Yolu Bildiğim İçin Dikkatimi Çekmedi % 13,3 6 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

190

4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Her iki cinsiyette de yaş aralığı fark etmeksizin araç kullanımı yaygın olarak 
gözlemlenmekte. Ancak araç kullanımında erkeklerin kadınlara oranla daha yoğun olduğu 
söylenebilir.  

Sürekli aynı güzergâhta giden araç sürücülerinin trafik yönlendirme tabelalarının 
görmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada bulgulardan elde edilen en önemli sonuç ise trafik yönlendirme 
tabelalarının konumu ve tasarımını oluştururken, mevsim şartları ve yolun fiziki yapısının göz 
ardı edildiği ve sonuç olarak da araç kullanıcılarının trafik yönlendirme tabelalarını ya 
göremediği ya da görmekte oldukça zorlandığı gözlenmektedir.  

Bu sonuçlardan hareketle; 

Kavşak içi yön levhalarının gerekse kaplama üstü yön ve işaret levhalarının sürücüleri 
daha tutarlı ve görsel algılarını netleştirecek açıklıkta çeşitli belirteç ve mesafe göstergelerinin 
eklenmesinin yanı sıra yolun fiziki yapısının yanında mevsimsel, çevresel faktörleri de göz 
önüne alarak konumlandırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Gerektiğinde mevsimsel 
faktörlerin olumsuzluğunu gidermek için yönlendirme tabelalarının kontrollerinin yapılması 
ve bu disiplini sürekli edinilecek sosyal ya da kamu düzenlerinin oluşturulması 
gerekmektedir.  

Bilinmelidir ki kentte uyumu, trafik düzenini sağlayan bilgilendirme, yönlendirme ve 
işaretlendirme elemanları trafiğin güvenliği için büyük anlam ifade ederler. Alanı ilk defa 
ziyaret edenlere göre yerleştirilen elemanlar, kişilerin kaybolmadan yön bulmalarını 
sağlarken, kentte yaşayanlar için de düzenleyici işleve sahiptirler. 
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ÇANKIRI-KIRIKKALE KARAYOLU’NDA YABAN HAYVANI 
(MAMMALIA) İLE ARAÇ ÇARPIŞMALARININ İRDELENMESİ 
 

Ali Uğur Özcan1, Nuri Kaan Özkazanç2 

 
ÖZET 

 
Karayollarının yaban hayvanları üzerine olan negatif etkileri hem Türkiye’de hem de Dünya’da 
her geçen gün artmaktadır. Karayollarındaki trafik akışının etkileri sadece yaban hayvanı 
kazaları ile sınırlı olmamakla birlikte; habitatların parçalanması, trafik gürültüsü, kirlilik, yeni 
insan yerleşimlerinin oluşturulması, arazi dönüşümleri, erozyon gibi birçok yönden de yaban 
hayatına zarar vermektedir. Aynı zamanda yaban hayvanı araç çarpışmaları sonucunda insan 
ölümlü ve maddi kayıplı kazalar da meydana gelmektedir.  Karayollarının yapılması veya trafik 
akışının, yaban hayatına vermiş olduğu olumsuz etkilerin azaltılması için planlamacılar 
tarafından ekolojik alt ve üst geçitler, sinyalizasyon, uyarı levhaları başta olmak üzere 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Uygun yerlerde alınacak olan önlemler, yaban hayatının ve 
insanların korunması ve ekonomik kayıpların azaltılması için oldukça önemlidir. Bu amaçla, 
Çankırı-Kırıkkale Karayolu’nda orta ve düşük trafik yoğunluğundaki kısımlarında Mayıs 2014-
Nisan 2015 dönemlerini kapsayacak şekilde yaban hayvanı-araç çarpışmaları sonucunda 
meydana gelen orta ve büyük memeli yaban hayvanı kayıpları incelenmiştir. İnceleme 
sonucunda yolun tamamında 6 tür ve 83 adet orta ve büyük memeli yaban hayvanı trafik kazası 
sonucu ölmüştür. En çok ölümler 40 adet ile kirpi Erinaceus concolor 30 adet ile tilki Vulpes 
vulpes, ve 8 adet ile sansar Martes foina olmuştur. En fazla kirpi ölümü yoğun düşük trafik 
yoğunluğuna sahip kısmında en fazla tilki ölümü yolun orta trafik yoğunluğuna sahip kısmında 
gerçekleşmiştir. Yaban hayvanı-araç çarpışmalarının en aza indirilmesi amacıyla yol ve peyzaj 
etkilerinin belirlenmesi, analizi ve kaza sıcak noktalarının tespit edilmesi için gerekli olan 
verilerin düzenli olarak toplanması gerekmektedir. Bu sayede, hem ekonomik zararların hem de 
yaban hayvanı ve insanlar ölümlerinin azaltılması mümkün olabilecektir.  

Anahtar kelimeler: Yaban hayvanı, araç çarpışması, Çankırı-Kırıkkale Karayolu 
GİRİŞ 

Yaban hayvanları üzerinde yolların ve trafiğin birçok olumsuz ekolojik ve çevresel etkileri 
bulunmaktadır (Forman and Alexander, 1998; Trombulak and Frissell, 2000; Fahrig and 
Rytwinski, 2009). Hayvan popülasyonları üzerine trafik ve yolların etkileri yalnızca trafik 
ölümleri ile sınırlı değildir. Yaban hayvanlarının göç yolları, yaşam alanı yollar tarafından eşit 
parçalara bölünmesi, hayvanların açık yol koridorları boyunca hareket etmesi sonucunda trafikte 
yönlerini birbirine karıştırması, leş ve beslenme gibi yeni besin kaynaklarının yol koridorlarında 
mevcudiyeti ve yol kenarının çevresi bazı türler için ekolojik tuzak etkisini göstermesi diğer 
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etkileri olarak söylenebilir (Harris and Scheeck, 1991). Bununla birlikte; izolasyon, trafik 
gürültüsü, gece ışıkları, kirlilik (tuz, ağır metaller, herbisit, nitrojen kirleticiler), yol sınırlarındaki 
yönetim aktiviteleri, insan girişlerinin artması, yapay setler ve erozyonun yaban hayatı 
habitatının kalitesi üzerinde büyük etkiye sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Forman 
and Alexander, 1998; Huijser, 1999). Bu faktörlerin etki zonu gerçekte yol ve yol kenarıyla 
sınırlı değildir. Bu faktörlere bağlı olarak etkilenme alanı birkaç metreden birkaç kilometreye 
kadar olabilmektedir.  Underhill and Angold (2000) yol kenarındaki ekolojik kominiteler 
üzerindeki görülebilir etki zonunu 100 metrenin üzeri olarak tanımlamıştır.  

Dünya üzerindeki farklı ülkelerde bazı yaban hayvanlarının karayolu kazalarına dayanan önemli 
popülasyon azalmalarına maruz kaldığı bilinmektedir. Britanya’da yetişkin Avrupa Porsuğu 
popülasyonun %40’ından fazlasının ölümüne trafik kazalarının neden olduğu tahmin 
edilmektedir (Clarke et al., 1998). Portekiz’de Douro ırmağının güneyinde soyu tükenmek üzere 
olan Iberian kurt popülasyonlarının %10’unu yol üzerinde olduğu hesaplanmaktadır (Grilo et al., 
2009). Her yıl Belçika’da 230.000 ile 350.000 arasında (Holsbeek et al. 1999), Hollanda’da ise 
113.000 ile 340.000 arasında batı kirpisi (Huijser and Bergers, 1998) trafik kazası sonucunda 
öldüğü tahmin edilmektedir. Türkiye’de henüz bu konuda herhangi bir bilimsel çalışma 
bulunmamaktadır. 

Yaban hayatı araç çarpışması sonucu ortaya çıkan kazaların belirlenmesi ile birlikte hem 
ölümleri hem de yaban hayatı popülasyonları üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik 
etkili stratejik önlemler alınabilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda yol ölümlerinin 
azaltılmasında yapısal kurgu için yollarda gerçekleşen ölümlerin sıcak noktaları 
tanımlanmaktadır (Beaudry et al., 2008). Başka bir ifadeyle yaban hayvanı-araç çarpışma 
(YHAÇ) olduğu yüksek risk lokasyonlarının belirlenmesidir.  

Çankırı Kırıkkale Karayolu’nda Mayıs 2014 – Mayıs 2015 yılları arasında gerçekleştirilen bu 
çalışmada; yaban hayatı araç çarpışmaları sonucunda ölüm olaylarının meydana geldiği 
noktaların tespit edilmesi, çarpışma noktalarının analizi ve yorumlanması yapılmıştır. 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Alanı 
Çankırı-Kırıkkale 765 (05-06-07) Karayolu’nun yaklaşık olarak 94 km uzunluğundaki bölümü 
çalışma alanı olarak belirlenmiştir (Şekil 1).  Yol hattının bulunduğu arazi engebeli bir 
topografya oluşturmakta olup 650-950 m arasında yüksekliğe sahiptir. Peyzaj genel itibari ile 
antropojenik etkilere maruz kalmış ve yoğunluk olarak tarım alanlarıdır. Bazı yerlerde meraların 
hakimiyeti bulunmaktadır. Yol hattı Kızılırmak, Tüney çayı ve Tatlıçay akarsuları ile paralellik 
sağlamaktadır. 
Trafik Yoğunluğu 

Çankırı-Kırıkkale Karayolu’nda hız sınırı otomobiller için 110 km s-1 kamyon, otobüs ve tırlar 
için 90 km s-1‘dır. Karayolu düşük ve orta yoğunlukta olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
Trafik yoğunluğuna ait veriler aylık olarak araç cinsine göre saatlik ortalamalar halinde 
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki adet araç ölçüm istasyonundan alınmıştır. Veriler çift 
yönün toplamı olarak verilmektedir. Araç yoğunluğu, çalışma döneminde düşük yoğunluğa sahip 
bölümünde yaklaşık 1800 araç/gün, orta yoğunluğa sahip bölümünde 5000 gün/araç olmuştur.  
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Harita 1. Çalışma alanı 

Arazi Çalışması 

Çankırı-Kırıkkale otoyolunda trafik kazası sonucu ölen yaban hayvanların sayısı 1 Mayıs 2014 
ile 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında kaydedilmiştir. Kayıtlar, çalışma süresi olan 153 günde, 
ortalama üç günde bir olacak şekilde sabah çok erken saatte toplanmıştır. Çift sayımdan 
kaçınmak için kayıttan sonra kalıntılar yolun kenarına çıkarılmış ve yaban hayvanların ölülerinin 
bulunduğu noktaların koordinatları (UTM) 5 metre hassasiyete sahip Garmin marka GPS 
aracılığıyla alınmıştır. Çarpışmanın olduğu noktadan 45 derecelik açı ile sekiz adet fotoğraf ve 
çarpmanın olduğu yönde yaklaşık 50 metre mesafeden 1 fotoğraf çekilmiştir. Yola ait hız sınırı, 
eğim, yol genişliği, viraj özelliği bilgileri kaydedilmiştir. Yaban hayvanlarına ait biyolojik 
özellikler ezilme, sıkışma ve parçalanmadan dolayı alınamamıştır.  
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BULGULAR  
Bir yıllık süre boyunca yol üzerinde büyük çoğunluğu tilki ve kirpi olmak üzere memeli altı 
türden 83 adet ölümlü yaban hayvanı kazası kaydedilmiştir (Çizelge 1). Araç çarpması sonucu 
gerçekleşen ölümlerde en fazla 40 adet ile kirpi (Erinaceus concolor) ve 30 adet ile tilki (Vulpes 
vulpes) belirlenmiştir. Memelilerin tamamı için ölüm oranı bütün yol boyunca 0.885 adet km-

1’dir. Yolun orta trafik yoğunluğuna sahip kısmında ölüm oranı 1.04 adet km-1, düşük trafik 
yoğunluğuna sahip kısmında 0.579 adet km-1 olmuştur. En fazla ölen memeli hayvan türü olan 
kirpi için, tüm yol boyunca ölüm oranı 0.43 adet km-1, orta trafik yoğunluğuna sahip kısmın da 
0.41 adet km-1 ve düşük trafik yoğunluğuna sahip kısmında ise 0.45 adet km-1 olarak 
gerçekleşmiştir. İkinci derecede yoğun ölüm oranına sahip olan kızıl tilki için ise tüm yol 
boyunca ölüm oranı 0.32 adet km-1, orta trafik yoğunluğuna sahip kısmında 0.43 adet km-1 ve 
düşük trafik yoğunluğuna sahip kısmında 0.10 adet km-1 olmuştur. 
 

Tablo 1. Çankırı-Kırıkkale Karayolu’nda araç çarpması sonucu ölen hayvan sayıları 

Tür ismi Düşük yoğunluktaki 
yol (62.7-93.8 km 

arasında) 

Orta yoğunluktaki 
yol (0-62.7 km 

arasında) 

Bütün yol (0-93.8 
km arasında) 

 Ölüm %  Ölüm %  Ölüm % 
Erinaceus 
concolor 

14 16,87 26 31,33 40 48,19 

Lepus europaeus   3 3,61 3 3,61 
Canis lupus   1 1,20 1 1,20 
Vulpes vulpes 3 3,61 27 32,53 30 36,14 
Martes foina 1 1,20 7 8,43 8 9,64 
Meles meles   1 1,20 1 1,20 

Toplam 18 21,69 65 78,31 83 100,00 
 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak toplanan yol yoğunluğu verilerine göre; 
çalışma süresi boyunca Çankırı-Kalecik Yol Ayrımı arasındaki trafik yoğunluğu ortalama günlük 
4680 araç, Kalecik Yol Ayrımı-Kırıkkale arasındaki trafik yoğunluğu ortalama 1818 araçtır. 
Trafiğin en yoğun olduğu ay her iki yol içinde Eylül ayıdır. Araçlar trafikte günün farklı 
zamanlarında özellikle hafta sonları ve sabah 7 ile akşam 5 saatleri arasında düşüş ve artış 
gösterirler (Federal Highway Administration, 2009). Her iki yolda da trafik yoğunluğu akşam 
19’dan sonra azalmaya başlamış ve sabah 5’den sonrada artmıştır. Özellikle güneş batımından 
bir saat sonra karanlıkta görüş azalması ile çarpışma riski artmaktadır (Haikonen and Summala, 
2001). Başka bir ifade ile kazaların en yoğun olduğu saatte (Akşam sekiz ile on arasında) düşük 
yoğunluktaki yoldan her bir dakikada 2 araç, orta yoğunluktaki yolda her bir dakikada 5 araç 
geçmektedir. 

Türkiye’de çift şeritli bir yol için şehir dışında 110 km s-1, şehir içinde ise 90 km s-1, tek şeritli 
yollar için şehir dışında 90 km s-1, şehir içinde 70 km s-1 hız sınırları kullanılmaktadır. Çalışma 
alanı içerisindeki yolların yaklaşık olarak %80’inde hız sınırı 110 km s-1, %15 inde 90 km s-1 ve 
%5 inde ise 90 km s-1’den daha düşüktür.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Yaban hayvanları besin, barınak, su ve üreme faaliyetleri neticesinde habitatlar arasında hareket 
ederler. Genellikle yaban hayvanları aynı anda birkaç habitatı birden kullanma ihtiyacı duyarlar. 
Türlere göre değişiklik göstermekle birlikte beslenmek için açıklıklar ve tarım alanları, su 
ihtiyaçları için akarsu ve göl habitatları, barınmak için orman ve kayalık alanları aynı anda 
kullanabilmektedir. O yüzden aynı habitat türünün parçalanmasının yanında tüm ekosistemi 
birlikte irdelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Karayolları sadece aynı habitatı değil yaban 
hayvanının kullandığı birçok habitatı ayırmaktadır. Bu yüzden planlamalarda habitat 
ihtiyaçlarının net olarak ortaya konulması gerekmektedir.  
Genel olarak çalışma alanındaki kazalarda ölen altı memeli hayvan türü geceleri daha aktiftir. 
Kazalarda en çok ölen yaban hayvanı türünden biri olan kızıl tilki akşam 5 ile sabah 5 arasında 
aktif akşam 9 ile gece 1 arasında en aktif hareketliliğe sahiptir (Adkins and Stott, 1998). Araç 
trafiğinin günün saatlerinde farklı yoğunlukta olması yaban hayatı kazalarını farklı oranda 
etkilemektedir. Özellikle güneş batımından bir saat sonra karanlıkta görüş azalması ile çarpışma 
riski artmaktadır (Haikonen and Summala, 2001). Başka bir ifade ile kazaların en yoğun olduğu 
saatte (Akşam sekiz ile on arasında) düşük yoğunluktaki yoldan her bir dakikada 2 araç, orta 
yoğunluktaki yolda her bir dakikada 5 araç geçmektedir. Bir kirpinin saatte ortalama 320 metre 
maksimumda 1000 metre yürüdüğü düşünüldüğünde 24 metrelik bir yol platformunu ortalama 5 
dakikada maksimumda 1.5 dakikada kat edebilmektedir. Bu da her bir kirpinin araçlarla 
karşılaşmasını kaçınılmaz bir hale getirmektedir.  
Kazaların tamamın gece yaşanmasındaki en önemli etken hayvanların aktivitelerinin dışında 
sürücü görüş mesafesidir. Gündüzleri yolun her iki tarafını kapsayacak şekilde 300 metrelik bir 
görüş mesafesi bulunurken, bu mesafe geceleri far ışığı mesafesine düşmektedir.  Hız ile görüş 
açısı arasında da negatif bir ilişki bulunmaktadır. Duran bir insan 140 derecelik bir görüş açısına 
sahipken, 35 km s-1 hızda araç sürücüsü 104 derece, 65 km s-1 hızda 70 derece ve 130 km s-1 
hızda ise sadece 30 derece görüş açısına sahiptir (Çubuk ve Hatipoğlu, 2006). Bu da 
göstermektedir ki; yaban hayvanı gece hız sınırlarının altında dahi seyir halinde olan bir araç ile 
karşılaştığında çarpma olasılığı oldukça yükselmektedir. Ayrıca araç farları yaban hayvanlarının 
görme becerilerini de azaltmaktadır. 

Genelde karnivor türler büyük yaşam alanı oranı, düşük popülasyon yoğunluğu ve düşük 
doğurganlık gibi yaşam karakteristiklerinden dolayı yaban hayatı araç çarpışmaları ve bariyer 
etkilerine daha hassastır (Spellerberg, 1998; Trombulak and Frissel, 2000; Forman et al., 2003). 
Karnivor gruplarında en yüksek ölümler tamamen geç ilkbaharda (Mayıs ve Haziran) 
kaydedilmiştir. Kızıl tilkiler için ilkbahar ve erken yaz kritik yüksek ölüm periyodudur. Diğer bir 
yüksek ölüm oranına sahip kirpilerde ise Orlawski ve Novak (2004)’a göre en fazla ölümler yaz 
ayları ortalarında gerçekleşmektedir.  
Orlowski and Nowak (2004) kirpi türlerinde günlük trafik hacmi çarpışmaları arttırdığı 
belirtmesine rağmen Çankırı Kırıkkale karayolunda gerçekleşen kirpi ölümlerinde düşük 
yoğunluktaki karayolunda daha fazla meydana gelmiştir. Bu farklılık kirpi popülasyonunun 
yoğunluğu ile açıklanabilir.  Batı Avrupa’da kirpilerin popülasyon yoğunluğu yerleşimlere yakın 
yerlerde yaklaşık 30 adet km2 (Huijser, 1999), Polonya’nın Wroclaw kentinde müstakil ev 
kısmındaki park alanlarında 10-20 adet km2, ağaçlık ve bahçeli kısımlarında ise 100-200 adet 
km2 (Orlowski and Nowak, 2004) olarak belirlenmiştir. Özellikle düşük yoğunluktaki 
karayolunda yüksek kirpi ölümlerinin meydana geldiği bölüm meyve ve sebze bahçeleri ile sınır 
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oluşturmaktadır. Kaya sansarında yol genişliği arttıkça çarpışma sayısı artmaktadır (Grilo et al 
2009). Kızıl tilki de ise çarpışmalar yol boyunca daha fazla araç geçişin mevcut olduğu 
zamanlarda meydana gelmektedir (Grilo et al, 2009). Tilki ölümlerinin yoğunluğu düşük 
yoğunluktaki karayoluna göre orta yoğunluktaki karayolunda yaklaşık olarak üç kat daha 
fazlalaşmaktadır. 
Yollar üzerine yaban hayatı ölümlerinin boyutunun belirlenmesi hem ölümlerin hem de yaban 
hayatı üzerine ikincil etkilerin azaltılmasında ihtiyaç duyulan bir aciliyettir. Yolların her 
bölümünde bu etkileri yönetmek hem ekonomik hem de lojistik olarak mümkün değildir. Smith 
(2003)  Florida’da yol ölümlerinin yoğun konumsal analizlerini yapmış ve nerede planlama ve 
dizayn yapılarak araç-yaban hayatı çarpışmalarının hayvan hareketleri, dağılım, peyzaj deseni ve 
yol ölümlerinin lokasyonu göz önünde bulundurarak hafifleteceğini önermiştir. Ayrıca, trafik 
kazaları ile toplanan bilgiler sadece kazaların azaltılması veya ölümlerin önlenmesinin yanında 
popülasyon yoğunlukları, habitat kullanımları gibi türlere ait yapılacak çalışmalarda da 
kullanılabilmektedir.  
Sonuç olarak; karayolları konusunda çalışan ekolojistler yaban hayatı araç çarpışmalarında risk 
etkenlerine karar vermekte peyzajla ilişkili karakteristiklere, hayvan dağılımının etkisine, 
bolluğuna ve yol çevresindeki habitatların dağılımının ne olduğuna ve bunun yanında bu yolla 
ilişkili trafik yoğunluğu, yol ve yol kenarı topografyasına göre istatistiki modeller 
kullanmaktadır (Joyce and Mahoney, 2001; Malo et al., 2004; Dussoult at al., 2006; Clevenger et 
al., 2003). Bu bilgiler; yaban hayatı üst geçitlerinin, alt geçitlerinin, bariyerlerin yapılmasında ve 
bunun yanında dönemsel yaban hayatı sinyalleri, hız azaltıcı yaban hayatı reflektörleri, yol 
kenarı yaban hayatı yönetimi, hız tümsekleri gibi önlemlerin alınmasında rehber olarak 
kullanılabilmektedir. 
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ÖZET: 
 

Karayolu trafik hukuku, teori ve uygulama olarak en çok trafik kazaları ve bağlı konuları ile 
ilgilenir. Hızlı gelişim içindedir. Delillendirme, ispat ve hakların korunması kavramları da bu 
gelişimin özel unsurlarıdır. 2014 yılında ülkemiz karayolu ağında toplam 1 milyon 199 bin 10 
adet trafik kazası meydana gelmiştir. Her trafik kazası bir hukuk problemidir ve hukuki 
olgu/olay olarak kendine özgü bir süreç başlatır, bu sürecin en belirleyici konusunu ise 
delillendirme, ispat ve hakların korunması oluşturur. 

Anayasal hukuk devletinde normlar; hakları, sistemi ve yöntemi belirler. Hukuka uygunluk 
denetimi, hakların teslimi ve adaletin tesisi trafik kazalarında; delillendirme, ispat ve hakların 
korunması ile varlık/gerçeklik kazanır. 
Hukuk, yargılama; iddia ve ispat üstüne kuruludur. Trafik kazası söz konusu olduğunda bu husus 
daha da belirginleşir. Trafik kazası hukuki süreci/problemi; yargıya taşınsın veya taşınmaksızın 
sonlansın/çözülsün delillendirme ve ispattaki özen, ayrıntı, bütünlük doğru/iyi hukuku, adil 
uygulamayı, yargılamayı gerçekleştirir.  
Trafik kazalarında delillendirme, ispat ve hakların korunması herkes için adalet, herkes için 
geçerli hukuktur. 
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Kazası Olay Yeri Bilgileri, Delillerin Tespiti ve Toplanması IV.Trafik Kazası Fotoğraf ve Video 
Kayıtları V.Trafik Kazası Tespit Tutanağının Deliller ve İspat Açısından Önemi/Yazımı 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•	  Maliye	  Bakanlığı	  Başhukuk	  Müşavirliği	  ve	  Muhakemat	  Genel	  Müdürlüğü	  Antalya	  Muhakemat	  Müdürlüğü,	  
antalya_cengiza@bahum.gov.tr	  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

200

I- GİRİŞ 
Hukuk, bir çözüm düşüncesidir. Hayatı kolaylaştırmak ve adalet için vardır. Karayolu trafik 
hukukunun en önemli konusunu oluşturan trafik kazalarında da adalete; hakların korunması, 
delillendirme ve ispat yolu ile ulaşılır. 

Hukuk, ceza ve sigorta sorumluluklarının belirlenmesinde; bilimsel bilgi ve yöntem, yürürlükte 
bulunan mevzuat, hukukun genel ilkeleri, mantık kuralları (ve akıl yürütme yöntemleri), 
karineler, uzmanlar, hâkim ve savcı yer alır. Ayrıca kurumsal kimlik olarak da, polis (Emniyet 
Genel Müdürlüğü), yargı kurumları (adli, idari, Anayasa, Askeri, Uyuşmazlık, Sayıştay) ve 
sigorta şirketleri alanda bulunur. 
Delillendirme, ispat; bir olayın/olgunun hukuken aydınlatılmasının anlam değer fonksiyonudur. 
Trafik kazası, delillendirme ve ispat sayesinde hukukileşir ve bu hukukileşme hakların 
korunmasını sağlar. 
Her trafik kazası bir hukuk problemidir ve hukuki olgu/olay olarak kendine özgü bir süreç 
başlatır, bu sürecin en belirleyici konusunu ise delillendirme, ispat ve hakların korunması 
oluşturur. Delillendirme ve ispatta en önemli husus ise anlam/ilgi bağını tespittir. Nasıl 
sorumlulukta nedensellik bağı sorumluluğun belirleyicisi ise anlam/ilgi bağıda delilin ve ispatın 
belirleyici unsurudur. 

Karayolu trafik hukuku; kamu hukuku alanıdır ve amir hükümlerle düzenlenmiştir. 
Delillendirme, ispat; bilim, hukuk, adli makamlar, sigorta şirketleri, uzmanlar/bilirkişiler, trafik 
kazasına katılanlar açısından önem taşır.  
 

II- TRAFİK KAZASI, DELİLLENDİRME, İSPAT, HAKLARIN KORUNMASI 
[TARTIŞMA] 

 
2014 yılında ülkemiz karayolu ağında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana 
gelmiştir. Trafik kazalarının meydana gelmesi sorun alanı olduğu gibi, delillendirme ve ispat, 
hakların korunması da sorun alanıdır. 

Hukukun; kişisel, kurumsal ve toplumsal açıdan koruduğu değerlere bakıldığında trafik 
kazasında delillendirme ve ispat, hakların korunmasında neyin, hangi konunu/unsurların önemli 
olduğunu görmek mümkündür. 
İspat, delil/kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma (tdk.gov.tr, 2015), anlamını 
taşır. Delil ise, iddia/olay/olgunun doğru/açıklanan/belirtilen şekilde olduğuna inandırma 
araçlarıdır. Dolayısıyla ispat araçları, delillerdir (Pekcanıtez vd., 2011: 464).  

Anayasal hukuk devletinde, hukuk düzeni içinde normlar hiyerarşisi gözetilerek yürürlükte 
bulunan hukuk kuralları (mevzuat.gov.tr, 2015) olay ve kişilere uygulanır. Trafik hukuku 
normları da trafik kazası meydana geldiğinde uygulanması gereken hukuk kuralı olarak ortaya 
çıkar. 

Trafik kazası olay kuralları düşünüldüğünde; delil, ispat, hakların korunması birbirini takip eden 
bir süreç, bağlantı, tamamlamayı ifade eder. Hakların korunması, bilgi düzeyinde ve işlem 
düzeyinde olmak üzere iki aşamada fonksiyon ifa eder.  
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A- Bilgi düzeyi genel trafik mevzuatını (trafik.gov.tr, 2015), sigorta mevzuatını, genel 
şartları (hazine.gov.tr, 2015), üst kurumları, yapılanma ve sistemini (tsb.org.tr, 2015) 
bilmeyi ifade eder. 
B- İşlem düzeyi, trafik kazası ile başlayan hukuki sürecin tümü ile hukuki sonuca 
bağlanmasına kadar geçen bütün işlemleri kapsar.  
 

Hukuk, yargılama; iddia ve ispat üstüne kuruludur. Trafik kazası söz konusu olduğunda bu husus 
daha da belirginleşir. Trafik kazası, mahiyeti itibarı ile her zaman ispata muhtaç bir olay/olgudur. 
Medeni hukuk usulünde yalnızca tartışmalı vakıaların ispata muhtaçlığı söz konusu olduğu 
halde, ceza muhakemesinde çarpıcı bir ilke olarak bir mahkemenin kararına ilişkin bütün önemli 
vakıaların herhangi bir biçimde ispat edilmek zorunda oldukları ilkesi geçerlidir (Roxin, 2005).  

Trafik kazası karakteri itibarı ile hem ceza hem de hukuk alanını ilgilendirebildiğinden ispat için 
bütün delillerin toplanması faydalıdır. Zira delil elde edildiğinde/toplandığında, ihtiyaç 
duyulduğunda ileri sürülmesi/ikamesi mümkündür. İddiada ve/veya savunmada etkinlik unsuru 
oluşturur. 

Delil tespiti, trafik kazasında, trafik kazası tespit tutanağının tutulması ile başlar. Trafik 
Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin 31.10.2011 Yönerge 
(trafik.gov.tr, 2015) hükümlerince Trafik Denetleme Müdürlüklerince tutulan Trafik Kazası 
Tespit Tutanağı ve maddi hasarlı kazalarda taraflarca tutulan Trafik Kazası Tutanağı ilk delil ve 
delillendirmedir. 
Bir trafik kazasında en önemli unsur ve ana konu araç/kişi davranışının doğru/tam tespitidir. 
Bundan sonra diğer bilgiler toplanır. Davranışla/hukuk normunun ihlali ile anlam-ilgi bağı 
oluşturan her şey artık delili ve devamında ispatı oluşturur/gerçekleştirir. Delillendirme de trafik 
kazası tespit tutanağının oluşturulmasından/yazımında sonra fotoğraflama ve mümkün ise video 
kayıt ikinci aşamayı oluşturur. Üçüncü aşamada ise kişi/araç/çevre/hava/gün-saat bilgilerinin 
trafik kazası bağlamında değerlendirmesi/özelleştirilmesi yapılarak, dördüncü ve son aşamaya 
geçilerek olay yeri/eşyası incelenir/kayıtlanır. 

Hukuki delillendirme sırası/aşamaları ispatın özü oluşturur. Bu sıra takip edilmediğinde veya 
eksikler içerdiğinde delil ve ispatta bilinmeyen alanlar belirir. Bilinmeyen alan ise hem tarafların 
haklarını tehlikeye sokar, hem de sigorta şirketinin/mahkemenin karar vermesini zorlaştırır. 
Hukuken kıymetli olan şey; bilimsel olarak tespit edilen uygulama yöntem ve işlemlerin 
tam/eksiksiz/zamanında/sıralı yapılmasıdır. Zira her eksik, hak kaybı, zarar, sorumluluk 
oluşturarak hukukun ve adaletin gerçekleşmesini olumsuz etkiler. 

Hukuk ve adalet sistem ve değer olarak kişi, toplum, devlet ve hakkın özünü korumak için 
vardır. Şekil/usul adalete erişim için yoldur. Trafik kazasında da hakkınızı nasıl koruyacağınızı 
bildiğinizde, delillendirme ve ispatı gerçekleştirdiğinizde haklarınızı korumuş, adalete erişmiş 
olursunuz. 

Kullanılmayan bilgi değer yaratmamaktadır (Kutanis ve Mercan, 2015:147). Anlaşılmayan, 
yaygınlaşmayan bilgide, uygulama kazanamamaktır. Karayolu trafik hukuk bilimi/bilgisi herkese 
ulaşması gereken aktif düşünce/kavram olarak daima yenilenmeli, anlaşılmalı ve kullanılmalıdır. 
Kişisel, kurumsal trafik yönetiminin başarısı, trafikte hukuki güvenliğin gerçekleşmesi ancak bu 
halde mümkün olabilir. 
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Trafik kazasından hemen sonra, trafik kazasına ilişkin tespitlerin yeterli/doğru yapılmadığı 
kanaatine varılması halinde sonraki aşamalar için önümüzde kullanabileceğimiz iki seçenek 
bulunmaktadır. Bu seçeneklerden ilki, delil tespiti yaptırmak, olay yargıya yansımış ise de 
uzman bilirkişi seçimi ve bilirkişi raporuna etkin itirazdır. Ayrık olarak, kaza tespit tutanaklarına 
niteliğine göre mahkemeye (anayasa.gov.tr, 2015) ve sigorta şirketlerine itiraz edilebiliyor ise de 
bu yöntem esaslı bir etkinlik içermemektedir. 

Delil tespiti ileride açılacak veya açılmış olan bir davayla ilgili delilerin bazı şartlar altında 
zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir 
kurumdur (Akil, 2009;1). Trafik kazalarından sonra çokça başvurulan bir yargısal delillendirme 
vasıtası/işlemidir.  
İkinci olarak, şayet trafik kazası yargıya yansımış ise, bilirkişilerin trafik konusunda gerçekten 
uzman olan kişiler arasından seçilmesini sağlamak, rapor geldiğinde ise trafik kazasını olay ve 
norm olarak doğru yansıtıp/nitelemediğine (Yıldız, 2006:274 vd) bakmak gerekir. Şayet olayın 
gerçekleşmesine ve norma uygun değil ise gerekçeli/belgeli itiraz etmek gerekir (Arslan, 
2002:51 vd.). Bilirkişi seçiminde hata ve raporun gerçek ve olaya uygun olmaması ise adil 
yargılanma  hakkının ihlali anlamına gelir (Vitkauskas ve Dikov, 2012:39 vd). 
Hukuk bilimi, norm/yöntem/sistem olarak trafik kazalarında hakları korunmasını 
amaçlamaktadır. Bütün hukuki süreçlerde; yüksek özen ve dikkatle, objektif ve adalet 
gözetilerek işlemlerin yapılması gerekir. Aslında bu süreçlerde yer alan herkes aktif sorumluluk 
içinde azami hakkaniyetle hareket etmelidir. Adalet ancak elbirliği ve bütünlük içinde 
gerçekleştirilir. 

Nüfus, araç, kaza sayısı artmaktadır. Trafiğe katılan herkesin hukuki bilgisi trafik kazası işlem 
süreçlerini yönetebilecek kadar yeterli değildir. Bilgi/donanım/uzmanlık gerektirmektedir. Sivil 
toplum kuruluşları (trafik.org.tr, 2015) sigorta şirketleri, barolar birliği, bu konuda yeni bilgi 
kaynakları/danışmanlık/yöntemle trafik kazası olumsuzluğuna/zararlandırmasına olumlu bir 
katkıda bulunabilirler. 
Bilim/hukuk; çalışan, yeni, faydalı bilgidir. Doğru/anlaşılır/basit ifade edildiğinde daha çok 
kişiye/uygulamaya ulaşmaktadır. Anlam ve değer içinde sunulması halinde karayolları trafik 
normları kıymetlenmektedir. Kendinizin ve hakkınızın korunacağını bilmek adalet/doğru hukuk 
uygulaması ve içselleştirme anlamını taşır, hukuk güvenliğini tesis eder. 
 

III- SONUÇ 
 

Karayolu trafik hukuk, temel olarak sorumluluk ilişkilerinin hukukudur. Trafik kazaları 
sonucunda hukuki, cezai ve idari sorumluluklar doğar. Trafik kazalarında en çok 
uygulama/işlem/dava sigorta şirketleri ve adli yargı bünyesinde gerçekleşir.  
Trafik sigortası hukuku ve sigortalara ait genel şartlar hakların korunması açısından önemli 
olduğu halde araç sahipler ve kazaya uğrayanlar tarafından yeterince 
bilinmemek/kullanılamamaktadır. Bu konuda anlaşılır/açıklayıcı/kullanılabilir bilgi tüm ilgililere 
ulaştırılmalıdır. 
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2014 yılında ülkemiz karayolu ağında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana 
gelmiştir. Delillendirme, ispat ve hakların korunması bu sayının ifade ettiği anlam/sonuç 
üzerinden değerlendirilmelidir. 
Her trafik kazası bir hukuk problemidir ve özel bir delillendirme/ispat süreci başlatır. Problemin 
çözümü delillendirme ve ispatın yöntemince yapılmasına bağlıdır. Bir trafik kazasında en önemli 
unsur ve ana konu araç/kişi davranışının doğru/tam tespitidir. Davranışla/hukuk normunun ihlali 
ile anlam-ilgi bağı oluşturan her şey artık delili ve devamında ispatı oluşturur/gerçekleştirir. 
Bilirkişi seçimi, bilirkişi raporu, itiraz delillendirmenin süreçteki tamamlayıcı/sonuçlandırıcı 
işlemleridir. 
Hukuk, yargılama; iddia ve ispat üstüne kuruludur. Trafik kazası söz konusu olduğunda bu husus 
daha da belirginleşir. Trafik kazası hukuki süreci/problemi; yargıya taşınsın veya taşınmaksızın 
sonlansın/çözülsün delillendirme ve ispattaki özen, ayrıntı, bütünlük doğru/iyi hukuku, adil 
uygulamayı, yargılamayı gerçekleştirir. Trafik kazalarında delillendirme, ispat ve hakların 
korunması herkes için adalet, herkes için geçerli hukuktur. 
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Özet 

Trafik kazalarında olay yerinde değil de daha sonra hayatını kaybeden kişiler yaralı olarak 
kaydedilmektir. Bu kişiler kaza nedeniyle hayatlarını kaybetmelerine rağmen, verilerde yaralı 
olarak görülmektedirler. Bir başka ifadeyle, olay yerinde değil de daha sonra hayatını kaybeden 
kişilerin sayısı ölü sayısına eklenmemekte, bunun yerine yaralı sayısı içinde yer almaktadır. Bu 
nedenle, şimdiye kadar trafik kazalarında hayatını kaybeden kişilere yönelik yapılan 
çalışmalarda kurulan klasik modellerle yapılan tahminler yanlış sonuçlara götürebilmektedir. 
Belirtilen durum bir belirsizlik içermektedir yani kaydedilen ölü sayısı ve yaralı sayısı aslında 
kaydedilenden farklıdır. Klasik istatistiksel modellerle çalışıldığında bu belirsizliği modele 
yansıtmak mümkün değildir. Bahsedilen belirsizliği ortadan kaldırmak ve daha güvenilir öngörü 
sonuçlarına ulaşmak için bu çalışmada, belirsizliği modelleyebilen istatistiksel yöntemlerden biri 
olarak Bulanık Zaman Serisi Yaklaşımı kullanılmıştır. Belirsizlik sorunu göz önünde 
bulundurularak yapılan bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınan, 1990-
2014 yılları arasında Türkiye genelinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayıları 
çözümlenmiştir. Belirtilen veri 1996 yılında Chen tarafından önerilen Birinci Dereceden Bulanık 
Zaman Serisi öngörü yaklaşımı ile öngörülmüştür. Bunun için MATLAB programında 
bahsedilen yaklaşımı kullanarak öngörü üreten bilgisayar programı kodlanmıştır. Yazılan 
bilgisayar programı ile 2015 ve 2016 yılları için trafik kazalarında hayatını kaybetmesi beklenen 
kişi sayısı için öngörülerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, Bulanık Zaman Serileri, Ölü Sayısı, Öngörü, Trafik Kazaları, 
Zaman Serileri 

	  

 

1.GİRİŞ 

Dünya üzerinde hızla gelişen teknolojiye rağmen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 
ölüm nedenleri arasında her zaman büyük bir orana sahip olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından açıklanan bilgilere göre, önlem alınmadığı takdirde orta ve düşük gelirli ülkelerde 
trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 2020 yılında %83 oranında artış göstermesi 
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beklenmektedir. Bu durum Trafik Kazaları konusunu daha da önemli hale getirmekte ve trafik 
kaza modellerine yönelik daha detaylı incelemelere ve araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir.  

Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Trafik Kaza İstatistikleri bülteni yayınlanmaktadır. 
Bültende yer alan ölümlü kaza sayıları ise sadece olay yerinde hayatını kaybeden kişileri 
kapsamaktadır. Hastahaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden kişiler ise bu sayıya dahil 
edilmemektedir. Bir başka ifadeyle, bahsedilen veri trafik kazaları ölü sayısını doğru ifade 
etmemekte yani gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle, yapılan çalışmalarda “Ölü Sayısı” bir 
belirsizlik içermektedir. Verinin yapısından dolayı oluşan bu belirsizlik ise araştırmacıları yanlış 
sonuçlara götürebilmektedir. Belirtilen veriye göre klasik yaklaşımlarla çözümleme yapıldığında 
elde edilecek sonuçlar da yanıltıcı olacaktır. Klasik istatistiksel yaklaşımlar bu şekilde 
kaydedilmiş verinin taşıdığı belirsizliği modelleyemezler. Verideki belirtilen belirsizliği göz 
önünde bulundurarak çözümleme yapılması gerekmektedir. Verinin karakteristiğine uygun bir 
modelleme yaklaşımı kullanıldığında, çok daha güvenilir sonuçlara ve gelecek tahminlerine 
ulaşmak mümkün olabilecektir (Aladağ vd., 2014).  

Belirsizlik içeren zaman serilerinin analiz edilmesinde kullanılabilecek en güncel yaklaşım 
Bulanık Zaman Serileri yaklaşımıdır. Bulanık Küme Kuramı yardımıyla belirsizliğin modele 
yansıtılmasıyla, daha iyi öngörü sonuçlarına ulaşmak mümkündür (Aladağ, 2013). Belirsizlik 
içeren verilerin çözümlenmesinde bulanık zaman serileri literatürde başarıyla kullanılmıştır 
(Aladağ ve Eğrioğlu, 2012). Benzer biçimde belirsizlik içeren trafik kazlarında hayatını 
kaybeden kişi sayılarının çözümlenmesinde de, klasik zaman serileri yaklaşımları yanlış 
sonuçlara götürebileceğinden, bulanık zaman serilerinin kullanılması daha akılcı bir yaklaşım 
olacaktır.   

Bulanık küme kuramı ilk kez Zadeh (1965) tarafından ortaya atılmıştır ve günümüzde pek çok 
alanda başarıyla uygulanmaktadır. Uygulama alanlarından bir tanesi de, belirsizlik içeren zaman 
serilerine çözüm yaklaşımı olarak Song ve Chissom (1993a,1993b) tarafından önerilen bulanık 
zaman serileridir. Literatürde, bulanık zaman serileri kullanılarak belirsizlik içeren birçok gerçek 
hayat zaman serisinin başarıyla çözümlendiği çeşitli uygulamalar yer almaktadır (Aladağ, 2014). 
Trafik kazlarında hayatını kaybeden kişi sayıları yukarıda belirtildiği gibi belirsizlik 
içermektedir. Sözü geçen belirsizliğin üstesinden gelebilmek amacıyla, yapılan bu çalışmada da 
bulanık zaman serileri kullanılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda gelecek için ölü sayılarının 
öngörüsünde de bulunulmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilen 1990-2014 yılları arasında Türkiye 
genelinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayılarının öngörülmesi amacıyla birinci 
dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli kullanılmıştır. Belirtilen modelin uygulanabilmesi 
için Chen (1996) tarafından önerilen ve bulanık zaman serisinin sadece bir önceki dönemden 
etkilendiğini varsayan, 1. dereceden bulanık zaman serisi öngörü yaklaşımı MATLAB bilgisayar 
programında kodlanmıştır. Yazılan bilgisayar programı kullanılarak 2015 ve 2016 yılları için 
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trafik kazalarında hayatını kaybetmesi beklenen kişi sayısı için öngörülerde de bulunulmuştur. 
Çalışmanın ikinci bölümde bulanık zaman serilerinin temel tanımları verilmiştir. Çözümlemede 
kullanılan algoritma üçüncü bölümde ve uygulama sonuçları ise dördüncü bölümde sunulmuştur. 
Son bölümde elde edilen sonuçlar yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır. 

2.BULANIK ZAMAN SERİLERİ 

Bulanık zaman serisi yaklaşımları aşağıda verilen temel kavram ve tanımlara bağlıdır (Aladağ 
vd., 2010). 

U = {u1 ,...,ub } evrensel küme olmak üzere, U ’nun elemanları aralıklardır. Bu aralıklar zaman 
serisinin tüm değerlerini kapsayan evrensel kümenin önceden belirlenen sabit bir aralık 
uzunluğuna göre parçalanması ile elde edilir. U ’nun elemanlarına bağlı olarak Ai bulanık 
kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

𝐴𝐴! =	  𝑓𝑓!! 𝑢𝑢! /  𝑢𝑢!	  +	  …	  +𝑓𝑓!! 𝑢𝑢! /	    𝑢𝑢!	  	  	  (1)	  

Burada 𝑓𝑓!!  , 𝐴𝐴! bulanık kümesinin üyelik fonksiyonudur ve 𝑓𝑓!!: 𝑈𝑈 → 0,1  olmaktadır. 𝑓𝑓!! 𝑢𝑢!  , 
𝑢𝑢!’nın 𝐴𝐴!’ye ait olmasının derecesidir.  

Tanım 1. Y (t) , t = ...,0,1,2,... reel değerli zaman serisi olsun. Zaman serisine uygun evrensel 
küme tanımı ve parçalanması yapıldıktan sonra 𝐴𝐴! bulanık kümlerinden oluşan yeni zaman serisi 
F(t) ’ye bulanık zaman serisi adı verilir. 

Tanım 2. Bulanık zaman serisinde ilişki için F(t) ’nin sadece F(t −1) ’den etkilendiği 
düşünülürse bulanık zaman serisine birinci dereceden bulanık zaman serisi adı verilir. Birinci 
dereceden bulanık zaman serisi için bulanık ilişki ise F(t) = F(t −1) ∗ R(t,t −1) şeklinde 
gösterilebilir. Bu ifadede ∗ herhangi bir operatörü göstermektedir.   F(t −1) = 𝐴𝐴! ve F(t) = 𝐴𝐴! 
olduğu durumda bulanık mantık ilişki 𝐴𝐴!→ 𝐴𝐴! ile gösterilebilir. Burada 𝐴𝐴! bulanık ilişkinin sol 
yanı ve 𝐴𝐴! bulanık ilişkinin sağ yanı olarak isimlendirilir. 

Tanım 3. F(t) bulanık zaman serisi olsun.  

Eğer F(t −1),F(t − 2) ,…, F(t − n); F(t) ’ye neden oluyorsa bulanık mantık ilişki:  

F(t − n),...,F(t − 2), F(t −1) → F(t)                                                 (2) 

şeklinde gösterilir ve F(t)’ye n. dereceden bulanık zaman serisi adı verilir. 

3. BİRİNCİ DERECEDEN BULANIK ZAMAN SERİLERİ YÖNTEMİ VE 
ALGORİTMASI 
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1996 yılında Chen tarafından önerilen ve F(t) ’nin sadece F(t −1) ’den etkilendiği düşünülen 1. 
Dereceden Bulanık Zaman Serisi öngörü yaklaşımına ait algoritma aşağıda belirtildiği şekildedir 
(Chen, 1996).  

Adım1. 

Evrensel küme ve aralıkların tanımlanması	  	  

D1 ve D2 pozitif iki sayı olmak üzere, zaman serisinin tüm gözlemlerini kapsayacak bir  U = 
[Dmin – D1, Dmax +D2] evrensel kümesi ve U = {u1, u2, … , ub} olacak şekilde, sabit aralık 
uzunluğuna sahip ui  alt aralıkları tanımlanır. 

Adım2. 

Bulanık Kümelerin Tanımlanması 

Evrensel	  küme	  ve	  belirlenen	  alt	  aralıklara	  bağlı	  olarak	  Aj	  bulanık	  kümeleri,	  

𝒂𝒂𝒋𝒋𝒋𝒋 =       
1                                    ,      𝑘𝑘 = 𝑗𝑗

      0.5                                , 𝑘𝑘 = 𝑗𝑗 − 1
                  0                                    ,𝑑𝑑.𝑑𝑑                                

, 𝑗𝑗 + 1              𝑗𝑗 = 1,2,… , 𝑏𝑏	  

olmak	  üzere	  aşağıdaki	  gibi	  tanımlanır.	  

𝐴𝐴! = 𝑎𝑎!!/𝑢𝑢! +   𝑎𝑎!!/𝑢𝑢! +…+  𝑎𝑎!"/𝑢𝑢!	  	  	  	  	  j=1,2,…,b	  	  

Adım3. 

Gözlenen Kuralların Bulanıklaştırılması 

Her bir veri bulunduğu aralığın en büyük üyelik değerine sahip olduğu bulanık küme ile 
eşleştirilerek zaman serisi bulanıklaştırılır. 

Adım4. 

Bulanık Mantıksal İlişkilerin Belirlenmesi 

Veri setindeki her bir verinin bir önceki dönemden etkilendiği varsayılarak bulanık ilişkiler 
belirlenir.  

Adım5. 

Öngörü  

Bulanık öngörüler elde edilir. Bulunan çıktı değeri, öngörülerin ait olduğu bulanık kümelerin 
numaralarıdır.  
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Adım6. 

Berraklaştırma   

Bulanık öngörülere berraklaştırma işlemi uygulanır. Berraklaştırmada merkezileştirme yöntemi 
kullanılır. Bulanık öngörü Aj ise berrak öngörü, bu bulanık kümenin en yüksek üyelik değerine 
sahip aralık olan uj’nin orta noktasıdır. 

 

 

4.UYGULAMA 

Birinci dereceden bulanık zaman serisi yaklaşımı Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde 
edilen 1990 ve 2014 yılları arasında Türkiye genelinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi 
sayılarına ait zaman serisine uygulamıştır. Belirtilen zaman serisi ve bu serinin grafiği sırasıyla 
Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir.  

Yıl Ölü Sayısı Yıl Ölü Sayısı 
1990 6.286 2003 3.946 
1991 6.231 2004 4.427 
1992 6.214 2005 4.505 
1993 6.457 2006 4.633 
1994 5.942 2007 5.007 
1995 6.004 2008 4.236 
1996 5.482 2009 4.324 
1997 5.181 2010 4.045 
1998 4.935 2011 3.835 
1999 4.596 2012 3.750 
2000 3.941 2013 3.685 
2001 2.954 2014 3.524 
2002 4.093 

Tablo 1. 1990-2014 Yılları Arasında Yıllara Göre Trafik Kazalarında Hayatını Kaybeden Kişi Sayısı 
(Türkiye İstatistik Kurumu) 
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Şekil 1. Yıllara göre trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı grafiği 

 

Birinci dereceden bulanık zaman serisi çözümleme yaklaşımının algoritması Matlab programı 
aracılığı ile kodlanmıştır. Kodlanan bu program kullanılarak ilgili veri çözümlenmiştir. Daha 
sonra, 2015 ve 2016 yılları için trafik kazlarında hayatını kaybedecek kişi sayıları için 
öngörülerde bulunulmuştur. Bahsedilen yöntemin trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi 
sayısına ait zaman serisine uygulanma adımları aşağıda verilmiştir.  

Adım1. 

Veri seti gözlemlerini 7 adet bulanık küme ile temsil etmek için  evrensel küme  
U= 3.4544;6.4570   ve aralık uzunluğu 0,5004 olarak belirlenmiştir.Buna göre evrensel 
kümenin parçalanmaları aşağıdaki şekildedir. 

u1= 2.2590  ,3.4544   , u2= 3.4544  ,3.9549  , u3= 3.9549  ,4.4553  ,   

u4= 4.4553  ,4.9557  ,u5= 4.9557  ,5.4561  , u6= 5.4561  ,5.9566  ,   

u7= 5.9566  ,6.4570  

Adım2. 

Evrensel küme parçalanmalarına göre bulanık kümeler aşağıdaki gibi tanımlanır.  

 

A1 =1/ u1+ 0.5/ u2 + 0/ u3 +0/ u4+…+0/ u7 

A2=0.5/ u1+ 1/ u2 + 0.5/ u3 +0/ u4+…+0/ u7 

A3=0/ u1+ 0.5/ u2 + 1/ u3 +0.5/ u4+…+0/ u7 

A4=0/ u1+ … +1/ u4+0.5/ u5+0/ u6+0/ u7 

6.457	  

2.954	  

	  	  	  3	  524	  
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A5=0/ u1+ … +0.5/ u4+1/ u5+0.5/ u6+0/ u7 

A6=0/ u1+ 0/ u2 +…+ 0.5/ u4 +1/ u6+0.5/ u7 

A7=0/ u1+ 0/ u2 +…+ 0/ u4 +0.5/ u6+1/ u7 

 

 

 

Adım3. 

Zaman serisi gözlemleri bir önceki adımda belirlenen bulanık kümelerle eşleştirilerek gözlemler 
bulanıklaştırılır. Her bir gözlem içinde bulunduğu aralığın en yüksek üyelik değerine sahip 
olduğu bulanık küme ile eşleştirilir. Örneğin veri setimizdeki 1990 yılına ait 6.286 değerinin ait 
olduğu bulanık aralık  u7= 5.9566  ,6.4570   dir. u7 aralığının en yüksek değerine sahip olduğu 
bulanık küme  

A7=0/ u1+ 0/ u2 +…+ 0/ u4 +0.5/ u6+1/ u7 

olduğu için bulanık zaman serisinin  ilk gözlemi A7 bulanık kümesidir. Benzer şekilde tüm 
gözlemler bulanıklaştırılır.  

Adım4. 

1990-2014 yıl aralığı için  F(t) ’nin sadece F(t −1)’den etkilendiği varsayımı altında bulanık 
ilişkiler belirlenir.  

Adım5. 

2015 ve 2016 yılları için bulanık öngörüler elde edilir. Hesaplanan çıktılar , bulanık kümelerin 
indislerini temsil eder. 

Adım6. 

Elde edilen bulanık öngörülere berraklaştırma işlemi uygulanır.  Berraklaştırma işlemi için 
merkezileştirme yöntemi kullanılır. Örneğin, 2015 ve 2016 yılları için bulunan bulanık öngörüler 
sırasıyla Aj ve Ak ise berrak öngörüler sırasıyla bu bulanık kümelerin en yüksek üyelik değerine 
sahip aralıklar olan uj ve uk’nin orta noktalarıdır.  

İşleyişi yukarıda adım adım verilen birinci dereceden bulanık zaman serisi yaklaşımı belirtilen 
trafik kazaları verisine, kodlanan bilgisayar programı ile uygulanmıştır. Tüm yıllar için 
uygulanan bulanık zaman serisi öngörü modelinden elde edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir. 
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2015 yılı için bulunan bulanık öngörü aralığı [3.544 - 3.954]’dür. Aynı işlem 2015 yılı 
öngörüsünün veri setine dahil edilmesiyle 2016 yılı için tekrarlanır. 2016 yılı içinde bulunan 
bulanık öngörü aralığı [3.544 -  3.954] olarak elde edilir. Her iki yıl için de merkezileştirme 
işlemi sonucunda hesaplanan öngörü değeri ise 3.705’dir. Belirtilen öngörü değerleri de Tablo 
2’de görülmektedir. 

 

Yıl	   Ölü	  Sayısı	   Yıl	   Ölü	  Sayısı	  
1990	   6.286	   2004	   4.427	  
1991	   6.231	   2005	   4.505	  
1992	   6.214	   2006	   4.633	  
1993	   6.457	   2007	   5.007	  
1994	   5.942	   2008	   4.236	  
1995	   6.004	   2009	   4.324	  
1996	   5.482	   2010	   4.045	  
1997	   5.181	   2011	   3.835	  
1998	   4.935	   2012	   3.750	  
1999	   4.596	   2013	   3.685	  
2000	   3.941	   2014	   3.524	  
2001	   2.954	   2015	   3.705	  
2002	   4.093	   2016	   3.705	  
2003	   3.946	  

Tablo 2. Uygulanan bulanık zaman serisi öngörü modelinden elde edilen tahmin değerleri 

Chen (1996) tarafından önerilen bu bulanık zaman serisi yöntemi sonucunda 2015 ve 2016 yılları 
öngörüsü için hesaplanan aralık değeri [3.544 -  3.954], merkezileştirme sonucu elde edilen 
değer ise 3.705’dir. Bulunan bu değer 2015 ve 2016 yılında trafik kazası sonucu olay yerinde 
hayatını kaybetmesi beklenen kişi sayısını temsil etmektedir. Ancak hastahaneye kaldırıldıktan 
sonra hayatını kaybeden kişiler göz önüne alındığında bu değerin en çok 3.954’e kadar 
çıkabilmesi beklenmektedir. 2014 yılında gerçekleşen ölüm sayısı dikkate alındığında, 
gerçekleşebilecek bu artış oldukça düşündürücüdür. 

5.SONUÇLAR 

Gerçekleştirilen bu çalışmada, 1990-2014 yılları arasında trafik kazalarında hayatını kaybeden 
kişi sayılarını içeren zaman serisine Birinci Dereceden Bulanık Zaman Serisi yaklaşımı 
uygulanmıştır. Chen (1996) tarafından önerilen yaklaşım kullanılarak verinin içerdiği belirsizlik 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Belirtilen bulanık zaman serisi öngörü yaklaşımı Matlab bilgisayar 
programında kodlanarak veriye uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, 2015 ve 2016 
yılları için elde edilen bulanık öngörü değerleri incelendiğinde, bu yıllarda trafik kazalarında 
gerçekleşebilecek en büyük ölüm sayısının 3.954 olabileceği öngörülmüştür. Özellikle 2014 
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yılında gerçekleşen ölüm sayısı dikkate alındığında, takip eden iki yılda gerçekleşebilecek bu 
artış dikkat çekicidir. 
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KAHRAMANMARAŞ’IN KENTSEL ULAŞIM ALTYAPISININ 
SORUNLARI VE TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ 

 

Hüseyin Temiz1 
 

ÖZET 

Kahramanmaraş’ta karayolu ulaşım sistemi hâkimdir. Kent merkezine teğet geçen bir demiryolu, 
kent içinde kalan küçük bir hava meydanı vardır.  Yolcu ve yük taşımacılığı genel olarak 
karayolu ile yapılmaktadır. Kent merkezindeki yolcu taşımacılığında küçük araçlar (dolmuş) 
hakimdir. İç Anadolu Bölgesi’ni, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesine; Akdeniz 
Bölgesini, Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan karayolları K.Maraş’tan geçmektedir. K.Maraş’ın 
bölgeleri bağlayan karayollarının kesişme yerinde konuşlanması, özellikle merkezin trafik 
yoğunluğunu attırmaktadır. Ulaşım altyapısının yetersiz olması, trafik kurallarına uyulmaması, 
sık sık plan değişikliği vb. nedenler K.Maraş’ın trafik güvenliğini riske sokmaktadır. 2014 kaza 
istatistiklerine göre Kahramanmaraş il genelinde 2475, merkezde ise 1068 kaza meydana gelmiş, 
bu kazalarda 42 kişi yaşamını yitirmiş, 4494 kişi de yaralanmıştır. Bu çalışmada; 
Kahramanmaraş ulaşım altyapısının trafik kazaları üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Trafik güvenliği, ulaşım altyapısı, kaza, karayolu standardı 
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1. GİRİŞ 

Yeni karayolu inşa edilmesi veya bazı kesimlerinin revize edilmesinin temel amacı ekonomik, 
güvenli ve hızlı bir trafik akımının sağlanmasıdır. Karayolunun, fiziksel ve geometrik standardlar 
bakımından yeterli olması, plancıların dikkate almaları gereken temel ilkedir. Yol boynunun 
kısaltılması, eğimin azaltılması, şerit sayısının artırılması gibi iyileştirme çalışmaları trafik 
güvenliği ile konforu arttıracak ve trafikte geçen zamanı kısaltacaktır (Yayla, 2009).  

Ülkeler yolcu ve yük taşımacılığını, sahip oldukları ulaştırma sistemleri ile yapmaktadırlar. 
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Japonya, Çin ve Türkiye’de yolcu taşımacılığında ulaştırma 
sistemleri karşılaştırıldığında (EU Transport in Figures, 2012) büyük oranda karayolu ile 
yapıldığı görülmektedir. ABD’de yolcu taşımacılığının %87’si karayolu, %0,8’i demiryolu ve 
%12,2’si havayolu ile yapılmaktadır. Türkiye’deki taşımacılık oranları Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Yolcu ve yük taşımacılığında taşıma sistemlerinin oranları (%), (www.udhb.gov.tr) 

Yıl Karayolu Denizyolu Demiryolu Havayolu 

Yolcu Yük Yolcu Yük Yolcu Yük Yolcu Yük 

1990 94.6 81.2 0.1 7.2 6.4 8 1.2 0.1 

2010 91.8 88.3 0.6 5.8 2.2 5.3 5.4 0.6 

 
Çizelge 1’deki verilere göre; 1990 yılı ile 2010 yılı karşılaştırılınca, karayolu yolcu 
taşımacılığında yaklaşık %3 dolayında azalma olurken, yük taşımacılığı %7,1 artış göstermiştir. 
Denizyolu taşımacılığında yolcu taşımacılığı oranında az bir artış olurken yük taşımacılığında 
azalma olmuştur. Demiryolu taşımacılığında hem yolcu hem de yük taşımacılığında azalmalar 
meydana gelmiştir. Hava taşımacılığında ise artışlar vardır. Kahramanmaraş’ta yük 
taşımacılığının %100’e yakını karayoluyla, yolcu taşımacılığında karayolunun oranı Türkiye 
ortalamasının biraz üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2003-2012 arasındaki 10 yılda Türkiye genelinde 
meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası istatistiği Çizelge 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2. Trafik kazası istatistiği (www.emg.gov.tr) 

Yılı Kaza sayısı Ölü sayısı Yaralı sayısı 

2003 455.637 3.959 117.551 
2004 537.352 4.427 136.437 
2005 620.789 4.505 154.086 
2006 728.755 4.633 169.080 
2007 825.561 5.007 189.057 
2008  950.120 4.236 184.468 
2009  1.053.346 4.324 201.380 
2010  1.104.388 4.045 211.496 
2011  1.228.928 3.835 238.074 
2012  1.296.636 3.750 268.102 

  

Çizelge 2’de incelendiğinde; 2003’ten - 2009 yılı arasında kaza ve yaralı sayılarında sürekli artış 
meydana geldiği görülmektedir.  Bu tarihten sonra ölü sayısı düşme eğilimine girmiştir. Yaralı 
sayısı ise, 2009 yılı hariç sürekli artış göstemiştir. Ölü sayısı, 2007’de en yüksek değerine 
ulaşmıştır.  Verilen 10 yıldaki ölü sayısı 40 binin üzerinde, yaralı sayısı ise 2 milyona yakındır. 
Ölü ve yaralı yanında büyük miktarda maddi kayıp ta meydana gelmektedir. Örneğin,  2011 yılı 
verilerine göre 3835 ölü ve 238.074 yaralı yanında 1 milyar 41 milyon 780 bin 270 Tl maddi 
hasar meydana gelmiştir. 

Kahramanmaraş’ta ise, 2011 yılında toplam 1699 trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda 46 
insan yaşamını yitirmiş ve 3454 kişi de yaralanmıştır.   

 
2. KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN KAZALARIN YERİ VE 

NEDENLERİ 
Bu bölümde, Kahramanmaraş’ta 2014 yılında meydana gelen kazaların yeri ve nedenleri 
incelenmiştir.  2014 yılında Kahramanmaraş il genelinde 2475 kaza meydana gelmiş bu 
kazalarda toplam 42 kişi yaşamını yitirmiştir. Kent merkezinde ise 1068 kaza meydana gelmiş; 
bu kazaların 218’i yaralamalıdır. 218 kazanın yaklaşık %70’i kavşaklarda, %30’u cadde 
üzerindedir. Çizelge 3’te Kahramanmaraş kent merkezinde meydana gelen kazaların yeri, 
nedenleri, kaza sayısı verilmiştir (Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 2015). 
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Çizelge 3. Kahramanmaraş kent merkezinde 2014 yılında meydana gelen kazalar ve nedenleri  

Kaza yeri Kaza sayısı Nedeni 
Kavşak  ve karayolu üzeri 330 Gerekli halde hız azaltmamak  
Karayolu üzeri 174 Hızı, hava ve benzeri şartlara uydurmamak  
Kavşak 14 Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek  
Kavşak 51 Sola dönüş kurallarına riayet etmemek  
Karayolu üzeri 5 Geçme kurallarına riayet etmemek  
Karayolu üzeri ve kavşak 8 Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek  
Karayolu üzeri ve  kavşak 25 Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak  
Karayolu üzeri 57 Öndeki araçları güvenli mesafeden izlememek 

Kavşaklar 120 
Kavşaklarda geçiş hakkı olan araçlara geçiş 
hakkı vermemek  

Kavşalar 31 
Kontrol bulunmayan kavşaklarda, karayolundan 
gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek  

Kavşaklar 32 
İşaretli kavşak kollarında, soldaki aracın, sağdan 
gelen araca geçiş hakkını vermemesi  

Karayolu üzeri  ve duraklar 9 
Yolun en sağında durmamak ve yolcuların iniş 
ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak  

Karayolu üzeri duraklar 51 

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, 
duraklarken, taşıt yolunun sağına veya soluna 
yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kuralsız 
davranmak 

Karayolu üzeri 33 
Yaya veya okul geçitlerinde, yavaşlamamak,  
geçenlere geçiş hakkını vermemek  

Belirlenemeyen 79 Kusur verilemeyen 
Toplam 1.068  
 

Toplam kazaların yaklaşık %60,2’si kavşaklarda, %26,2’si karayolu üzerinde, %5,9 karayolu 
üzeri duraklarda ve %7,7’sinin yeri belirlenememiştir. Trafik kazalarına neden olan kusurların 
oranları Çizelge 4’te verilmiştir.  
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Çizelge 4. Trafik kazalarına neden olan kusurlar 

Kural hatası Oranı, % 

Hız 52,7 

Sağa/sola dönüş 6,4 

Öndeki aracı geçme, şerit değiştirme 3,7 

Geçiş hakkı vermeme 17,9 

Öndeki aracı güvenli izlememe 5,6 

Park ve durağa duruş ve kalkış 5,9 

Belirlenemeyen 7,8 

 

Aşırı hızlı araç kullanma oranı %52,7 ile en yüksek orana sahiptir. 

 

3.KAHRAMANMARAŞ’IN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİ EDEN 
ETMENLER  

Kahramanmaraş’ta karayolu ulaşımında trafik güvenliğini riske sokan bazı etkenler 
bulunmaktadır. Bu etkenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

 
3.1. Maddi kaynak 

Belediyenin kent içi, güvenli ulaşım sistemini inşa etme konusunda maddi kaynak problemi 
yaşaması.  

 
3.2. Uzman teknik personel yetersizliği 

Ulaşım konusunda uzman teknik eleman azdır. Ülkemizde, ulaşım konusunda lisans düzeyinde 
eğitim veren tek kurum İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’dur. Çeşitli 
ülkelerde ulaştırma konusunda mühendislik eğitimi veren üniversiteler vardır. Ülkemizde ise 
karayolu planlanması ve inşası konularında, İnşat mühendisliği öğrencilerine belli bir düzeyde 
eğitim verilmektedir. Bazı üniversitelerimizde lisans eğitiminden sonra, Ulaştırma anabilim 
dalında lisans üstü eğitim verilmektedir. Ülkemiz kent içi ve kent dışı yolların toplam uzunluğu 
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bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan, ivedi olarak trafik mühendisliği eğitimi veren 
fakülte ya da bölümler açılmalıdır. 

 
 

 
3.3.Ulaşım altyapısının sorunları 

Birçok kentte olduğu gibi Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısının da çeşitli sorunları 
bulunmaktadır.  

 
3.3.1. Planlayıcılarca bazı kuralların ihmal edilmesi 
Yol güzergâhları seçilirken eğimin olabildiğince düşük alınmasına, şerit sayısının yeterli 
alınmasına, kavşakların trafik güvenliğini riske sokmayacak şekilde projelendirilmesine, anayol-
tali yol kesişmelerine, kurplarda dever yapılmasına, durak yerlerinin uygun olmasına vb. dikkat 
edilmelidir. Ancak, ulaşım altyapısının projelendirilmesinde veya uygulanmasında bazı 
problemler görülmektedir. Örneğin Boğaziçi ve Ağcalı yolu (Şekil 1a ve b). Bazı cadde ve sokak 
yolarında geniş olarak gelen yol ani daralmaktadır. Şekil 2’de Ali Sezal Bulvarı üzerinde daralan 
yol görülmektedir.  Şekil 3’te ise dar bir sokak yolu ve yeni yerleşim alanındaki yetersiz bir 
kaldırım verilmiştir.  

         

(a) Boğaziçi yolu                  (b) Ağcalı yolu 
Şekil 1. Eğimi yüksek yol örnekleri 

Bu yollar K.Maraş-Kayseri çevre younu kentin yerleşim alanlarına bağlayan iki önemli yoldur. 
Şekil 1a’da ayrılmamış yol , eğimi yüksek ve dardır. Şekil 1b ise ayrılmış yol, eğimi yüksek, 
sürekli tırmanmakta ve dever eğimi uygun değildir. 
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  Şekil 2. Ali Sezal Bulvarı                            Şekil 3. Dar bir sokak ve kaldırım 

Şekil 2’de yolun bir kesimi dar, diğer kısım yine genişliyor. Bu bölümde birçok kaza meydana 
gelmiştir. Şeki 3’te ise dar bir sokak yolu görülmektedir. Bu yola itfaiye aracı gibi büyük 
araçların girmesi zordur. 

Şekil 4’te Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde seçilen bazı kontrolsüz kavşaklar görülmektedir.   Bazı 
tali yolların ana yol ile kesişmeleri çok riskli; çünkü görüş mesafesi yetersizdir. Bu nedenle, 
anayol-tali yol kesişmeleri kazaların olduğu kritik alanlardır. Bu tür uygulamalar 
Kahramanmaraş’ın trafik güvenliğinin önemli bir sorunudur. 

      

                (a) Beş yolun  kesişmesi                               (b) Kavşak alanı dışındaki sokak yolu                                                
Şekil  4. Kontrolsüz kavşaklar 

 
Şekil 4a’da beş yolun kesiştiği kritik kontrolsüz alan görülmektedir.  Şekil 4b’de kavşağa çok 
yakın, ancak kavşak alanı dışında tali yol-ana yol kesişmesi görülmektedir.   

Şekil 5’te Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerindeki  tali yol-ana yola erişimi verilmiştir. Tali yoldan ana 
yola erişen taşıt sürücüsü ters yönde kavşağa kadar gelmektedir. Bunun gibi çok sayıdaki 
kesişmelerde ters yön kullanılmaktadır. Yol kesiştiği yerlerde bıraklan alanların yeteriz olması 
nedeniyle düzensiz inşa edilen adalar bulunmaktadır. Şekil 6’da Sait Zarifoğlu Bulvarı-Ahmet 
Uncu Caddesinin kesişme adasındaki kavşak görülmektedir. 
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Şekil 5. Sait Zarifoğlu Bulvarı anayol-tali yol   Şekil 6. Sait Zarifoğlu-Ahmet Uncu Caddesi  
kesişmesi                                                            kesişmesi     
 
Şekil 7’de Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan kavşak verilmiştir.  Bu kavşağa kadar 
ayrılmış nitelikte gelen yollar, ayrılmamış özelliğe düşmektedir. Aslında, yapılan bir site 
nedeniyle yol ekseninde değişiklik yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

                   

Şekil 7. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki kavşak 

K.Maraş’ın büyük şehir yapılması ile kentsel altyapıdaki problemler  çözülme yoluna girmiştir. 
Kotlu kavşaklar yapılmaya ve yeni yollar açılmaya başlanmıştır. Küçük taşıma araçlarının yerine 
büyük araçların alınması kararı alınmıştır. Büyük Şehir Belediye Başkanlığı da otobüs sayısını 
hızla arttırmaktadır.  

3.3.2. Topografik yapı 

Kahramanmaraş’ın bazı bölgelerinde topografik yapı, yol inşa edilmesi için uygun değildir. 
Arazi eğimi çok yüksek, saha aşırı dalgalı ve zemin çürüktür. Şekil 8’de kentin Ahır Dağı kesimi 
görülmektedir. 
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Şekil 8. Kahramanaraş’ın yerleşimi 

3.3.3. Kent içinde atelyelerin bulunması ve kaldırım işgali 

 Bu tür iş yerlerinin önlerine arızalı taşıtlar park edilerek ve kaldırımlar işgal edilerek trafiğin 
normal seyri engellenmektedir (Şekil 9).  

   

(a) Tamir atelyesi    (b) Kaldırım işgali 
Şekil 9. Kent içindeki bir tamir atelyesi ve kaldırım işgali 

 
3.3.4. Yeterli park alanı bulunmaması 

Taşıtlar için yeterli kapasitede park alanı bulunmaması nedeniyle taşıtların düzensiz taşıt park 
edilmesi, trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir (Şekil 10). 

          

Şekil 10. Hatalı park yapılması 
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3.3.5. Sinyalizasyonlar arası mesafenin çok az olması 

Yakın mesafelerdeki sinyalizasyon hem trafik güvenliğini azaltmakta, hem de maliyetin 
artmasına yol açmaktadır (Şekil 11).   

Şekil 11. Sinyalizasyonların aralarının çok yakın olması 

3.3.6. Kasislerde belli standardın bulunmaması 

Bazı hız kesiciler (kasisler) bitüm betonu, bazıları ise kauçuktur.  Bitüm betonu yapılanlarda 
genişlik ve  yükseklik farkları bulunmaktadır. Bazı taşıtların alt takımlarının çarptığı 
görülmektedir.   Bazı hız kesiciyi gösteren trafik levhası, çok   yakınına konduğu için taşıtlar 
hızla  kasis üzerinden geçerek arızalanmaktadırlar.   Kauçuk olanların önemli problemelerinden 
biri hasar görmesi ve civatalarının boşta kalarak araç lastiklerinin patlamasına neden olmasıdır. 
Şekil 12’de hız kesiciler verilmiştir. 

(a) Deforma olan kauçuk hız kesici (b) Hız kesiciye işaret levhasının çok yakın
konulması

Şekil 12. Hız kesiciler 
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Altyapılardaki arıza onarılması ve yeni altyapı çalışmaları kaplamanın İşlevini sürdürmesini 
engellemektedir. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi, elektrik ve doğal gaz dağıtım hattı, kanal, 
kavşak vb. çalışmalar iyi planlanıp birlikte yapılmadığı için yollar sık sık kazılmakta ve trafik 
güvenliği riske girmektedir. Yine bu çalışmalarda refüj ve banket dışında yetiştirilmiş ağaçlarda 
sökülmektedir. Bunun örnekleri saymakla bitmez. Şekil 13’de K.Maraş-Kayseri çevre yolu 
üzerindeki menfez çalışmaları görülmektedir.  

Şekil 13. Karayolu altyapı inşaatı ve onarım çalışmaları 

3.3.8. Kaplama deformasyonları 

Bazı cadde ve sokak yollarının altyapı ve üst yapısının inşa edilmesi sırasında uygulama hataları 
yapılmaktadır. Alttemel ve temel malzemelerinin seçilmesinde şartnamelerin ön gördüğü 
özellikler aranmalıdır. Bitüm betonu kaplamalarda, kaplamayı meydana getiren malzemelerin 
miktarları deneysel yöntemle hassasiyetle   bulunmalı ve sonra kullanılmalıdır. Şekil 14’te bitüm 
betonu numunesi ve test işlemi görülmektedir. Şekil 15’te ise yol temeli yapılmasında kullanılan 
zemin malzemesi ve kaplama deformasyonları görülmektedir. 

Şekil 14 . Bitüm betonu numunesi ve test işlemi 

3.3.7. Altyapı arıza onarımı ve yeni altyapı çalışmaları 
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(a) Temel yapılması (b) Kapmada oluşan çukur

© Kaplamada meyadana gelen çatlaklar 
Şekil 15. Yol temeli yapılması ve bazı esnek kaplama hasarları 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Trafik güvenliği konularında, halkın aydınlatılması için uygun mekanlarda yapılan
programların arttırılarak devam ettirilmesi.

2. Tüm eğitim kurumlarında trafik güvenliği için eğitici bilimsel çalışmaların yapılması.
3. Ulaşım altyapısının trafik güvenliği bağlamında uygun hale getirilmesi amacıyla

başlatılan çalışmalara devam edilerek en kısa zamanda sonuçlandırılması.
4. Toplu taşıma sisteminden optimum yararlanabilmek için gelecekteki nüfus ve taşıt

sayılarının gerçekçi olarak hesaplanması ve planlamanın ona göre yapılması.
5. Denetimin sıklaştırılarak sürdürülmesi.
6. Yeni yerleşim alanları belirlenirken altyapının tam olarak hazırlanması ve güvenli

otopark alanı oluşturulması.
7. Kent içinde bulunmaması gereken dükkânların ivedilikle uygun yerlere taşınması.
8. Eşdüzey kesişen kavşakların farklı düzeyli kavşak haline getirilerek, eşdüzey

kesişmelerin engellenmesi.
9. Hava alanının yeterli hale getirilmesi, demiryolu ulaşım ağının kent merkezinden

geçirilmesi ve otoyol bağlantılarının inşa edilmesi.
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10. Planlamanın çok titiz, gerekli şartname ve standardlar dikkate alınarak ve özellikle diğer 
kurumlarla  koordineli yapılması 
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ÖZET 
Bu araştırmada, anasınıfı ve birinci sınıfına devam eden beş-altı yaş  grubundaki (deney ve kontrol grubu) çocuklara 
yönelik olarak hazırlanan Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nın çocukların trafik farkındalıkları ve gelişimleri 
üzerinde etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, ön test, son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel 
desen kullanılmıştır. Araştırma Ankara il merkezindeki benzer sosyo-kültürel düzeyindeki okullar arasından 
tesadüfen seçilen iki ilkokulun anasınıfı ve birinci sınıfına devam eden çocuklarla yürütülmüştür. Araştırmaya dahil 
edilen okullardan biri tesadüfi olarak deney, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her bir okulun birinci 
sınıfları ile anasınıfları arasından tesadüfen birer sınıf seçilmiştir. Seçilen sınıflara devam eden normal gelişim 
gösteren çocukların tamamı çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan 43 çocuk deney grubuna ve 
47 çocuk ise kontrol grubuna dahil edilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada verileri 
toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Genel Bilgi Formu”, araştırmacılar tarafından çocuk, 
ebeveyn ve öğretmen için geliştirilen “Trafik Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında "Oyun 
Temelli Trafik Eğitim Programı" geliştirilmiş gerekli uzman görüşleri alınarak düzeltmeler yapılmış ve uygulamaya 
hazır hale getirilmiştir. Program uygulanmadan önce deney grubunun öğretmenleri ile ailelerine çalışma hakkında 
bilgiler verilmiştir. Bilgilendirme toplantılarından sonra deney ve kontrol grubundaki çocuklara ön testler 
uygulanmıştır. Ön testlerden sonra deney grubuna Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı haftada iki gün, günde bir 
saat olmak üzere 2014-2015 eğitim-öğretim yılında on iki hafta boyunca uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise Oyun 
Temelli Trafik Eğitim Programı uygulanmamıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba da son testler uygulanmış ve 
deney grubuna uygulamadan üç hafta sonra eğitimin etkilerinin kalıcılık durumunu belirlemek amacıyla kalıcılık 
testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların trafik konusundaki duyarlılık 
puanları Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeği-Çocuk Formu’ndan deney ve kontrol grubundaki çocukların puanları 
arasında anlamlı bir fark olduğu; ancak ebeveyn ve öğretmen değerlendirmelerine göre, deney ve kontrol 
grubundaki çocukların trafik konusunda duyarlılık puanları arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Deney 
grubundaki çocukların son test-kalıcılık testi sonuçları incelendiğinde; çocukların trafik duyarlılığı puanlarında 
anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nın çocukların trafik 
farkındalığının gelişmesinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının, çocuklara erken 
yaşlardan itibaren trafik eğitimi verilmesine yönelik çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Bilinci, Trafik Eğitimi, Oyun, Çocuk 
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Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü desteği ile yürütülmüştür. 
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THE EFFECT OF THE PLAY BASED TRAFFIC EDUCATION 
ON TRAFFIC AWARENESS 

ABSTRACT 
The present study aimed to investigate the effect of Play Based Traffic Education, developed for five-six age group 
(experimental and control group) children attending to nursery class and first grade, on their traffic awareness and 
development. Experimental design with control group and pretest, posttest, and retention test were used in the 
research. Children attending to nursery classes and first grade of two primary schools as randomized among schools 
in Ankara province with similar sociocultural background were enrolled in the study. One of the schools involved in 
the study was randomly selected as the experimental group and the other as the control group. A class each from 
first grades and nursery classes of each school was randomly selected. Study group was composed of all the children 
attending to the selected classes with normal development characteristics. 43 children were involved in the 
experimental group and 47 children in the control group. Study was based on voluntary participation.” General 
Information Form” and the “Traffic Assessment Scale” as developed by the researchers for the children, parents, and 
the teacher were used in the study for data collection purpose. The researchers developed the Play Based Traffic 
Education Program in the scope of the study, which was amended upon necessary expert opinion, and made 
available for application. Teachers and families of the children involved in the experimental group were provided 
with information as regards the study before the launch of the program,. Pretests were applied to the children in the 
experimental and control groups subsequent to the information meetings. After the pretests, the experimental group 
received the Play Based Traffic Education Program for twelve weeks during the 2014-2015 educational year on two 
days a week and one hour a day basis. Control group did not receive the Play Based Traffic Education Program. 
Upon completion of the program, both groups received posttests, and the experimental group received a retention 
test three weeks later in order to investigate the retention status of the effect of the education. As a result of the study 
it was found that there was a significant difference between the experimental and control group children as regards 
the sensitivity scores from the Traffic Awareness Assessment Scale – Children’s Form; whereas there was no 
difference between experimental and control group children as regards sensitivity to traffic based on parent and 
teacher assessments. A review of the posttest-retention test scores of the children involved in the experimental group 
provided that there was no significant difference in the traffic sensitivity scores of the children. It was seen that the 
Play Based Traffic Education Program had positive impact on development of traffic awareness in children. The 
findings of the present study may contribute in an increase in the number of studies towards providing children with 
traffic education beginning from the early ages.   

Keywords: Traffic Awareness, Traffic Education , Games , Kids 

1. GİRİŞ
Günümüzde ulaşım amacıyla karayollarının kullanımının yaygınlaşması ve her yıl giderek artan 
sayıda aracın trafiğe çıkması, trafik kazalarının da artmasına neden olmaktadır. Kazalar sonucu 
oluşan maddi hasarın boyutu ülke ekonomisini etkileyecek kadar fazla olmakta ve giderek artan 
bir problem olarak varlığını hissettirmektedir (Aktaş ve ark., 2000). Ülkemizde meydana gelen 
trafik kazalarında ve kazalar sonucu meydana gelen ölüm oranlarında son yıllarda azalmalar 
olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok da iyimser bir tablo ile 
karşılaşılmamaktadır. 

Meydana gelen trafik kazalarında ölen on beş yaşından küçük çocukların toplam ölümler 
arasındaki oranı bakımından, Türkiye ön sıradaki yeriyle “tehlike” işareti vermektedir. 
Türkiye’de bir yılda meydana gelen trafik kazalarında ölen çocukların sayısı değerlendirildiğinde 
1996 yılında, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, 
İsveç, Portekiz ve Yunanistan’da meydana gelen trafik kazalarında ölen çocukların toplamı, 
Türkiye’de trafik kazalarında ölen çocukların toplamına eşittir (Tombaklar, 2002). Hastalıkları 
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Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention) verilerine göre 
Amerika Birleşik Devletleri’nde trafik (motorlu araç) kazaları en çok çocuk ve gençleri (1–24 
yaş arası) etkilemekte, ayrıca tüm yaşlarda önceden planlanmayan veya öngörülmeyen ölüm 
nedenlerinin başında gelmektedir (Kara ve ark., 2007). 

Türkiye’de acil kliniklerine başvurunun %25’ini çocukların oluşturduğu, çocukların büyük 
oranda trafik kazalarına maruz kaldığı, bunu düşmeler, yanıklar ve zehirlenmelerin izlediği 
belirlenmiştir (Polat ve ark., 2005). Yapılan bir araştırmada da beş yaşın altındaki çocukların 
tehlikeleri algılamada yetersizlik göstermeleri; görme, işitme eşiklerinin yüksek olmasına 
rağmen tehlikenin yerini saptama yeteneklerinin tam gelişmemiş olması, 10-12 yaşlarına kadar 
trafik bilincinin iyice yerleşmemesi gibi faktörlerin kazaların meydana gelişini kolaylaştırdığı 
bulunmuştur (Onat, 1996). Ayrıca yaş değişkenin bütün düzeyleri dikkate alındığında %95 
güvenirlilik düzeyinde; 65+ yaş grubuna göre, 0-14 yaş grubunun 14,210 kat daha fazla risk 
altında, 21-24 yaş grubunun 3,927 kat daha fazla risk altında olduğu belirtilmektedir (Kardiyen 
ve Kaygısız, 2011). 
Erken çocukluk döneminde çocuklara yönelik yapılan trafik eğitimi çalışmalarına katkı sağlamak 
çalışma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu önem çerçevede gerçekleşen çalışmada oyun 
temelli trafik eğitiminin anasınıfı ve birinci sınıfa devam eden çocukların trafik duyarlılıkları 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni 

Araştırmada, anasınıfına ve birinci sınıfa devam eden çocukların trafik konusunda bilinç 
düzeylerini belirlemek ve Oyun Temelli Trafik Eğitimi'nin çocuklara, öğretmenlere ve anne 
babalara göre etkili olup olmadığını değerlendirmek ve çocukların gelişim düzeylerine etkisini 
incelenmek amacıyla ön test, son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen 
kullanılmıştır. Desende bağımlı değişken, anasınıfına ve birinci sınıfa devam eden çocukların 
trafik konusunda bilinç düzeyleri ve gelişim düzeyleri, bağımsız değişken ise; çocukların trafik 
konusunda bilinç düzeyleri ile gelişim düzeyleri üzerine etkisi incelenen oyun temelli trafik 
eğitimdir. Araştırma, 2x3’lük karışık desenle gerçekleştirilmiştir (Deney ve kontrol grubu X ön 
test, son test ve kalıcılık testi).  
2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma Ankara il merkezinde bulunan Mamak ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
ilkokullarının anasınıfına ve birinci sınıfına devam eden, daha önce trafik eğitimi almamış olan, 
normal gelişim gösteren, ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar ile gerçekleştirilmiştir. Aileleri 
tarafından izin verilen (gönüllülük formumu onaylayan) herhangi bir engeli olmayan çocuklar 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın deney grubuna 43 (Anasınıfı: 21; 
Birinci Sınıf: 22) çocuk, kontrol grubunu ise 47 (Anasınıfı: 24; Birinci Sınıf: 23) çocuk  dahil 
edilmiş ve çalışma toplam 90 çocukla yürütülmüştür.  
Deney grubundaki çocuklardan %53.5’i kız, %46.5’i erkek, kontrol grubundaki çocukların ise 
%42.7’si kız, %57.5’i erkektir. Deney grubundaki çocukların %48.8’i anasınıfına % 51.2’sinin 
birinci sınıfa, kontrol grubundaki çocukların %51’inin anasınıfına ve %49’unun birinci sınıfa 
devam ettiği, hem deney grubundaki (%69.7) hem de kontrol grubundaki (%57.4) çocukların 
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çoğunluğunun iki çocuk olduğu, deney grubundaki çocukların %44.2’sinin son çocuk, kontrol 
grubu grubundaki çocukların %40.4’ünün ilk çocuk olduğu saptanmıştır. Aile tipine bakıldığında 
hem deney (%83,7) hem de kontrol (%87,2) grubundaki çocukların çoğunluğunun çekirdek 
aileye sahip olduğu, deney grubundaki çocukların annelerinin (%46.9) ve babaların (%44.2) 
önemli bir bölümünün lisansüstü öğrenim durumunda olduğu,  kontrol grubunda ise çocukların 
annelerinin (%59,6), babaların (%46.8) çoğunluğunun ortaöğretim olduğu, hem deney (%65,1) 
hem de kontrol (%61,7) grubundaki çocukların çoğunluğunun okul öncesi eğitim almadıkları ve 
okul dışı etkinliklere katılmadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim alma süresine 
bakıldığında, hem deney (%37,2) hem de kontrol (%44,7) grubundaki çocukların önemli bir 
bölümünün yaklaşık altı aydır okul öncesi eğitim kurumuna devam ettiği saptanmıştır. 
2.3. Veri Toplama Araçları 

Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından oluştrulan formda; çocuğun cinsiyeti, kardeş 
sayısı, anne- babanın öğrenim düzeyi, okul öncesi eğitim almadan önce bakım veren kişi/kurum,  
okul dışı etkinliklere katılma durumu ve okul öncesi eğitim alma süresine yönelik sorular yer 
almaktadır. 

Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeği: Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeği; Çocuk, Ebeveyn ile 
Öğretmen Formu olmak üzere üç ayrı formdan oluşmaktadır.  

Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeklerinin Geliştirilmesi: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin 
bakışıyla çocukların trafik bilincini değerlendirmeye yönelik durum örnekleri ve problem 
durumunu içeren soru havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan soru havuzu yoluyla Trafik Bilinci 
Değerlendirme Ölçeği, Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmen Formları’nın soruları oluşturulmuştur.   
Bütün bunlar sonucunda Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeği–Çocuk Formu-Ebeveyn ve 
Öğretmen Formu'nun geçerlik ve güvenirlik çalışması amacıyla 217 çocuk, 111 ebeveyn ve 102 
öğretmen ile uygulamalar yapılmıştır. Geçerlik güvenirlik çalışmasına dahil edilen çocukların 
%43.8’inin anasınıfı, %56.2’sinin birinci sınıf, %56.2’sinin kız ve %43.8’inin erkek olduğu,  
çalışmaya dahil edilen ebeveynlerin %50.5’inin çocuğunun anasınıfına, %49,5’inin çocuğunun 
birinci sınıfa devam ettiği %55.0’ının çocuğunun kız ve %45.0’ının çocuğunun erkek olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen öğretmenlerin %48’inin anasınıfı, %52’sinin birinci sınıf 
öğretmeni olduğu belirlenmiştir. 

Geçerlilik güvenirlik çalışmasında açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri 
kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA); ölçeğin öncelikli olarak, faktör analizine uygun 
olup olmadığını anlamak amacıyla KMO ve Bartlett testi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 
(DFA) ise; açımlayıcı faktör analizinden sonra Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeklerine 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısının doğrulanıp 
doğrulanmadığı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Trafik Bilinci Değerlendirme 
Ölçeklerine uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda; çocuk 
formunun 17 madde ve tek faktör, ebeveyn formunun 22 madde ve tek faktör ve öğretmen 
formunun 29 madde ve tek faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiklere göre ölçek tek 
faktörlü olduğu için ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve bu değer çocuk 
formu için .72; ebeveyn formu için .73 ve öğretmen formu için .88 olarak bulunmuştur.  
Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı: Eğitim programı hazırlanırken “Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Öncesi Eğitim Programı”ndan ve “Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Birinci Sınıf Hayat 
Bilgisi Planı”ndan yararlanılmış ve çocukların gelişim alanlarını desteklemeye yönelik kazanım 
ve göstergeler belirlenmiştir (MEB, 2013). Bunun yanında hazırlık aşaması için Türkiye’de 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Eğitim Parkına ve Hollanda Utrecht’te bulunan 
çocuklara yönelik eğitim parklarına ziyaretler düzenlenmiş, yapılan gözlemlerden ve bu 
alanlarda uygulanan eğitimlerden ve eğitimde kullandıkları materyallerden yararlanarak 
çocukların gelişim alanlarına yönelik kazanım ve göstergeler belirlenmiş ve bu kazanım ve 
göstergeler doğrultusunda eğitim programı için eğitim etkinlikleri hazırlanmıştır. Eğitim 
programı hazırlanırken çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaç göz önünde bulundurulmuş, 
öğrenme süreçleri oluşturulurken gelişim özelliklerine uygun trafik bilincinin oluşturulmasını 
destekleyici kazanım ve göstergeler dikkate alınmıştır. Çocukların gelişim özellikleri ilgi ve 
gereksinimleri doğrultusunda araştırma, inceleme, gözlem yapabilmeleri, kendi yaşamsal 
deneyimleri ele alınarak çocukların sahip olduğu deneyimleri daha rahat ortaya koyabilmeleri, 
tartışabilmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayacak çocuk merkezli 
etkinlikler hazırlanmıştır. Hazırlan oyun temelli trafik eğitiminde çocukların grupla 
çalışabilecekleri, ilk elden deneyimleyebilecekleri, ayrıca çocukların çizim becerilerini ve görsel 
algılarını destekleyecek etkinliklere yer verilmiştir. Etkinliklerde kullanılmak üzere somut görsel 
materyaller hazırlanmıştır. Hazırlanan oyun temelli trafik eğitim programı, okul öncesi eğitimi 
ve çocuk gelişimi alanlarında çalışan on kişi ile bir birinci sınıf öğretmeninin görüşüne 
sunulmuştur. Uzmanların eğitim programı üzerinde yaptıkları eleştiriler ve öneriler dikkate 
alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve programa son şekli verilmiştir. Son şekli verilen Oyun 
Temelli Trafik Eğitimi Programı farklı etkinlikleri içeren toplam 24 etkinlikten oluşan bir eğitim 
programıdır. Eğitim programı haftada iki gün olmak üzere on iki hafta boyunca anasınıfı ve 
birinci sınıf çocuklarına uygulanmıştır. 

2.4. Verilerin Toplanması 
Program uygulanmadan önce deney grubunun öğretmenleri ile ailelerine çalışma hakkında 
bilgiler verilmiştir. Bilgilendirme toplantılarından sonra deney ve kontrol grubundaki çocuklara 
ön testler uygulanmıştır. Ön testlerden sonra deney grubuna Oyun Temelli Trafik Eğitim 
Programı haftada iki gün, günde bir saat olmak üzere 2014-2015 eğitim-öğretim yılında on iki 
hafta boyunca uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı 
uygulanmamıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba da son testler uygulanmış ve deney 
grubuna uygulamadan üç hafta sonra eğitimin etkilerinin kalıcılık durumunu belirlemek 
amacıyla kalıcılık testi uygulanmıştır.  
2.5. Verilerin Analizi 

Analizler, deney (43) ve kontrol (47) grubundaki 90 çocuğun “Trafik Bilinci Değerlendirme 
Ölçekleri”nden aldıkları ön test, son test puanları ile elde edilen verilerin analizinde t testi, 
kovaryans (ANCOVA) ile ANOVA analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Anasınıfına ve birinci sınıfa devam eden çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç 
düzeylerinin belirlenmesi ve oyun temelli trafik eğitiminin çocuklara, öğretmenlere ve anne-
babalara göre etkili olup olmadığının değerlendirilmesi; tablolar ve şekiller halinde sunulmuş ve 
tartışılmıştır. 
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Tablo 3.1. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği Çocuk 
Formu’na Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve           

ANOVA Sonuçları 

GRUP n ÖN TEST SON TEST 
X Ss X ss 

Kontrol 47 11,19 2,81 11,76 3,22 
Deney 43 11,09 4,26 16,14 1,18 

VARYANS KAYNAĞI Sd KO F P η2 
Gruplararası 1 28283,183 ,969 

Grup (Deney/Kontrol) 1 205,205 19,936 ,000* ,185 
Ölçüm (Ön test-Son test) 1 354,746 41,146 ,000* ,319 

Grup*Ölçüm 1 224,546 26,045 ,000* ,228 
Hata 88 1664,493 

Toplam 90 30732,173 
*p<.01
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Şekil 3.1. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği Resimli 
Çocuk Formu’na Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamaları 

Tablo 3.1. ve Şekil 3.1. incelendiğinde; Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’na katılan 
çocukların deney öncesi ortalama puanı 11,09 iken, bu değer deney sonrasında 16,14 olmuştur 
(erişi puanı=5,05). Kontrol grubundaki çocukların aynı ortalama puanları sırasıyla 11,19 ve 
11,76’dır (erişi puanı=0,57). Buna göre, Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’na katılan 
çocukların trafik konusunda duyarlılık düzeylerinde bir artış olduğu söylenebilir.  

Trafik Değerlendirme Ölçeği-Çocuk Formu ön test-son test puan ortalamalarına ait ANOVA 
sonuçları incelendiğinde; deney ve kontrol grubundaki çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Resimli Çocuk Formu puanları üzerinde grup ile ölçüm ortak etkisinin anlamlı [F(1, 88)=26,045, 
p<.01, η2=0.228] olduğu görülmektedir. Uygulanan Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nın 
çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeyleri üzerinde etkili olduğu (η2=0.228) 
belirlenmiştir. Buna göre, Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’na katılan çocukların trafik 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

232

konusunda duyarlılık ve bilinç düzeylerinde uygulama öncesine göre gözlenen değişme, kontrol 
grubundaki çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeylerinde gözlenen 
değişmelerden farklıdır. Uygulanan Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı ile deney grubundaki 
çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeyleri %22.8 oranında değişmektedir. Deney 
grubundaki çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeylerinde gözlenen bu 
farklılıkların Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nın etkisi sonucu oluştuğu söylenebilir. Bu 
bulguya göre, Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nın çocukların trafik konusunda duyarlılık 
ve bilinç düzeylerini artırmada olumlu yönde geniş bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Etkili ve başarılı bir eğitim dünyada elde edilen bütün başarıların temelinde anahtar bir role 
sahiptir. İnsan faktörünün olduğu her alanda eğitim ayrı bir öneme sahiptir. Geleceği planlamak 
ve hazırlamak için her şeyden önce eğitim çok önemlidir. Türkiye’de yayaların karıştığı trafik 
kazaları içinde en fazla zarar görenlerin 6–14 yaş grubuna dâhil olan çocuklar olması (EGM, 
2001; Hoşkal, 2006; Çelik, 2007), bu yaş gruplarında trafik güvenliği eğitiminin ne denli önemli 
olduğunu göstermektedir. Kazalar neticesinde sadece kazaya karışan çocuklar mağdur 
olmamakta, aileleri ve arkadaşları da zarar görmektedir. Bu nedenle, özellikle okul öncesi ve 
ilkokul çağındaki çocuklar için Trafik Güvenliği Eğitimi çok önemlidir. Her alanda olduğu gibi 
olumlu davranışlarda bulunan, yani eğitilmiş insan trafik kazalarının azaltılmasında da genel 
anlamda önemli etkendir. Çocukların yaya olarak trafikteki davranışları okullarda aldıkları trafik 
eğitimi yoluyla şekillenmektedir. Bu eğitim yoluyla çocuklar trafik işaretlerini ve kurallarını 
öğrenmekte, trafik içinde tedbirli olmayı ve kurallara uyan davranışlar kazanmakta ve gelişme 
çağında trafikle ilgili alınan eğitim bireylerde yaşam boyu sağlıklı alışkanlıklar oluşturmaktadır 
(Bouck, 1992; Abbas ve ark., 1996; Aydın ve Akkale, 2002; Hatipoğlu, 2002; Ulutaş ve Dinçer, 
2006). 

Dindar (2009), ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri ile yürüttüğü çalışmasında çocuklara trafik 
güvenliğine ilişkin bilgi ve becerilerin “Oyunla trafik güvenliği eğitimi programı” ile 
kazandırılmasını amaçladığı araştırma sonucunda; oyunla eğitim yapılan deney ve kontrol grubu 
arasında anlamlı bir farklılık olduğunu belirlemiştir. Öztürk (2014), ilköğretim okullarında 
verilen trafik güvenliği eğitim programında kullanılmak üzere geliştirilen anaglif animasyon 
filminin programın etkililiğini araştırdığı çalışma sonucunda; çocuklar animasyon eğitim filmi 
ile uygulanan programın yararlı, eğlenceli ve kazanımların öğrenilmesinde etkili olduğunu 
belirtmiştir. Öğretmenler ise uygulamanın çocuklara trafik bilinci kazandırdığını, trafik 
levhalarının anlamlarının öğrenilmesini kolaylaştırdığını, derse ve trafik eğitimine ilgiyi 
artırdığını, çok yararlı ve etkili olduğu, programın içeriğindeki pek çok kazanımın daha hızlı 
öğrenilmesini sağladığı ve trafik kurallarının görsel bir şekilde anlatılmasının daha etkili 
olduğunu belirtmişlerdir. Kavsıracı (2014), çalışmasında ilkokula devam eden çocuklara 
uygulamalı trafik eğitimi verilmesinin, çocuklarda trafik bilinç ve bilgi farklılığı yaratıp 
yaratmadığını ve çocukların tutumlarına etkisini ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda 
uygulamalı eğitime katılan çocukların bilgi düzeylerinin diğer okuldaki çocuklara oranla daha 
fazla olduğu, tanımlarının kitabi tanımlara yakın ve doğru olduğu belirlenmiştir. Uygulamalı 
eğitim almayan okuldaki çocukların ise trafik ışıkları, emniyet kemeri, yaya, yolcu gibi temel 
konu ve kavramlarda dahi yanıldıkları görülmüştür. Araştırma sonuçları da Oyun Temelli Trafik 
Eğitim Programı’nın çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeylerini artırmada 
olumlu etkiye sahip sonucunu desteklemektedir.  
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Tablo 3.2. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Ebeveyn Formu’na Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve 

ANOVA Sonuçları 

GRUP n ÖN TEST SON TEST 
X Ss X ss 

Kontrol 47 55,47 8,22 56,49 8,03 
Deney 43 57,53 8,92 59,18 8,28 

VARYANS KAYNAĞI Sd KO F p η2 
Gruplararası 1 588564,373 ,982 

Grup (Deney/Kontrol) 1 226,039 1,837 ,179 ,020 
Ölçüm (Ön test-Son test) 1 64,448 3,829 ,054 ,042 

Grup*Ölçüm 1 9,226 ,548 ,461 ,006 
Hata 88 12309,71 

Toplam 90 601173,796 
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Şekil 3.2. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği Ebeveyn 
formu’na Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamaları 

Tablo 3.2. ve Şekil 3.2. incelendiğinde, Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı’nakatılan 
çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği Ebeveyn Formu puanlarının eğitim öncesinde 57,53 
iken, eğitim sonrasında 59,18’e yükseldiği (erişi puanı=1,65), Oyun Temelli Trafik Eğitim 
Programı uygulanmayan grupta da eğitim öncesinde 55,47 iken, eğitim sonrasında 56,49’a 
yükseldiği (erişi puanı=1,02) görülmektedir.  
Trafik Değerlendirme Ölçeği Ebeveyn Formu ön test-son test puan ortalamalarına ait ANOVA 
sonuçları incelendiğinde; deney ve kontrol grubundaki çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
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EbeveynFormu puanları üzerinde grup ile ölçüm ortak etkisinin istatistiksel olarak anlamlı [F(1,

88)=0,548, p>.01, η2=0,006] olmadığı görülmektedir. Bu durumda uygulanan teknik açısından 
elde edilen Eta-kare değeri (η2=0,006) göz önünde bulundurulduğunda, Eta-kare değeri .14’ün 
altında olduğundan ebeveynlere göre uygulanmış olan Oyun Temelli Trafik Eğitim Programı 
çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark 
yaratmamıştır. Bunun nedeni, ailelerin yeterince trafik konusunda çocuklarına doğru 
davranışlarla örnek olmamasından ve okulda verilen oyun temelli trafik eğitiminin ailede 
devamlılığının sağlanmasından kaynaklanmış olabilir.  

Çocuklar birçok konuda olduğu gibi trafik içindeki hal ve hareketlerinde de rol model olarak 
anne ve babalarının davranışlarını örnek alırlar. Bu nedenle ailelerin trafik güvenliği konusunda 
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Bu sayede aileler trafik içinde doğru davranışlar 
sergileyerek, çocuklarına iyi birer örnek olacaktır (Çocuk Trafik Eğitimi Çalıştay Raporu, 2013). 
Çocuğa ne kadar doğru bilgi verilirse verilsin, çocuğun yaşamının her kademesinde örnek aldığı 
ailesinin, trafikteki davranışının yanlış olması çocuğu hem yanlışa yöneltecek hem de bildiği 
doğrularla gördüğü yanlışlar arasında bocalamasına neden olacaktır (Hatipoğoğlu, 2002). Bu 
bağlamda, ailelerin trafik güvenliği eğitiminin verilmesinde hem formel hem de informal olarak 
daha etkin bir şekilde katılmaları sağlanmalıdır (OECD, 2004) Dolayısıyla, okul, aile ve 
toplumun birlikte çalıştıkları trafik güvenliği eğitimine bir bütün-okul yaklaşımı genç insanlar ve 
çocuklar için trafikle bağlantılı zararları azaltmada daha etkili olacağı düşünülmektedir.  

Okul öncesi ve ilkokul döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış ̧  olan çocuk, o andan 
itibaren anne ve babasını, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya başlayacaktır. Akınoğlu 
(2002), Coşkun ve ark. (2002) çocukluk döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış olan 
çocukların, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarma davranışları göstereceğini 
belirtmektedir. Bu da; bir çocuğun en az iki yetişkini, trafikteki davranışları açısından doğru 
bilgilerle uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir. Kişiliğin temel çatısının okul öncesi 
dönemde oluştuğu ve ilkokul döneminde de pekiştiği gerçeğinden hareketle, trafik eğitimi 
bireyin aile çevresinde edindiği eğitimin yanı sıra, sistematik olarak ve bilimsel tekniklerle 
desteklenerek, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara verilmelidir. Okullarda etkin 
ve içeriği zenginleştirilmiş̧ trafik güvenliği eğitimi sayesinde gelecekte trafik, eğitilmiş insanlar 
tarafından kullanılacağından daha sağlıklı ve güvenilir olacaktır. 

Tablo 3.2. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Öğretmen Formu’na Ait Ön Test, Son Test ve Düzeltilmiş Son Test Puan Ortalamaları, 

Standart Sapmaları ve ANCOVA Sonuçları 

GRUP ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 
SON TEST 

n X ss X ss X
Kontrol 47 70,23 11,21 77,34 11,40 79,793 
Deney 43 77,83 8,50 84,42 8,75 81,738 

VARYANS KAYNAĞI Sd KO F p η2 
Öntest 1 4020,758 67,527 ,000* ,437 

Grup (Deney/Kontrol) 1 74,033 1,243 ,268 ,014 
Hata 87 5180,260 

Toplam 90 
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Şekil 3.3. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Öğretmen Formu’na Ait Ön Test, Son Test Puan ve Düzeltilmiş Son Test Ortalamaları 

Tablo 3.3. ve Şekil 3.3. incelendiğinde; deney grubundaki çocukların Trafik Değerlendirme 
Ölçeği Öğretmen Formu puan ortalamalarının eğitim öncesinde 77,83 iken, sonrasında 84,42’ye 
yükseldiği (erişi puanı=6,59); kontrol grubunda ise puan ortalamalarının eğitim öncesinde 70,23 
iken, sonrasında 77,34’e yükseldiği (erişi puanı=7,11) görülmüştür. 
Trafik Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formu ön test-son test ve düzeltilmiş son test puan 
ortalamalarına ait ANCOVA sonuçları incelendiğinde; deney ve kontrol gruplarının ön test 
Trafik Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formupuanlarına göre düzeltilmiş̧ son test puan 
ortalamaları arasında grup (deney/kontrol) etkisinin istatistiksel olarak anlamlı [F(1, 87)=1,243, 
p>.01] olmadığı saptanmıştır. Hesaplanan etki büyüklüğü 0,014’tür. Eta-kare değeri (η2=0,014) 
göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlere göre; uygulanmış olan Oyun Temelli Trafik 
Eğitim Programı’nın çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeyleri üzerinde anlamlı 
bir fark yaratmadığı görülmektedir. Bu sonucun, öğretmenlerin trafik güvenliği eğitimi 
konusunda kendilerini yeterli bulmamalarından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.  
Trafik güvenliği eğitiminin, trafik eğitimi alanında deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından 
eğitilen öğretmenler tarafından verilmesi gerektiği önerilmektedir. Dragutinovic ve Twisk (2006) 
trafik eğitiminin uzmanlaşmış öğretmenler tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamakta ve 
trafik güvenliği eğitiminde öğretmenin mesleki gelişim ve desteğini temel prensip olarak 
görmektedir. Benzer şekilde Abbas ve ark. (1996) ve SweRoad (2001) trafik eğitimi ile ilgili 
öğretmenlerin planlı ve sürekli eğitilmelerinin; trafik güvenliği bağlamında öğretmenlerin 
kendilerine yüklenen misyonu etkili ve yeterli bir biçimde yerine getirmeleri için mutlak bir 
gereklilik olduğunu ifade etmektedir. 
Öğretmenlerin eğitim kariyerleriyle bütünleştirilmiş bir trafik güvenliğieğitimi, trafik 
eğitimindeki kaliteyi arttırmak için önemli önceliklerden birisidir. Avrupa Birliği ve Türkiye’de 
trafik güvenliği eğitimi alanında eğitimli öğretmen eksiği bulunduğundan genelde diğer derslerin 
öğretmenleri, polisler veya araştırmacılar bu eğitimi vermektedirler. Genel olarak Avrupa 
Birliği’ndeki ülkelerin çoğunda trafik güvenliğieğitimini veren personelin eğitimi zayıftır. 
Avrupa Birliği’ndeki çoğu ülkede polisler trafik güvenliği eğitiminde önemli bir rol oynarlar 
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(European Commission, 2005). Okullarda trafik eğitimi, öğretmenlerin sorumluluğunda 
olmalıdır. Çünkü onlar, çocukların öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini belirleyerek 
bilgilerini, yeteneklerini ve kavrayışlarını geliştirmelerine yardım edecek öğrenme süreçlerini 
planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahiptirler (EGM, 2001). Trafik eğitim 
sürecinin niteliği, bu sürecin nitelikli bir program çerçevesinde planlı olarak yürütülmesi ile 
yakından ilişkilidir. Özdemir (2010), Türkiye’de örgün eğitim içerisinde trafik eğitim 
programının durumunu belirlemeyi amaçladığı çalışma sonucunda; Türkiye’de uygulanan eğitim 
programlarında trafik eğitimine yeterince yer verilmediğini, trafik eğitiminin amaçları ve bu 
amaçlara ulaşmak konusunda yeterince ön hazırlık yapılmadığını, eğitim programlarında 
sorumluluk alacak kurumların net olmadığı ve söz konusu kurumlar arasındaki koordinasyonun 
düzenlenmesi için yasal bir mevzuat bulunmadığını, söz konusu trafik eğitimlerini verecek 
öğretmenlerin güncel bilgilerle donatılmak üzere yeterince hizmet içi eğitim almadıklarını 
belirlemiştir. Bu bağlamda öğretmenler düşünüldüğünde, öğretmenlere göre Oyun Temelli 
Trafik Eğitim Programı’nın çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeyleri üzerinde 
etkili olmadığı sonucu beklenen bir sonuç gibi görülmektedir.  

Tablo 3.4. Deney Grubundaki Çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu’na 
Ait Son Test ve Kalıcılık Testi Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Testi Sonuçları 

Ölçüm Son Test-Kalıcılık Testi Bağımsız Örneklemler 
için t Testi 

n X ss t p 

Trafik Değerlendirme 
Ölçeği-Çocuk Formu 

Son test 43 16,13 1,18 
1,379 ,175 Kalıcılık 

testi 43 15,88 1,40 

Tablo 3.4. incelendiğinde, deney grubunda yer alan çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Çocuk Formu’na ait son test ve kalıcılık testi puan ortalamalarıarasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki çocukların Trafik Değerlendirme Ölçeği 
Çocuk Formu son test puan ortalaması ( X =16,13) ile dört hafta sonra uygulanankalıcılık testi 
puan ortalamasının ( X =15,88) birbirine yakın olması, ön testten sonra uygulanan Oyun Temelli 
Trafik Eğitim Programı’nınetkisinin devam ettiğini göstermektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Okul döneminde alınacak bilinçli bir trafik eğitimi, trafik kurallarına uymayı bir alışkanlık haline 
getirecek ve trafikte güvenliğin en önemli husus olduğu bilincini yerleştirecektir.  Anasınıfına ve 
birinci sınıfa devam eden çocukların trafik konusunda duyarlılık ve bilinç düzeylerinin 
belirlenmesi ve oyun temelli trafik eğitiminin çocuklara, öğretmenlere ve anne-ebeveynlere göre 
etkili olup olmadığının değerlendirilmesi ve çocukların gelişim düzeylerine etkisinin incelenmesi 
amacıyla yapılan araştırma sonucunda; Deney ve kontrol grubundaki çocukların Trafik 
Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu puanları üzerinde grup ile ölçüm ortak etkisinin anlamlı 
olduğu (p<.01), Trafik Değerlendirme Ölçeği Ebeveyn Formu ve Öğretmen Formu grup ile 
ölçüm ortak etkisinin ise anlamlı olmadığı belirlenmiştir.  
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Bu sonuçlar doğrultusunda trafik eğitimi konusunda; 

• Çocuğa ne kadar doğru bilgi verilirse verilsin, çocuğun hayatının her kademesinde örnek
aldığı ailesinin, trafikteki davranışının yanlış olması çocuğu hem yanlışa yöneltecek hem
de bildiği doğrularla gördüğü yanlışlar arasında bocalamasına neden olacaktır. Bu
nedenle ailelere; trafik içinde yaya, sürücü ya da yolcu olarak, çocukları ile birlikteyken
normalden çok daha dikkatli davranmaları önerilebilir.

• Erken çocukluk döneminde verilen temel bilgilerin çocukların bütün yaşamına temel
oluşturduğu bilinmektedir. Bu dönemde çocuklar soru sormaya çok meraklı ve
öğrenmeye açıktırlar. Bu nedenle aileler ve öğretmenler çocukların dikkatini trafik
konusuna çekip trafik unsurlarını ve trafik kurallarını çocuklara tanıtarak sorularına
gelişim düzeylerine uygun yanıtlar verebilirler.

• Erken çocukluk döneminde çocuklar için en etkin öğrenme yolunun oyun olduğu
düşünüldüğünde, aileler ve öğretmenler trafik ve trafik güvenliği konularını
oyunlaştırarak ve çocukların oyunlarına katılarak temel trafik konularını öğrenmelerini
sağlayabilirler.

• Trafik eğitim parkları yaygınlaştırılarak çocukların bu parklarda trafik uygulaması
yaparak elde ettikleri deneyimlerini gerçek yaşama uygulamalı olarak yansıtmaları
sağlanabilir.

• Okul öncesi dönemde ve ilkokulun tüm sınıflarında trafik eğitimi verilebilir ve bu
uygulamalar yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilebilir.

• Okullarda trafik eğitiminin önemi ve rolünün öğretmenler tarafından yeterince
anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.

• Okullarda verilecek olan trafik eğitiminin alanında uzman eğitimciler tarafından
verilmesi eğitiminin kalitesinin ve kalıcılığını artırabilir.

• Trafik eğitimine aileler daha etkin bir şekilde dâhil edilebilir.

• Çocuklar için trafik eğitim programları hazırlanarak programların kitle iletişim araçları
yolu ile çocuklara ve ailelerine ulaşması sağlanabilir.

• Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları işbirliği ile çocuklara ve ailelerine yönelik projeler geliştirilerek
uygulanması ve yaygınlaştırılması sağlanabilir.

• Medya trafik eğitiminde daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

• Trafik eğitimi program, eylem, kampanya ve medyalarının geliştirilmesinde sivil toplum
kuruluşlarının daha aktif katılımı sağlanabilir.

• Trafik eğitimi için okullara devletten veya özel kuruluşlardan daha fazla finansal destek
sağlanabilir.

• Türkiye’de trafik eğitiminden birinci derecede sorumlu bir resmi kuruluş
yapılandırılabilir. Bu kuruluş karar verme, kaynakları kontrol etme ve trafik eğitimi ile
ilgili diğer bütün kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağalama yetki ve sorumluluğunu
taşıyabilir.
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TRAFİKTE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARININ SÜRÜCÜ HEYECAN 
ARAYIŞI, SÜRÜCÜ BENLİK SAYGISI ve SÜRÜCÜ 
SALDIRGANLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
Meryem Berrin BULUT* 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı sürücü davranışlarının sürücü heyecan arayışı, sürücü benlik saygısı 
ve sürücü saldırganlık göstergeleri açısından bağlamsal bir model temelinde incelenmesidir. 
Aynı zamanda iki şehrin (Kayseri ve Kırşehir) sürücü davranışlarındaki farklılıklar da 
saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle sürücü davranışları, sürücü heyecan arayışı, 
sürücü benlik saygısı ve sürücü saldırganlık göstergeleri belirlenmiş, daha sonra bu değişkenlerin 
birbirleri ile olan ilişkileri kuramsal ve görgül çalışmalar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre, belirli demografik değişkenler sürücü davranışları ile ilişkili 
bulunmuştur. Trafikte heyecan arayışı ile sürücü saldırganlık göstergeleri ve sürücü davranışları 
arasında ilişki tespit edilmiştir. İki şehir arasında sadece diğer sürücü saldırganlık göstergeleri 
açısından farklılık saptanmıştır. Bunlara ek olarak trafikte heyecan arayışı ve sürücünün 
kendisinin saldırganlık göstergeleri sürücü davranışlarının (ihlaller ve hatalar) % 30’unu 
açıklamaktadır. Bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: sürücü davranışları, sürücü heyecan arayışı, sürücü benlik saygısı, sürücü 
saldırganlık göstergeleri  

EXAMINING THE DRIVER BEHAVIOUR in TERMS of DRIVER’S SENSATION 
SEEKING, SELF-ESTEEM and AGGRESSION INDICATORS  

ABSTRACT 

The main objective of this study is examining driver’s behavior in terms of driver’s sensation 
seeking, self-esteem and aggression indicators in the basis of a contextual model. Also 
differences in driver behaviors of two cities (Kayseri and Kırşehir) are tried to examine. In this 
context, primarily driver behavior, driver’s sensation seeking, self-esteem and aggression 
indicators are determined and then these variables’ relationship with each other was tried to 
explain with the help of theoretical and empirical studies. According to the findings of this study 
certain demographic variables have a significant relationship with driver behavior. Sensation 
seeking at the traffic has a significant relationship with aggression indicators and driver 
behavior. There is a difference between two cities only in terms of other driver’s aggression 
indicators. In addition to these, sensation seeking at traffic and aggression indicators explained % 
30 of the variance in driver behavior (violations and errors). Findings are discussed in the light of 
relevant literature.  

Keywords: driver behavior, driver’s sensation seeking, driver’s self-esteem, driver’s aggression 
indicators 

* Araş. Gör. Ahi Evran Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, berrin_teke@yahoo.com
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GİRİŞ 
Ülkemizde insan hayatını etkileyen en önemli sorunlardan biri de trafik sorunudur. 

İnsanlar trafik kazaları korkusu nedeniyle bir yerden başka bir yere kaygı ile seyahat 
etmektedirler. Psikoloji bilimi insan davranışlarını farklı bağlamlarda incelemektedir. Bu 
bağlamlardan bir tanesi ve muhtemelen de en önemlilerinden biri insan davranışlarını sürüş 
esnasında, trafikte incelemektir. İnsanların trafikteki davranışları onların hayatta kalmalarını ya 
da kalmamalarını etkilemesi açısından önem arz etmektedir. Trafik güvenliği hem sürücüler hem 
de ülke için önemli olan bir konudur.  

Araç kullananlar ‘insanlar’ olduğu için sürüş sonuçlarını etkileyen faktörlerin kişisel 
faktörleri içermesi akla yatkın görünmektedir (Hennessy, 2011).  Bireyin yaşı, cinsiyeti, öğrenim 
durumu, gelir durumu gibi faktörlerin bireyin trafikteki davranışlarını etkilediği ülkemizde ve 
yurtdışında yapılmış olan birçok çalışma tarafından gösterilmiştir (Kalyoncuoğlu, 1999). 
Sürücülerin her biri sahip oldukları özellikler yönünden eşsizdirler ve yolda herhangi bir zaman 
diliminde sürüş şekillerinde, beklentilerde ve yargılarda büyük değişkenlik bulunmaktadır 
(Hennessy, 2011). Trafik psikologlarının temel görevlerinden biri sürücüleri araç kullanırken 
kaza yapmaya eğilimli kılan becerilerin ve kişilik özelliklerinin farkında olmalarıdır (Özkan, 
Sümer, Ayvaşık ve Er, 2002).  

 Sürüşü etkileyebilecek birçok bireysel farklılık kategorisi olmasına rağmen, trafik 
psikolojisi sıklıkla kişilik değişkenlerine odaklanmaktadır (Hennessy, 2011). Sürücü davranışı 
çalışmalarında duygu temel bir unsurdur. Duygu genellikle fizyolojik, bilişsel ve davranışsal 
değişikliklerin eşlik ettiği, davranışlarımızı değiştirebilen, çevreye karşı öznel bir tepki olarak 
tanımlanmaktadır (Megias, Maldonado, Catena ve Candido, 2012). Heyecan arayışı kişisel bir 
özelliktir ve bireyin tutumu ile ilgilidir (Haupt, Kahvezic-Seljubac ve Risser, 2015). Zuckerman 
(2006) heyecan arayışını değişik, özgün, karmaşık ve yoğun duygu ve deneyim arayışı ve aynı 
zamanda fiziksel, sosyal, yasal ve finansal riskleri böyle bir deneyim uğruna alma isteği olarak 
tanımlamıştır.  

Reason ve arkadaşları (1990) sürücü davranışlarını sürücü hataları ve sürücü ihlalleri 
olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Sürücü hatalarını planlanmış olan hareketlerin sonuçlara 
ulaşmadaki başarısızlığı ve sürücü ihlallerini bir sistemin güvenli kullanımının sağlanması için 
gerekli olan hareketlerden kasıtlı olarak uzaklaşmak olarak tanımlamışlardır. Sürücü davranışı, 
araç kullanımı esnasında sürücünün hız yapma veya trafik kurallarını ihlal etme gibi davranışları 
ve trafik güvenliği ile ilgili tutumlarını belirtmektedir (Sümer ve Özkan, 2002). Glendon (2007) 
çalışmasında sürüş ihlallerini oluşturan davranışları dört grup altında toplamıştır. Bunlar şu 
şekilde sıralanabilir; 

1- Hız Yapma: Belirlenen hız limitini aşmaktır.
2- Öndeki Aracı Yakın Takip Etme: Öndeki aracı 2 saniyeden az bir mesafede takip

etmektir.
3- Şerit Pozisyonu: Üçüncü şerit boşken dördüncü şeridi kullanma veya ikinci şerit

boşken üçüncüyü kullanma, diğer bir deyişle gereksiz yere sol şeridi kullanmaktır.
4- Diğer İhlaller: Aracın güvensiz bir şekilde yüklenmesi, aracın tehlikeli bir durumda

olması, sinyal lambalarının arızalı olması, uygunsuz sinyal verme ve sürüş esnasında
cep telefonu kullanma gibi ihlallerdir.

Trafikte sürücülerin hız yapmaları farklı faktörlerden etkilenmektedir. Glendon (2007)’a 
göre hız yapmanın belirleyicileri şu şekilde sıralanabilir;  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

242

a) Aracın Doluluk Durumu: Sürücü araçta tek başına olduğu zaman hız limitini daha
fazla aşmaktadır.

b) Cinsiyet: Erkekler kadınlara göre daha fazla hız yapmaktadır.
c) Araç Tipi: Daha yeni ve güçlü araçlara sahip olanların, lüks sedan araç kullananların

hız yapma olasılığı daha fazladır.
d) Sürücü Yaş Grubu: Genç sürücüler yaşlı sürücülere göre daha fazla hız yapmaktadır.

Benlik saygısı bireyin kendisi ile ilgili değerlendirmesidir. Benlik saygısı bireyin toplum
içindeki davranışlarını ve tepkilerini etkilemektedir. Sürücüler benlik saygısını yükseltmek için 
saldırgan davranışlarda bulunabilmektedirler (Sharkin, 2004). Birey araç kullanırken aracı 
özgürce sürebilmekte, aracın gücünü ve hızını kendi gücü gibi görebilmektedir. Araca 
taparcasına yapay bir sevgi oluşturmakta, güçsüzlüğünü ve ezikliğini araç ile giderebileceğini 
düşünmektedir (Girgin ve Kocabıyık, 2002).  

Sümer (2002)’e göre trafik ihlalleri bireysel ve sosyal nedenlerle açıklanabilir. Bireysel 
nedenler sürücülerin sürücülük becerilerine aşırı güvenmeleri ve sosyal nedenler caydırıcı sosyal 
normların eksikliğidir. Glendon ve Sutton (2005) beş farklı sürücü grubu tanımlamışlardır. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir; 

1- İhlal Yapmayan Sürücüler: Bu gruptaki sürücüler tüm sürücülerin % 44’ünü
kapsamaktadır. Genelde yaşlı sürücülerden oluşmaktadır.

2- Ticari Olarak İhlal Yapan Sürücüler: Bu gruptaki sürücüler tüm sürücülerin %
10’unu kapsamaktadır. Kamyon, otobüs gibi ticari araçların genelde genç ve orta yaş
sürücülerini kapsamaktadır.

3- Öndeki Aracı Yakın Takip Eden Sürücüler: Bu gruptaki sürücüler tüm sürücülerin %
80’ini kapsamaktadır. Tüm yaş gruplarında, tüm sürücü gruplarında ve her iki cinsiyet
grubunda görülmektedir.

4- Aşırı Hız Yapan Sürücüler: Tüm sürücülerin % 38’i belirlenmiş olan hız limitini
aşmaktadırlar.

5- Akıllıca Aşırı Hız Yapan Sürücüler: Bu sürücüler belirlenmiş hız limitini %10
oranında aşmaktadırlar fakat diğer herhangi bir ihlali yapmamaktadırlar.

Yakın zamanlarda yapılmış olan araştırmalar ve medyadaki haberler yolda öfkeli sürücü 
olaylarının ve yoldaki öfkenin daha yaygın hale geldiğini göstermektedir (Hennessy ve 
Wiesenthal, 2005). Bener, Lajunen, Özkan ve Haigney (2006) saldırgan sürüş olaylarının 
artmasının, araçlardaki ve yol tıkanıklığındaki artışın sürücülerde strese yol açmasından 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Trafikte insan, araç kullanma esnasında iç ve dış uyaranların 
etkisi altında kalmakta ve engellenmektedir (Girgin ve Kocabıyık, 2002). 

Saldırgan sürüş Mizell (1997) tarafından ‘Sinirli veya sabırsız sürücünün veya yolcunun 
bir trafik anlaşmazlığı, kavga veya mağduriyete tepki olarak kasten diğer sürücüyü, yolcuyu 
veya yayayı yaralaması veya öldürmesidir.’ şeklinde tanımlanmıştır. Saldırgan sürücüler 
kendilerini usta sürücüler olarak algılayabilmekte; sürüş davranışlarını özellikle saldırgan olarak 
algılamayabilmektedirler (Miles ve Johnson, 2003). Sürücü saldırganlığı sürüş ortamında diğer 
sürücüye fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak zarar vermeyi amaçlayan davranışlar olarak 
tanımlanmaktadır. Sürücü saldırganlığı trafik ihlalleri ve trafik çarpışmalarından dolayı tüm yol 
kullanıcıları için olası bir tehlike yaratmaktadır (Peden, Scurfield, Sleet, Mohan, Hyder, Jarawan 
ve Mathers, 2005; Hennessy ve Wiesenthal, 2001).  
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Amaç 
Bu çalışma yukarıdaki araştırmalar ışığında Kayseri ve Kırşehir illerinde ikamet etmekte olan 
binek araç sürücülerinin trafikte heyecan arayışları, benlik saygıları, saldırganlık göstergeleri ve 
sürücü davranışları arasındaki ilişkileri saptamayı amaçlamaktadır.    

YÖNTEM 

Katılımcılar 
Araştırmaya Kayseri ve Kırşehir illerinde ikamet eden ve aktif olarak araç kullanan sürücüler 
katılmıştır. Araştırmaya n=129 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması Χ= 35,88 ve 
ss=9,41 olarak saptanmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 21-65’tir. Katılımcıların aktif olarak araç 
kullanma süreleri yıl olarak Χ=12,77 ve ss=7,46’dır. Tablo 1’de katılımcıların demografik 
özellikleri verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
F % 

Cinsiyet Erkek 110 85,9 

Kadın 18 14,1 

Medeni Durum Bekar 25 19,5 

Evli 103 80,5 

Eğitim Durumu İlkokul 2 1,6 

Ortaokul 5 3,9 

Lise 24 18,8 

Üniversite 97 75,8 

Gelir Düzeyi Düşük 4 3,1 

Orta 43 33,6 

Yüksek 81 63,3 

Araç Mülkiyeti Evet 108 83,7 

Hayır 21 16,3 

Sürücü Tipi Acemi  10 7,8 

Profesyonel 70 54,7 

Doğuştan Sürücü 12 9,4 

Diğer  36 28,1 

Meslek Memur 45 37,5 

Tekniker 28 23,34 

Akademisyen 19 15,83 

Mühendis 9 7,5 
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Esnaf 7 5,83 

İşçi 6 5 

Öğretmen 4 3,33 

Ev Hanımı 2 1,67 

Tablo 1’e göre katılımcıların % 85,9’u erkek ve % 14,1’i kadınlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların % 19,5’i bekar ve % 80,5’i evlidir. Katılımcıların % 75,8’i üniversite mezunu, 
geri kalan kısmı ilkokul, ortaokul ve lise mezunudur. Katılımcıların % 3,1’inin gelir düzeyi 
düşük (1000 TL ve altı), % 33,6’sının orta (1001-2500) ve % 81’inin yüksektir (2501 ve üzeri). 
Katılımcıların % 83,7’si kendi aracını kullanırken % 16,3’ü başkasının aracını kullanmaktadır. 
Katılımcıların % 7,8’i kendisini acemi, % 54,7’si profesyonel, % 9,4’ü doğuştan sürücü olarak 
tanımlamaktadır. Kalan % 28,8’lik kısım ise kendisini sürücü tiplerinden diğer kategorisinde 
tanımlamaktadır. Katılımcıların meslekleri çeşitlilik göstermektedir. En yüksek % 37,5 ile 
memur ve en düşük % 1,67 ile ev hanımıdır.  

Veri Toplama Araçları 
Bu çalışmanın verileri aşağıda belirtilmiş olan ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. 

Trafikte Heyecan Arayışı Ölçeği  
Trafikte Heyecan Arayışı Ölçeği Manchester Üniversitesi Sürücü Davranışı Araştırma Grubu 
(Lajunen ve Summala, 1995; Parker, West, Strading ve Menstead, 1995) tarafından geliştirilen 
Manchester Sürücü Tutum ve Davranışları Bataryası’nda yer alan ölçeklerden biridir. Türkçe’ye 
uyarlanması Yasak (2002) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe formda üç faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörlerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .86, .78, .57’dir. Ölçek hızlı 
ya da dikkatli araç kullanmayla ilgili ifadeler içeren 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li 
Likert tipi bir derecelendirme üzerinden değerlendirilmiştir. Her bir maddenin puanlanması (1) 
kesinlikle katılmıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklinde yapılmıştır. Ölçekten alınan puanın 
yüksek olması kişinin heyecan arayışı düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin bu 
örneklemdeki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .89 olarak saptanmıştır.  
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Benlik saygısı ölçeği Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik 
çalışmaları Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Geçerlik katsayısı r=.71 olarak 
bulunmuştur. Test -tekrar test güvenirlik yöntemi kullanılarak güvenirlik katsayısı r=.75 olarak 
saptanmıştır. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 maddeden ve 12 alt 
kategoriden oluşan bir öz bildirim ölçeğidir. Bu alt kategoriler; benlik saygısı, kendilik 
kavramının sürekliliği, insanlara güvenme, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, 
hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tartışmalara 
katılabilme, anne-baba ilgisi, babayla ilişki, psişik izolasyon şeklinde adlandırılmıştır 
(Rosenberg, 1986). Araştırmanın amacı doğrultusunda bu çalışmada sadece benlik saygısı ile 
ilgili ilk 10 madde kullanılmıştır. Ölçek 4’lü Likert tipi bir derecelendirme üzerinden 
değerlendirilmiştir. Her bir maddenin puanlanması (1) çok yanlış ve (4) çok doğru şeklinde 
yapılmıştır. Ölçeğin bu örneklemdeki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .79 olarak 
saptanmıştır.  
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Sürücü Saldırganlık Göstergeleri Ölçeği (SSGÖ) 
Sürücü saldırganlık göstergeleri ölçeği Lajunen ve Parker (2004) tarafından geliştirilmiş ve 
Lajunen ve Özkan (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach iç 
tutarlılık katsayısı diğer sürücüleri değerlendirdiği saldırgan uyarılar için .75 ve düşmanca 
uyarılar-öç alma için .86 ve kendisini değerlendirdiği saldırgan uyarılar için .84 ve düşmanca 
uyarılar-öç alma için .89’dur. Ölçeğin amacı sürücü saldırganlık düzeyini ölçmektir. Ölçek 13 
maddeden meydana gelmekte ve sürücülerin trafikteki olası saldırgan davranışlarını 
değerlendirmektedir. Sürücülerin bu maddeleri hem kendileri hem de diğer sürücüler için 
değerlendirmeleri istenmektedir. Ölçek 5’li Likert tipi bir derecelendirme üzerinden 
değerlendirilmiştir. Her bir maddenin puanlanması (1) hiç bir zaman ve (5) sık sık şeklinde 
yapılmıştır. Ölçeğin bu örneklemdeki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı diğer sürücüler için 
.85 ve kendisi için .82 olarak saptanmıştır.  
Sürücü Davranışları Ölçeği 

Ölçek toplam 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 19 maddesi Reason, Manstead, Stradling, 
Baxter ve Campbell (1990) tarafından geliştirilen Sürücü Davranışı Anketi’nden alınmıştır. 
Kalan maddeler ise Türk sürücülerin yaptıkları tipik trafik ihlalleri ve hataları dikkate alınarak 
Sümer (2000) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4’lü Likert tipi bir derecelendirme üzerinden 
değerlendirilmiştir. Her bir maddenin puanlanması (1) hiçbir zaman ve (4) her zaman şeklinde 
yapılmıştır. Sümer ve Özkan (2002)’ın yapmış oldukları çalışmada Cronbach iç tutarlılık 
katsayısını .90 olarak saptamışlardır. Ölçeğin bu örneklemdeki Cronbach Alfa iç tutarlılık 
katsayısı .85 olarak saptanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu 
Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi gibi demografik 
bilgilerini içeren form araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.  

Verilerin Toplanması 
Ölçme araçları hedef kitleye internet üzerinden ve elden ulaştırılmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 
sürecinde ilk olarak yüzde ve frekans kullanılarak kişisel bilgiler çözümlenmiştir. Verilerin 
normal dağılıma sahip olup olmadıklarını araştırmak için ‘One – Sample Kolmogorov Smirnov’ 
testine başvurulmuş ve verilerin normal dağılıma sahip oldukları gözlenmiştir. Varyansların 
homojenliğini test etmek için ‘Levene’ testine başvurulmuş ve dağılımların homojen oldukları 
tespit edilmiştir. Trafikte sürücü davranışları, sürücü heyecan arayışı, sürücü benlik saygısı ve 
sürücü saldırganlık göstergeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon ve regresyon 
yöntemleri kullanılmıştır.   
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Tablo 3’te trafikte heyecan arayışı, benlik saygısı, sürücü saldırganlık göstergeleri ve sürücü 
davranışları değişkenlerinin ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir.  

Tablo 3. Değişkenlerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

Tablo 3’e göre trafikte heyecan arayışı düzeyi ortalamanın biraz altındadır. Benlik saygısı düzeyi 
ortalamanın üzerindedir. Sürücü saldırganlık göstergeleri diğer sürücü ve sürücünün kendisi için 
düşük seviyededir. Trafik ihlallerini ve hatalarını belirten sürücü davranışları yine düşük 
seviyededir.  

Tablo 4’te trafikte heyecan arayışı, benlik saygısı, sürücü saldırganlık göstergeleri ve sürücü 
davranışları değişkenlerinin ortalamaları ve standart sapmaları şehir bazında verilmiştir. 

Tablo 4. Kayseri ve Kırşehir İlleri için Ortalamalar ve Standart Sapmalar* 

Tablo 4’e göre trafikte heyecan arayışı, benlik saygısı, sürücü saldırganlık göstergeleri 
sürücünün kendisi ve sürücü davranışları ortalamaları iki şehir arasında anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Sürücü saldırganlık göstergeleri diğer sürücü iki şehir arasında anlamlı bir 
farklılığa sahiptir (t=2,62, p<.05).  

n Χ  ss 

Trafikte Heyecan Arayışı 
(THA) 

129 2,42 0,60 

Benlik Saygısı (BS) 129 3,15 0,48 

Sürücü Saldırganlık 
Göstergeleri (SSG) 

    Diğeri (D) 129 1,81 0,58 

Kendisi (K) 129 1,55 0,59 

Sürücü Davranışları (SD) 129 1,54 0,37 

n THA BS SSG-D SSG-K SD 

Kayseri 55 Χ 2,39 3,18 1,96 1,58 1,54 

ss 0,55 0,39 0,58 0,58 0,36 

Kırşehir 74 Χ 2,44 3,13 1,69 1,52 1,55 

ss 0,65 0,55 0,56 0,66 0,37 
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* THA (Trafikte Heyecan Arayışı), BS (Benlik Saygısı), SSG-D (Sürücü Saldırganlık Göstergeleri Diğer Sürücü),
SSG-K (Sürücü Saldırganlık Göstergeleri Kendisi) ve SD (Sürücü Davranışları) için kullanılmıştır.

Tablo 5’te regresyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları 
Beta T p 

THA ,271 3,38 ,001 

BS ,010 0,13 ,898 

SSGB ,033 0,37 ,712 

SSGK ,380 4,17 ,000 

Tablo 5’e göre trafikte heyecan arayışı ve saldırganlık göstergeleri sürücünün kendisi ile sürücü 
davranışları arasında istatistiksel açıdan anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Trafikte heyecan 
arayışı ve saldırganlık göstergeleri sürücünün kendisi sürücü davranışlarının % 30’unu 
açıklamaktadır (F(4,128)= 13,600 p<.05).  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada sürücü davranışları, sürücü heyecan arayışı, sürücü benlik saygısı ve sürücü 
saldırganlık göstergeleri bağlamsal bir model temelinde incelenmiştir. Aynı zamanda iki şehrin 
(Kayseri ve Kırşehir) sürücü davranışlarındaki farklılıklar da saptanmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların cinsiyetleri ile sürücü heyecan arayışı, 
sürücü benlik saygısı, sürücü saldırganlık göstergeleri ve sürücü davranışları arasında anlamlı bir 
ilişki saptanamamıştır. Bu bulgularla paralel olarak Katar’da trafik kazalarında risk alma 
davranışında cinsiyet ve yaş farklılıklarının incelenmiş olduğu bir çalışmanın bulgularına göre 
cinsiyetler arasında sürücü davranışları ölçeği maddelerinde anlamlı bir farklılık saptanamamıştır 
(Bener, Dafeeah, Verjee, Yousafzai, Al-Khatib, Nema, Mari, Choi, Özkan ve Lajunen, 2013). Bu 
çalışmanın bulguları ile tutarlı olmayan bulgular Moyano Diaz (2002) tarafından saptanmıştır. 
Moyano Diaz (2002) erkeklerin kadınlara göre trafik kurallarını daha sık ihlal ettiklerini 
saptamıştır. Reason, Manstead, Stradling, Baxter ve Campbell (1990) ve Kalyoncuoğlu (1999) 
erkeklerin daha fazla ihlallerde (sürücü davranışları) bulunduklarını saptamışlardır. İspanya’da 
sürücüler üzerine yapılmış olan bir çalışmanın sonucuna göre cinsiyetler arasında araba sürme 
davranışında farklılıklar tespit edilmiştir. Erkekler trafik kurallarını ihlale daha eğilimli 
bulunmuşlardır (Gonzalez-Iglesias, Gomez-Fraguela ve Wengo-Martin, 2012). Bulgulardaki bu 
farklılıklar katılımcıların demografik özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Aynı 
zamanda bu çalışmadaki kadın katılımcı sayısının azlığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların yaşları ile sürücü heyecan arayışı, sürücü 
benlik saygısı, sürücü saldırganlık göstergeleri ve sürücü davranışları arasında anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. Çalışmanın bulguları ile tutarlı olmayan bulgular Krahe (2005) tarafından 
kadınların saldırgan sürücülük davranışlarının araştırıldığı bir çalışmada saptanmıştır. Krahe 
(2005)’nin çalışmasının bulgularına göre yaş ile saldırgan sürücülük arasında olumsuz yönde bir 
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ilişki saptanmıştır. Diğer tutarlı olmayan bulgu Özkan, Sümer, Ayvaşık ve Er (2002) tarafından 
yapılmış olan bir çalışmada saptanmıştır. Heyecan arama ile yaş arasında olumsuz yönde bir 
ilişki bulunmuştur. Yine, Reason, Manstead, Stradling, Baxter ve Campbell (1990)’ın 
çalışmalarının bulgularına göre sürücü davranışları (ihlaller) yaş ile birlikte azalmaktadır. Özkan, 
Sümer, Ayvaşık ve Er (2002) ve Sümer, Lajunen ve Özkan (2002)’ın çalışmalarında yaş ve bazı 
demografik özelliklerin sürücü heyecan arama seviyesi ve sürücü davranışları (ihlaller) ile ilişkili 
olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkların nedeni öncelikle çalışmaların gerçekleştirilmiş oldukları 
kültürel bağlamlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu çalışmalardaki katılımcıların demografik 
özelliklerindeki farklılıklar bir sebep olarak gösterilebilir.  

Bu çalışmanın bulgularına göre medeni durum (r=-.177) ve eğitim durumu (r=-.180) ile 
sürücü davranışları (ihlaller ve hatalar) arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. West ve Hall 
(1997) bu çalışmanın aksine sürücü davranışları ile eğitim seviyesi arasında olumlu yönde bir 
ilişki saptamışlardır.  Bu çalışmanın sonuçları ile tutarlı olarak Kalyoncuoğlu (1999) da eğitim 
durumu ile sürücü davranışları arasında olumsuz yönde bir ilişki saptamıştır. Bulgulardaki 
farklılıklar katılımcıların yaş ortalamalarındaki farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. Mevcut 
çalışmanın katılımcılarının yaş ortalaması (Χ=35,88) nispeten yüksektir. 

Araştırmanın diğer bulgusu trafikte heyecan arayışı düzeyinin ortalamanın biraz altında, 
benlik saygısı düzeyinin ortalamanın üzerinde, sürücü saldırganlık göstergelerinin ve sürücü 
davranışlarının (ihlaller ve hatalar) düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulguların 
sebebi katılımcıların yaş ortalamasının yüksek olması olabilir (Özkan, Sümer, Ayvaşık ve Er, 
2002; Sümer, Lajunen ve Özkan, 2002). Yaş ortalaması 20’lerde olan bir örneklem grubunda bu 
ortalamaların daha yüksek olması beklenebilir.  

Bu çalışmada sürücü davranışları ile heyecan arayışı arasında olumlu yönde (r= .405) bir 
ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu trafik kazası riskinde kişilik ve tutumların rolünün araştırılmış 
olduğu West ve Hall (1997)’ın çalışmasının bulguları ile tutarlıdır. Heyecan arama sürücü 
hatalarını ve ihlallerini anlamlı olarak yordamıştır. Ayvaşık, Er ve Sümer (2005) ve Yıldırım-
Yenier, Vingilis, Wiesenthal, Mann ve Seeley (2016) tarafından, mevcut çalışmanın bulguları ile 
tutarlı olarak, heyecan arayışı yüksek olan sürücülerin daha fazla trafik ihlali yapmış oldukları 
tespit edilmiştir. Bunun nedeni heyecan arayışı yüksek olan katılımcıların kendi sürücülük 
becerilerine çok fazla güvenmeleri ve trafik ortamındaki tehlikeleri önemsememeleri olabilir.   

İki şehrin sonuçlarına bakıldığında trafikte heyecan arayışı, sürücünün kendisi için sürücü 
saldırganlık göstergeleri ve sürücü davranışları (ihlaller ve hatalar) arasında anlamlı bir farklılık 
saptanamamıştır. Diğer sürücüye karşı sürücü saldırganlık göstergeleri iki şehir arasında anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık şehirlerin fiziki ve nüfus farklılığından kaynaklanıyor 
olabilir. Kırşehir’de ulaşılan katılımcılar ile Kayseri’de ulaşılan katılımcıların demografik 
özelliklerindeki farklılıklar da sebep olarak gösterilebilir. Bulgulardaki benzerlikler ise iki şehrin 
Orta Anadolu’da olmalarına ve komşu olmalarına bağlı olabilir. Diğer bir bulgu trafikte heyecan 
arayışının ve saldırganlık göstergelerinin sürücü davranışlarının % 30’unu açıkladığını 
göstermektedir.   

Kolay ulaşılabilen kişilere ölçekler doldurtulmuştur. Bu sebepten dolayı bu bulguların 
tüm sürücülere genellenmesinde dikkatli olunmalıdır. Bu çalışmanın katılımcıları farklı meslek 
ve yaş gruplarından heterojen bir grup tarafından oluşturulmuştur. Gelecek çalışmalarda bu 
çalışmadaki değişkenler daha temsili katılımcılar üzerinde ölçülmelidir. Aynı zamanda bu 
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çalışmanın katılımcıları arasında kadın sürücülerin yüzdesinin az olduğu dikkate alınmalıdır. 
İleride yapılacak olan çalışmalarda daha fazla kadın sürücüye ulaşılabilir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, katılımcıların benlik saygısı düzeyi ortalamanın üzerinde, yaş 
ortalamalarının nispeten yüksek olmasından dolayı trafikte heyecan arayışının, sürücü 
saldırganlık göstergelerinin ve sürücü davranışlarının (ihlaller ve hatalar) düşük düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Yine bu değişkenler ile bazı demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler 
saptanmıştır. Karşılaştırılan iki şehir arasında bir değişken (sürücü saldırganlık göstergeleri diğer 
sürücü) dışında anlamlı farklılıklar saptanamamıştır.  
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TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARINDA ÖLEN KİŞİ SAYISININ 
MEDYAN NÖRON MODELİNE DAYALI YAPAY SİNİR 

AĞLARI İLE ÖNGÖRÜLMESİ 

Çağdaş HakanAladağ1 
Bülent Alptekin*2

Ulaşım sektörü, günümüzde insanlara demiryolu, denizyolu, havayolu gibi oldukça fazla seçenek 
sunmasına rağmen, ülkemizde daha çok "karayolu ulaşımı" tercih edilmektedir. Ülkemizde yolcu 
ve yük taşımacılığının yoğun bir şekilde karayoluyla yapılması, buna paralel olarak güvenli bir 
trafik ortamının tam olarak sağlanamaması, trafik kazalarının daha sık olmasına neden 
olmaktadır (TÜİK, 2010: iii).  
Trafik yol, araç ve insan unsurlarından oluşmaktadır. Bunların herhangi birinde oluşan 
olumsuzluklar ise, trafik kazalarına neden olmaktadır. Trafik kazaları dünyada yaklaşık 1,2 
milyon insanın ölümüne ve 50 milyon kadar insanın da yaralanmasına veya sakat kalmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca ölüm nedenleri arasında 9. sıradadır ve dünyadaki tüm ölümlerin 
%2,2’sini oluşturmaktadır (Canpolat ve Hemdil, 2011). 

Trafik kazalarının bu denli önemli olması sebebiyle ülkemizde ve yurtdışında bu konuda çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır (Jovanis ve Chang,1986; Karlaftis ve Tarko, 1998; Abdel-Aty ve 
Radwan, 2000; Akkaya ve Altıntaş, 2002; Chen and Jovanis, 2002; Kononov and Janson, 2002; 
Saraçbaşı ve Aktaş, 2003; Erdoğan, 2009). Bu çalışmaların çoğunda Çoklu Regresyon Analizi, 
Poisson Regresyon Analizi, Negatif Binom Regresyon Analizi, Logaritmik Doğrusal Modeller, 
Zaman Serileri Analizi gibi klasik istatistiksel yöntemler kullanılmış ve çeşitli bulgular elde 
edilmiştir. Chen ve Jovanis, 2002 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında, yol kazalarını analiz 
etmek için klasik istatistiksel yöntemleri kullanırken, büyük veri tabanlarında değişken sayısı 
arttıkça parametre sayısının üstel olarak artması ve olumsallık tablolarında yeterli sıklık 
olmamasından dolayı istatistiksel testlerin geçersizliği gibi belli problemler ortaya çıkabileceğini 
belirtmişlerdir (Atılgan, 2012).  
Türkiye'de trafik kaza oranları ile ölümlü ve yaralı oranlarının (EGM, 2011) Avrupa Birliği (AB) 
ortalamalarının üstünde ve hatta ülke bazında en üst değerleri olan AB ülkelerinin de daha 
üstünde bulunduğunu birçok istatistik göstermektedir (UN-ECE, 2007), (Sayıştay, 2008), 
(IRTAD, 2011). Küresel düzeyde ise, gelişmekte olan ülkelerin ortalama değerleri ile 
örtüşmektedir. Türkiye'de trafik kaza oranlarının AB ortalamalarının çok üstünde olmasının 
nedenleri, kazalar ile doğru orantılı ilişkisi bulunan bazı istatistiksel veriler ile açıklanabilir. 
Örneğin, Türkiye'de 100.000 araç başına düşen kaza, ölü ve yaralı sayıları AB ortalamalarının 
yalnız üstünde kalmıyor, en üst değerleri olan AB ülkelerinin de üstünde değerler alıyor. Yolcu 
taşımacılığı Türkiye'de %95 karayollarında gerçekleşirken, AB'de %79 düzeyinde gerçekleşiyor. 
Bununla birlikte daha birçok olumsuz etmen bulunuyor, örneğin, eski araç kullanım oranları AB 
ortalamalarına göre çok yüksek olması (ANFAC, 2010), Türkiye nüfusunun çoğunlukla genç 
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olması ve küresel ortalamaya göre 5-29 yaş arası, trafik kaza ölümleri, ölümcül hastalıklar 
arasında ikinci neden olarak sıralanması gibi. Son yıllarda Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç 
sayısı hızla artarak 115'e ulaşmıştır. Bu değer, 350 olan AB ortalamasının üçte biri olduğu halde, 
Türkiye'de kaza oranların buna karşın çok yüksekte gerçekleşiyor olması, Türkiye'de araçlarda, 
çevresinde ve kazaya katılan insanların trafik davranışlarında, belirgin yetersizlikler olduğunu 
göstermektedir. 

Ayrıca, TÜİK istatistiklerinde önemli verilerin eksik olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, 
ülkelerin çoğunda birçok nedenden dolayı kayda alınmayan kazalar istatistiklere girmediğinden 
(IRTAD, 2007), Türkiye istatistiklerini de yanıltmaktadır. Bu nedenden dolayı, kaza sonucu 
ölenler TÜİK istatistiklerinde ne yazık ki çok belirgin düzeyde yanıltıcıdır, çünkü kaza sonucu 
30 gün içerisinde ölenlerin istatistiklere girmediğini görüyoruz. Ankara ilini kapsayan ve 2006 
yılında yapılan bir çalışmada, trafik kaza sonucu ölenlerin yaklaşık %50'sinin bir günden az bir 
sürede öldüğünü, %50'sinin ise 1-30 gün içerisinde öldüğünü belirlemiştir (Demirel vd., 2010). 
2009 yılından beri kullanılan yeni ölüm belgesi ile toplanmaya başlanan bu veriler, Türkiye 
düzeyinde ve geçmişe yönelik de genelleştirilecek olursa, tüm kaza ölümlerinin %50 artış ile 
düzeltilmesi gerekir. 
Ülkemizde trafik kaza istatistiklerinde kaza meydanageldikten sonra kazazedeler için bir takip 
süresi olmadığı için meydana gelen ölü sayısı istatistiklerdençok daha fazla olduğu da 
düşünüldüğünde olayın boyutu daha da korkunç bir hal almaktadır.Bu nedenle trafik kazaları 
sonucu ölen kişi sayısı tahmini önemli hale gelmektedir. 
Trafik kazaları sonucu ölen kişi sayısının belirlenmesi için literatürde farklı çalışmalar 
yapılmıştır.  Bu çalışmaların önemli bir bölümünü, geleceğe yönelik politikaları belirlemek ya da 
yaşanan sorunun gelecekte ne boyutlara ulaşabileceğini belirleyebilmek amacıyla 
gerçekleştirilen öngörü çalışmaları oluşturmaktadır. Gelecek tahmini için yapılan çalışmalarda 
olasılık kuramı üzerine dayanan klasik istatistiksel modeller kullanılmıştır. Bunun yanında son 
yıllarda, gerçek hayat probleminin analizinde sağladığı avantajlardan dolayı yapay sinir ağları 
yöntemi sıklıkla tercih edilmektedir. Herhangi bir varsayım gerektirmemesi, çalışılan veriye özel 
esneklikte yöntemin şekillenebilmesi ve bunların sonucunda klasik yaklaşımlardan çok daha 
güvenilir öngörü sonuçları üretmesi nedeniyle yapay sinir ağları gelecek tahmini için en etkin 
yöntemlerin başında gelmektedir. Sağladığı bu önemli avantajlara karşın belirtilen yöntem aykırı 
değerlerden etkilenebilmekte ve aykırı değer varlığında yöntem yanıltıcı öngörü sonuçları 
üretebilmektedir. Yapay sinir ağlarının bu eksikliğini ortadan kaldırmak için Aladağ ve 
arkadaşları tarafından 2014 yılında ilk kez medyan nöron modeline dayalı yeni bir yapay sinir 
ağı yaklaşımı önerilmiştir. Belirtilen bu yeni yapay sinir ağı yaklaşımının aykırı değer varlığında 
bile güvenilir öngörüler ürettiği gösterilmiştir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye 
İstatistik Kurumu veri tabanından alınan, 1990 ve 2013 yılları arasında Türkiye genelinde trafik 
kazalarında hayatını kaybeden kişi sayıları, medyannöron modeline dayalı yapay sinir ağları ile 
analiz edilmiş ve gelecek yıllara ilişkin gelecek öngörüleri elde edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile 
Türkiye genelinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayıları ilk kez medyannöron 
modeline dayalı yapay sinir ağları ile tahmin edilmiştir. 

DEĞİŞTİRİLMİŞ PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU 
Parçacık sürü optimizasyonu tekniği, Kennedy ve Eberhart (1995) tarafından ortaya atılmıştır. 
Parçacık sürü optimizasyonu popülasyon temelli bir optimizasyon algoritmasıdır. En öenmli 
özelliği arama uzayında aynı anda farklı noktalardan optimum noktaya ulaşmaya çalışmasıdır. 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

255

Bu özelliği nedeniyle yerel optimuma takılma problemi hemen hemen yoktur, glaobal optimumu 
bulma şansı daha yüksektir. Bu çalışmada aşağıda algoritması verilen değiştirilmiş parçacık sürü 
optimizasyonu algoritması çok tabakalı ileri beslemeli medyan nöron modelinin eğitilmesi 
amaçlı kullanılmaktadır. Verilen algoritmada eylemsizlik  ağırlığı, Shi ve Eberhat (1999) 
çalışmasında olduğu gibi zamanla değişir olarak alınmıştır. Benzer şekilde hızlanma katsayıları 
da Ma vd.(2006) çalışmasındaki gibi zamanla değişir olarak alınmıştır. 

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Algoritması 

Adım 1: Başlangıç pozisyonu için k
ix  rastgele olarak belirlenir. k iterasyon sayısını, d boyutu 

belirtir. Başlangıç iterasyonu olduğundan k=0 olarak alınır. 

1 2, ,...,k k k k
i i i idx x x x⎡ ⎤= ⎣ ⎦

Adım 2: Parçacıkların hızları rastgele belirlenir. 

1 2, ,...,k k k k
i i i idv v v v⎡ ⎤= ⎣ ⎦

Adım 3: Verilen fonksiyona göre her bir parçacığın uygunluk değeri hesaplanır. 

Adım 4: Uygunluk değerlerine göre pbest ve gbest belirlenir. 

[ ]1 2,p ,...,pbesti i i idp p=  i=1,2,…,d 

1 2,p ,...,pbestg g g gdp p⎡ ⎤= ⎣ ⎦  

Her iterasyonda pbest değeri en iyi pozisyonu belirttiği için değişebilir veya bir önceki 
iterasyondaki değeri ile aynı kalabilir. gbest değeri bütün iterasyonlarda en iyi konuma sahip 
parçacığın pozisyonunu temsil eder. 
Adım 5: Bilişsel ve sosyal bileşen katsayısı olan c1 ve c2, ayrıca eylemsizlik ağırlığı olan w 
değerleri için aralıklar belirlenir. Bu değerler her iterasyonda aşağıdaki formüllere göre 
hesaplanır. 

( )1 1 1 1maxs b b
kc c c c
k

= − + ( )2 2 2 2maxs b b
kc c c c
k

= − + ( )2 1 1
max
max
k kw w w w
k
−

= − +

Formülleri sırasıyla bilişsel ve sosyal bileşen katsayılarını hesaplar, s indisi son değeri, b 
indisi başlangıç değerini temsil eder. wı ve w2 değerleri eylemsizlik parametresi için başlangıç 
ve bitiş değerleridir. maxk maksimum iterasyon sayısını, kise geçerli iterasyon sayısını 
göstermektedir. 

Adım 6: Her yeni iterasyonda hızlar ve pozisyonlar aşağıdaki formüllere göre güncellenir. 
1

1 1 2 2*k k k k k k k k
ij ij ij ij j ijv w v c r pbest x c r gbest x+ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 1k k k

ij ij ijx x v+ += +

Bu formüllere göre r1 ve r2, 0-1 aralığında rastgele seçilen düzgün dağılımlı değerlerdir. 

Adım 7: Önceki 6 adım maksimum iterasyona ulaşıncaya kadar veya durdurma kriterleri 
sağlanana kadar tekrarlanır. 
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MEDYAN NÖRON MODELİ 
İlk yapay nöron modeli McCulloch ve Pitts (1943) tarafından önerilmiştir. Literatürde çeşitli 
nöron modelleri önerilmiştir. Önerilen yapay sinir ağları modellerinden bir tanesi de çok 
katmanlı algılayıcıdır. Bu modelde her bir nöronda aktivasyon fonksiyonu girdisi olarak aşağıda 
verilen toplamsal fonksiyon kullanılmaktadır. 

 
Yukarıda verilen toplamsal fonksiyonda xj, wj, N (j=0,1,2,....,N) sırasıyla girdi değerlerini, 
ağırlıkları ve girdi sayılarını göstermektedir. w0 değeri, ağırlıklar için bir yan değeridir. Toplam 
işleminden kaynaklı olarak, bu fonksiyonun girdi verilerindeki aykırı gözlemlerden etkilendiği 
açıkça görülmektedir.  
Aladağ vd. (2014), önerdikleri yeniyöntemde nöron modelinde genellikle kullanılmakta olan 
toplamsal fonksiyonun yerine medyan fonksiyonunun kullanılmasını önererek,yöntemin verideki 
aykırı değerden etkilenmesini en aza indirgemeyi başarmışlardır. 

 
Yukarıda verilen medyan fonksiyonunda xj, wj, N (j=0,1,2,....,N) sırasıyla girdi değerlerini, 
ağırlıkları ve girdi sayılarını göstermektedir. w0 değeri, ağırlıklar için bir yan değeridir. 

 
ÇOK TABAKALI İLERİ BESLEMELİ MEDYAN NÖRON MODELİ 
Aladağ vd. (2014)’te önerilen Çok Tabakalı İleri Beslemeli Medyan Nöron Modeli’ne ait mimari 
yapı aşağıdaki şekildeki gibidir. N ve M girdi ve gizli tabakadaki nöron sayılarını, whi0ise her bir 
nörona gelen yan deeğerlerini göstermek üzere, 

 
formülüyle her bir nörona ait net değeri hesaplanmaktadır. Bu net değeri aktivasyon fonksiyonu 
ile işleme sokularak, o nörona ait çıktı değeri elde edilmektedir. Benzer işlemler gizli ve çıktı 
tabakası arasında yapılarak modelin çıktı değeri elde edilmiş olunur. Aşağıdaki şekilde çok 
tabakalı ileri beslemeli sinir ağı görülmektedir. 
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Çok tabakalı ileri beslemeli medyan nöron modelinin eğitimi için değiştirilmiş parçacık sürü 
optimizasyonu kullanılmıştır. Aşağıdaki şekilde eğitim sürecinde geliştirilen parçacık sürü 
optimizasyonundaki parçacığı göstermektedir. 

 
           Girdi – gizli tabakalar arası ağırlıklar    Gizli – çıktı tabakalar arası ağırlıklar  
 

UYGULAMA 
Gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınan, 1990 ve 2014 
yılları arasında Türkiye genelinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayıları, 
medyannöron modeline dayalı yapay sinir ağları ile analiz edilmiş ve gelecek yıllara ilişkin 
öngörüleri elde edilmiştir.  

Yıllara Göre Trafik Kazası Sonucu Ölü Sayısı Grafiği 

 
 

Aladağ vd.(2014) tarafından önerilen yöntem, 25 gözlemden oluşan bu veriye uygulanmıştır. 
Son 3 gözlem test verisi olarak kullanılarak, önerilen yöntemin performansı ölçülmüştür. 
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Gözlem Değerleri ve Elde Edilen Öngörü Sonuçları 

Ölü Sayısı 

Gözlem Öngörü 

2012 3750 3747 
2013 3685 3653 
2014 3524 3580 

HKOK 0,0374 

Gözlem ve Öngörü Değerleri Grafiği 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Trafik kazaları sonucu ölü kişi sayısının incelendiği bu çalışmada kaza sonrasında ölen kişilerin 
sayısı Aladağ vd. (2014) tarafından önerilen İleri Beslemeli Medyan Nöron Modeli ile 
öngörülmüş ve sonuçları verilmiştir.  
Ülkemizde trafik kazalarının incelenmesinde bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi 
ve daha etkin bir inceleme yapılması bakımından önem arz eden bir diğer unsur ise trafik 
kazalarında yaralananların takibinin yapılmaması sorunudur. Bu çalışma da dahil olmak üzere, 
bu alanda yapılan çalışmalarda ve yayınlanan istatistiki bilgilerdeki ölü ve yaralı sayıları, 
kazadan sonraki 30 gün içersindeki yaralı takibi yapılmadığından aslında gerçeği 
yansıtmamaktadır. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan insanların birçoğunun hayatını kaybettiği 
gerçeği, trafik kazalarının daha da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. 
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VE YÖNTEMLERİ 
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GİRİŞ 

Kamu alanında hız limitleri belirlenirken vatandaşların, bürokrat ve siyasilerin yasa 
teklifi veya yazılı taleplerle hız limiti belirlenmesi konusunda etkili olduğu bilinmektedir. Hız 
limiti belirlenirken hangi faktörün ne kadar dikkate alınacağı ile ilgili geliştirilmiş bir 
standardın yokluğu dikkat çekmektedir. Şehirlerarası yollarda limit belirlerken sürtünme 
katsayısı, sapma açısı, eğim gibi ölçütler mühendislik hesaplarına dahil edilirken, şehir içi hız 
belirlemede yol kenarı parklar, güzergahtaki kavşak sayısı, yolun şerit sayısı, yaya alt ve üst 
geçidi veya hemzemin yaya geçitlerinin varlığı ile yolun ana taşıyıcı yol veya tali/katılım yolu 
olup olmadığı gibi sosyal ve teknik boyutlardan hangi oranda hız belirlemede dikkate alındığı 
belirsizdir. Karayollarının yapım ve işletiminden sorumlu kuruluşlarca tasarımı ve yapımı 
tamamlandığında işletim hızı belirlenerek işaretleme yapılmakta ancak zamanla yol üzerinde 
işletim hızını değiştirebilecek oluşumlar sonrası, işletim hızının gözden geçirilmesi önemli 
sonuçlar doğuran çarpışmaların gerçekleşmesi ile mümkün olabilmektedir.  

Diğer bir durum olarak hız limiti değişimleri sonrası ve öncesi durum ile ilgili 
ülkemizde yeterli akademik çalışma yapılmamış olması sayılabilir. Hız limiti değiştirilmiş 
olmakla beraber (ki genelde yükseltme şeklinde uygulanır) yapılan denetleme çalışmaları ile 
belirlenen yeni limite sürücülerinin uymasının sağlanması beklenir, ancak yeterli seviyede 
denetimin gerçekleşmediği durumda önceden talep edilen limit artırımı verilmiş olsa dahi yeni 
limitin de zorlanması, aşılması söz konusu olabilmektedir. 

YÖNTEM 
Son dönemde Karayolu Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle il trafik 

komisyonlarına hız limiti artırım yetkisi tanınmış ve bu yetkinin birçok ilimizde kullanıldığı 
görülmüştür. Yetkiyi kullanarak hız limitini kullanan illerden seçilen örneklerde yetkili 
komisyonların hız limiti belirlerken hız limiti belirleme kurallarına bağlı kalıp kalmadıkları 
karşılaştırmalı bakış açısı ile incelenecektir. 

SONUÇLAR 

Çalışmada hız limiti belirlerken dikkat edilecek konular literatür ve yabancı ülke 
uygulamaları ortaya konularak açıklanacak ve öneriler getirilecektir. 
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BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK HIZ LİMİTİ BELİRLEME 

VE YÖNTEMLERİ 
 

1.GİRİŞ 

  
“Hız sınırını belirleme amacıyla harcanan çabalar her zaman 
güvenlik ve haraketlilik arasında bir denge sağlamayı amaçlamıştır. 
Ancak, güvenlik sicillerinin kötü olduğunu kabul eden ve 
karayolundaki ölüm ve yaralanmaları azaltmak isteyen ülkeler 
artık bu dengeyi güvenlik lehine değiştirmektedirler. Bazı ülkeler 
artık hız sınırlarını insanların yaralanmaya karşı tolerans 
sınırlarına, yani çarpışma meydana geldiğinde karayolu 
kullanıcılarının ölmesine ya da ağır yaralanmasına neden 
olmayacak bir düzeye göre belirlemektedir. Bu politik tavır güvenli 
sistem yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan, birçok 
ülke artık daha düşük hızların güvenliğin üzerinde ve ötesinde 
yararlarının olduğunu fark etmiştir; bu faydalar arasında 
ekonomik tasarruf (daha az yakıt tüketimi), sorunsuz trafik akışı ve 
daha az hava kirliliği ve gürültü bulunmaktadır.” (GRSP, 2008: 41) 

Trafik sıkışıklığı son yıllarda belirgin bir problem olmaya başlamıştır. Bunun arkasında 
büyük şehirlerde nüfusun artması ve beraberinde araç sayısının artması bulunmaktadır. Trafik 
sıkışıklığı sadece insanların günlük hayatlarının alışılmışını etkilemek ile kalmayarak, ulaşımın 
daha pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle oluşturulacak olan trafik sisteminin 
trafik sıkışıklığı probleminin kolayca yönetilmesini sağlaması gereklidir (Joshi, & Mishra, 
2015:209). Bu açıdan trafik hız limitlerinin düzenlenmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır.  

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yerleşim yeri içinde şartları 
sağlanmış yollarda hızın 82km/saate kadar yükseltilmesi için UKOME’lere yetki verilmiştir.  
Hız artırım yetkisinin kullanılmasından bir yıl sonrası ile öncesi karşılaştırıldığında hız artırımı 
yapılan güzergahların %50’sinde meydana gelen toplam kaza sayılarında artma, %40’ında 
azalma meydana gelmiş, yaklaşık %10’unda ise değişim izlenmemiştir. Ölümlü kaza sayıları 
yönünden karşılaştırma yapıldığında ise %65’inde değişim yaşanmadığı, yaklaşık %14’ünde 
azalma, %21’inde artış yaşandığı görülmektedir (EGM, 2015). Kaza nedenleri ve kazalardaki 
hızın payı bilinmediğinden bu sonuçlardan hız artırımının doğrudan sonuçlar üzerinde tek etki 
eden faktör olduğu belirtilemez. Denetim politikalarındaki muhtemel farklılığın da belirleyici 
olması mümkündür. Aynı dönemde hız artırımı yapılan bölgelerdeki kaza, ölü ve yaralı 
sayılarının ülke geneli yerleşim yeri içindekilere göre daha büyük oranlara ulaşması hız arıtırım 
uygulamasının gözden geçirilmesi ve etkili denetim uygulamaları ve diğer önlemlerle 
desteklenmesi gerektiğine işaret eder. 
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Araç mekaniğinin geliştirilerek gücünün ve hızının artırılmaya çalışılmasına dair 
çabalar ulaşım güvenliğine dönük farkındalık artışı ile yerini zamanla araçların konfor ile 
beraber güvenlik donanımlarının geliştirilmesi, çarpışmaların şiddetinin azaltılması için hızın 
sınırlandırılması çabalarına bırakır. Son dönemde tasarımcıların geliştirdiği kendini ifade eden 
yollar sürücüye gitmesi gereken ideal hızın ne olduğunu hatırlatıyor olsa da bu durum sürüş 
kültürü ve otokontrolün yeterince gelişmediği ülkelerde hız denetimlerine olan ihtiyaç ve hız 
limitlerinin belirlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu durum da farklı bölgesel uygulamaların 
önüne geçebilmek için ölçütler geliştirmeyi gerekli kılar.  

Hız limiti belirlemenin tarihsel gelişiminin incelendiği Amerikan Taşımacılık Biriminin 
2005 Eylül tarihli çalışmasında hızı yönetmenin en yaygın yönteminin hızı sınırlandırmak 
olduğu, hız limiti belirlemenin mevcut çerçevesinin 1920 ve 1930’larda geliştirildiği, bazı yerel 
hükümetlerin ve eyaletlerin özel yol kesimlerinde mühendislik çalışmaları yapma,, hız bölgeleri 
kurma, hız limiti koyma yetkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada mühendislik 
faaliyetlerinin normal akan trafiğin hızı, çarpışma geçmişi, yol kenarı tesisleşme, karayolu 
geometrisi ile park ve yaya haraketliliğinin dikkate alındığı ifade edilmektedir (NHTSA, 
2013:11). Nitekim seyahat süresi, kaza sayısı, çevre kirliliğinin oluşturulması ve yakıt tüketimi 
de dahil olmak üzere en iyi hızın belirlenmesinde rol oynayan çok sayıda faktör bulunmaktadır. 
Bir de yol bakım ve otoyol erozyon maliyetleri üzerindeki hızın etkisini düşünebilirsiniz, ancak 
bu maliyetler, toplam toplumsal maliyetlere nazaran küçük maliyetler olarak görmezden 
gelinebilir (Hosseinlou, Kheyrabadi, & Zolfaghari, 2014:1). Bu açıdan hız belirlenmesi ile ilgili 
kamu politikalarının gözden geçirilerek ele alınması önemlidir. 

Kamu politikası konusu Türkiye için bir disiplin yaklaşımı olarak yenidir. Bu alanda ilk 
derli toplu çalışma Çevik ve Demirci, (2012) tarafından ortaya konulmuştur. Belirtmek gerekir 
ki bu alanda henüz çok az çalışma bulunmaktadır (Çevik, 1998; Demir, 2011; Yıldız, & Sobacı, 
2013). Kamu politikası, bir kamu kuruluşunun çevresi ile ilişkisidir veya kamu yönetiminin 
(hükümetin) yapmayı ya da yapmamayı seçtikleri her şeydir (Çevik ve Demirci, 2012: 11). 
Özellikle trafik yönetimi alanında çalışmamız ile ortaya konulacak olan konu ile ilgili trafik 
politikası alan yazınına yeni bir konu çerçevesinde tartışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu çalışma içeriğinde literatürdeki hız belirleme ölçütleri ve hız belirlemedeki yaygın 
yaklaşımlar ele alınacak, ülkemizde hız artırım yetkisinin kullanımında hız limiti belirleme 
kurallarına uyulup uyulmadığı tartışılacak ve öneriler getirilecektir. 

2. HIZ LİMİTİ BELİRLERKEN GÖZETİLEN ÖLÇÜTLER, YAKLAŞIMLAR VE 
YARDIMCI ARAÇLAR 

Hız limitlerini uygulamaya koyma, hız düzenlemesini etkin kılmak, trafik kazalarını 
azaltma ve yol kayıplarını önleme için yaygın olarak kullanılan etkin bir araçtır. Bu amaçla 
durağan ve değişken hız limitleri gibi farklı hız limiti yaklaşımları bulunmaktadır. Durağan hız 
limitleri ideal ya da olağan durumlar için tasarlamış olan, olumsuz hava ya da ağır yol 
tıkanıklıkları için etkili olmayan bu tip durumlarda değişken hız limiti uygulamalarının 
kullanılması beklenilen uygulamalardır. Değişken hız limiti uygulamaları çarpma tehlikesini 
azaltma ve güvenliğin arttırılmasında etkili olabilmek için ortaya konulmaktadır (Liu, Yin, & 
Yang, 2014:1). Bu arada hız, trafik güvenliği için riskli bir davranış olmasına rağmen toplum 
içinde ayıplanan bir davranış olarak algılanmamaktadır (Fleiter vd. aktaran Montella 
vd.,2015:3). Hız limiti uygulamasının etkisini artırmak için uyulması mümkün limitler koymak 
gerekir. Uygun olmayan limitler konulduğunda çoğunluk tarafından buna uyulmayacaktır 
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(Dacota vd. aktaran Montella vd.,2015:4) Hız limitleri belirlenirken yol kullanıcılarından gelen 
talepler önemli olmakla birlikte ulaşım güvenliği de göz ardı edilebilir bir kavram değildir.    
Bunun yanında hızın, trafik güvenliği konusunda en önemli sorunlardan birisi olarak trafikte 
hız yapmaya göreceli olarak daha eğimli bazı demografik gruplar bulunduğu bilinmektedir. 
Örneğin, Büyük Britanya’da yayınlanan bir rapora göre genç erkek sürücülerin daha özensiz ve 
dikkatsiz sürücüler olma eğiliminde oldukları ve hız ihlal olasılıklarının daha yüksek olduğu, 
diğer taraftan, tüm sürücülerin hız limitlerine uyması, sonrasında yaralanmalı kazalarda %29 ve 
ölümcül kazalarda %50 azalma olabileceği de ortaya konulmuştur (Alper, & Özkan, 2015:68).  

 Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesi ilgili kurul ve komisyonlara yerleşim 
yeri için 82km/saate kadar hız artırımı yetkisinin kullanımında taşıma kapasitesinin yüksekliği, 
can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmış olması ile yayalar için alt ve üst 
geçitlerle güvenlik geçişlerin sağlanmış olması gibi şartların kontrol edilmesini yükümlülüğünü 
de yükler. Uygulamada ise farklı yaklaşımlar görmek mümkündür. Bazı yerleşim yerinde 
yayalar için sadece üst geçit yapımı şartları karşılamış olarak görülürken bazı yerlerde ise orta 
refüj bölgesinin cam bariyer ve metal korkuluk gibi ayırıcılarla yayaları üst ve alt geçitten 
geçmeye zorlayacak şekilde dizayn edildiği görülebilir.     

Hız yönetiminde 3 temel şekilde hız limitleri belirlenir: 

1.Yola göre: Trafik levhalarıyla belirtilmeyen genel ya da olağan hız sınırları. (Bunlar 
otoban gibi bazı karayollarında ya da kentsel alanlarda izin verilen maksimum hızları 
belirlemektedir) 

2.Yol kesimine göre: Karayollarında ya da yol kesimlerinde trafik levhalarıyla belirtilen 
hız sınırları 

3.Taşıt türüne göre: Belirli taşıt ya da yol kullanıcısı türleri için belirlenmiş hız sınırları. 
(Örneğin tarım araçları, ağır vasıtalar, stajyer sürücüler vb..) 

Yüksek riskli zamanlarda değiştirilebilen hız sınırlarının koyulması da mümkündür; 
örneğin, karayolu işçileri çalışırken ya da çocuklar okula gidip gelirken veya kötü hava 
koşullarında farklı hız sınırları belirlenmesi gibi.. (GRSP,2008:54). 

Yol kesimine göre hız limiti belirlenirken virajlarda sapma açısı, eğim gibi etmenlerin 
dikkate alındığı, yol çalışması ve iş sahalarının bulunduğu kesimlerde hızın sınırlandığı ve arazi, 
çevresel ve yolun özelliği gibi şartlara bağlı olarak da hızın artırılıp azaltılabildiği görülür. 
Ulaşımda sıkışıklığın ve darboğazların oluşumunun engellenebilmesi için değişken hız 
işaretleri ile hız kontrol edilmeye çalışılırken çarpışma, buzlanma vb. sebeplerle hızın 
yönetilmesi gereken durumlarda ise dinamik hız tabelaları kullanılmaktadır.     

 Hız limitleri belirlenirken güvenli seyir gözetildiğinde aşağıdaki etmenlerin göz önüne 
alınması gerekir: 

• Trafik bileşenleri ve hassas yol kullanıcısı grupları 
• Çarpışma geçmişi, şiddeti  

• Banket genişliği ve kaldırım kalitesi  
• Karayolu işaretlemesi  

• Yol ve şerit genişliklerinin yeterliliği  
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• Taşıt yoluna bitişik arazilerdeki gelişim düzeyi  
• Kavşak türleri ve kavşaklardaki trafik kontrol önlemlerinin yapısı 

• Trafik hacmi ve trafik akışı  
• Karayoluna çıkmasına izin verilen taşıt türleri ve standartları  

• Yolun serbest seyir hızı. 
• Belirlenen hız sınırı içinde görüş mesafesinde kalarak güvenli bir şekilde sollama 

yapılabilmesi (GRSP, 2008:57). 
“Sınırların koyulmasından kimin sorumlu olduğunu, hız sınırlarını 
belirlemek için hangi ölçütlerin kullanılması gerektiğini anlamak 
çok önemlidir. Sınırlar uzman analizlerine mi, politikacıların 
kararlarına mı, mevcut verinin ve yaralanma riskinin analizine mi 
yoksa maliyet-fayda değerlendirmelerine mi bağlıdır? … Genelde 
yüksek kaliteli şehir içi ve şehirlerarası yollar için belirlenmiş 
genel bir yasal hız limiti olmaktadır. Bunlar normalde mevcut yasal 
hız limitleri olarak adlandırılmaktadır ve her yerde hız levhalarıyla 
belirtilmelerine gerek yoktur. Farklı karayolu standartları ya da 
taşıt sınıfları için ve hatta bazı durumlarda farklı sürücüler için – 
örneğin acemi sürücüler – farklı hız limitleri uygulanabilir.”  
(GRSP,2008:41) 

Yerleşim yeri içinde hız limitinin 50km/saat üzerine çıkartılması istenen güzergâhlarda 
yayaya çarpma, t şeklinde yandan çarpma, karşılıklı çarpışma risklerinin indirgenmiş olması 
gerekir. Araç ve yolun verdiği konfor hissi nedeniyle hızı daha düşük hisseden ve hız limiti 
aşımını fark etmeyen ile bilerek hız ihlalinde bulunan sürücüler mevcuttur. Hız ihlalinde 
bulunan sürücülerin hız limitlerini çok düşük bulduğu ve diğer sürücüleri aşırı temkinli araç 
kullanmakla itham ettikleri durumlar sıkça görülür. 

Giderek artan kentleşme ve araç sahiplik oranı göz önüne alındığında ulaşımda zaman 
tasarrufu için hızın sınırları bir seçenek olarak sürücülerce zorlanmış, hızın ulaşım güvenliğine 
getirdiği olumsuz sonuçlar da hız sınırlayıcılar, mobil ve sabit hız denetimleri, firmalarca 
yapılan iç denetimler, yol tasarımlarına eklenen fiziki önlemler ile giderilmeye çalışılmıştır. 
Toplum tarafından kabul edilebilir hız denetimi yapılabilmesi için de hızın yine yol 
kullanıcılarca kabul edilebilecek seviyede sınırlanması hız yönetim süreçlerine katılan gruplar 
tarafından da benimsenmektedir.  

2.1.Hız Limiti Belirleme Yöntemleri 

Araç kullanıcılarının hız seçimini ve yolda güvenli hızı etkileyen faktörler şunları içerir: 

• Aracın mekanik durumu ve özellikleri 

• Sürüş yeteneği 

• Trafik hacmi: araç, yaya ve bisikletler 

• Hava ve görünürlük 

• Karayolu mimarisi ve farklı etkenler. Örneğin: 
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§ Yol fonksiyonu 
§ Şerit ve banket genişliği 

§ Yatay ve dikey eğimler 
§ Görüş mesafesi 

§ Kısıtlı görüş ve diğer yol kenarı tesisleşme 
§ Yüksek kullanım yoğunluğu 

§ Kırsal ikamet ve gelişmiş bölgeler 
§ Kaldırım durumu 

§ Çarpışma şiddeti ve bunun ciddiyeti 
Tüm bu koşullar hız limitlerinin değişmesi gereken yerlerde uygun hız limitleri 

belirlenirken dikkate alınmalıdır (FHWA, 2013:9). 

Trafik mühendisliği çalışmalarında hız limiti belirlemeyle ilgili dört temel yaklaşım 
bulunmaktadır: 

1.Mühendislik yaklaşımı:  
85 yüzdeliğe3, yolun tasarım hızı veya diğer kıstasa göre hızın belirlendiği bir iki 

basamaklı işlemdir. Bu temel hız limiti trafik altyapısının durumu, yaya kullanımı, orta refüjün 
varlığı gibi durumlara göre ayarlanır.  

2.Uzman sistemi yaklaşımı:  
Hız limitleri hız limiti uzmanlarının davranış ve yargılarını gösteren bilgi ve çıkarımları 

kullanan bir bilgisayar programı yardımı ile belirlenir. Tipik olarak bu sistem, bilgi birikimi ve 
tecrübenin bir araya geldiği bir bilgi tabanı ve bir bu bilgiyi her özgün duruma uygulamak için 
bir kurallar bütünüdür.   

3.Optimizasyan: 

Taşımacılığın toplumsal maliyetini azaltmak için hız limiti belirlenmesidir. Seyahat 
süresi, araç kullanım maliyeti, karayolundaki çarpışmalar, trafik gürültüsü ve hava kirliliğinin 
ideal hız tespit edilirken dikkate alınmasıdır. 

4.Yaralanmaları azaltma veya güvenli sistem yaklaşımı: 

Bu yaklaşımda hız limitleri olması muhtemel kaza tiplerine göre belirlenmektedir.  
“Mühendislik” ve “uzman sistemi yaklaşımı” Kuzey Amerika’da yaygın şekilde 

kullanılmaktadır, yaralanmayı azaltma metodu küresel yol güvenliğinin en uzak ucunda yer 
alan ülkelerde (İsveç, Avustralya vd. ) geniş kullanım alanı kazanmıştır. “En uygun hız 
belirleme” kavramı bazı yetkililerce üzerinde çalışılan ancak herhangi bir karayolu otoritesi 
tarafından kullanılıp kullanılmadığı bilinmeyen bir yaklaşımdır.  

“Uzman sistemi” veya “mühendislik metodu” ile belirlenen hız limitlerinde benzer 
temel ilkeler kullanılır. Mühendislik metodu genellikle sınırlı bir temel çalışmaya bağımlı iken 
                                                
3	  Yolu	   kullanan	   sürücülerden	   %15’inin	   belirlenen	   hızın	   üzerinde	   seyrettiğini	   %85’inin	   ise	   hız	   limitine	   uygun	  
seyrettiğini	  kabul	  eden	  yaklaşım.	  
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uzman sistemi yaklaşımı daha kapsamlı kararlar seti ve değerlendirme kuralları yapısı 
kullanıyor. Her iki metot için hız limiti, var olan hız, karayolu ve kaza bilgileri dikkate alınarak 
kararlaştırılır.  Hız limiti çalışmaları genelde toplumda var olandan daha az hız limiti 
taleplerine bir tepki olarak ortaya çıkar. Bazı durumlarda karayolu yetkilileri kendini bazen ilan 
edilmiş hızların yükseltilmesini önerme durumlarında bulabilir. Bu durumlarda karar verilirken 
hız limitinin yükseltilmesi onaylanmadan önce bir karayolu güvenliği incelemesi gerekir 
(FHWA, 2013:9-11).   

Hız limiti belirlemekle ilgili yaklaşımlar: Daha kabul edilebilir hale getirmek için 
sürücülerin 85 yüzdeliğin hızına yasal hızın uydurulması, yolun geometrik şekillerine göre, yol 
çevresindeki gelişen alanların gözetilmesi ve ulaşımın toplumsal maliyetinin (kaza maliyeti, 
çevresel maliyet vb.) azaltılması için hız limitinin belirlenmesi gibi yaklaşımları içerir (Elvik 
vd. aktaran Montella, 2015:4).   

“Kanada Cadde ve Otoyollar İçin Tek Tip Trafik Kontrol Cihazları Rehberi” hız 
bölgeleri belirlenirken aşağıdaki etkenlerin dikkate alınmasını önermektedir: 

• Karayolu yüzeyinin özellikleri, banket genişliği, eğim, kümelenme ve görüş mesafesi 
• 85 yüzdeliğin hızı 
• Yol kenarı tesisleri ve kültürel yapılar ile yol kenarı sürtünmesi 
• Virajlar için güvenli hız ve yol üzerindeki tehlike bölgeler, 
• Park alanları ve yaya haraketliliği, 
• Son 12 aylık kaza geçmişi. 
Ne olursa olsun, hız limitleri belirlemek kabul edilebilir mühendislik ve trafik veri tabanı 

sistemleri üzerine kurulmalıdır. Bu amaç ile aşağıda belirtilen etken değerlerinin tespit edilerek 
hesaplanmasını  gerektirir: 

• Genel araç hızları 
• Yolun fiziki özellikleri 
• Trafik kontrol özelliği 
• Kaza geçmişi 
• Sürücünün fark edemeyeceği durumlar 
    Daha ötesi 85 yüzdeliğin hızı hız çalışmalarının da gösterdiği üzere uygun hız 

limitlerine karar verirken temel bir etken olarak kullanılır. 85 yüzdeliğin hızı sayılanlardan en 
çok dikkate alınanıdır. Çünkü sürücülerin çoğunluğunun yol durumuna göre uygun hıza karar 
verebildiği varsayılır, böylelikle aşırı hızlarda araç kullanan sürücüleri de ortaya çıkarır 
(Abraham, 2001:11) Araştırmalar ilan edilmiş hızın yol kullanıcılarından %85’lik dilimin limit 
olarak konulan hıza yakın olduğunda trafikde araç çarpışmalarının azaldığını göstermiştir 
(MDOT, 2014:144). 85 yüzdeliğin hızı trafiğin serbest akış hızında sürücülerden %85’inin 
yaptığı hızdır. Bu hızın üzerinde hız yapan araçlar yolun işletilmesi gereken hızın üzerinde hız 
yapıyor kabul edilir. Bu tarz ölçümlerin yapılması için haftanın trafik sıkışıklığı daha az olan 
Salı, Çarşamba, Perşembe gibi günlerinde sıkışıklığın ciddi boyutlarda olmadığı akşam ve 
sabah işe gidiş ve dönüş saatleri dışındaki zamanlar önerilebilir.    

Farklı şeritlerde farklı hız limiti uygulamaları:  

Kanada’da sol şerit geçişler daha hızlı araçlar için ayrılmıştır, bu durum yasada 
belirtilmemiş olsa da sürücü kurslarında öğretilen bir temel kuraldır. Ancak bu uygulama 
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Toronto’da her zaman geçerli olmamaktadır. En sol şeritteki hız ortalaması da daha düşük 
olmadığı durumlarda diğerleriyle aynıdır. ITE (Institute of Traffic Engineers/America) Trafik 
Mühendisliği Kitabı tek yönlü trafikte iki veya daha fazla şeridin var olduğu durumlarda şerit 
kullanımının büyük değişkenlik gösteridiğini belirtmektedir. Şerit dağılımını trafik kuralları, 
trafik yapısı, hız ve hacim, katılım noktalarının sayısı ve katılım yerleri, sürücülerin kalkış ve 
varış noktaları, ve yerel sürüş alışkanlıkları gibi birçok faktör etkilemektedir (Abraham, 
2001:12). Ankara şehir içinde İstanbul yolunda yapılan gözlemlerde sağ şeritten ayrılmalar ve 
katılımlar sebebiyle yavaşlaması beklenirken en sağ şeridin daha hızlı aktığı ve en sol şeridin 
ise en hızlı giden araçlarca kullanıldığı bilinmesine rağmen tam tersi olarak durma noktasına 
geldiği de izlenmektedir. En sağ şerit üzerinde otobüs durakları bulunan bir yolda (Ankara 
çiftlik kavşağı- Ankamall arası) taşıt türleri için konulan üst hız limitinden farklı olarak en sağ 
şerit için 50km/saat güvenli hız olarak önerilebilir. Karadeniz sahil yolunun sağdan ayrılma 
olan şeritlerinde (yağışlı iklimin de etkisiyle olsa gerek) soldaki şeritlere göre hızın 
düşürüldüğünü gösteren örnek uygulamalar bulunmaktadır.  

Amerikan Federal Otoyol Taşımacılık Yönetiminin yayını olan “Düzenli Trafik Kontrol 
Araçları Rehberi” de uygulanan hız limitinin serbest akan trafikte (denetleme araçlarıyla 
sınırlanmamış ya da yavaş giden vasıtalarla yavaşlatılmamış seyir hızında) seyreden 85 
yüzdeliğin araç hızının 10km/saat altında ve üstünde olması gerektiğini belirtilmektedir 
(Montella vd., 2015:5).  

Belirlenen hız limiti uygulandığı yol diliminin tamamını kapsayarak trafik güvenliğini 
göz ardı etmeden uygulanabilmelidir. Bir yönteme göre de yolda olması gereken hız limiti 
yolun (görüş mesafesi,viraj vb. durumlarını dikkate alan)  dizayn hızı ile (serbest trafik 
akışındaki hızını dikkate alan) işletildiği hızın yuvarlanmış ortalamasıdır (Montella vd., 
2015:5,6). 

Çalışma Sahalarında Hız Limiti Belirleme:  

Yol çalışması olan bölgelerde sürücülerin hızı, yolda çalışanların varlığı ve görünürlüğü, 
bu alandaki ihlale verilen cezaların ağırlığı, ışıklı ve ışıksız yol çalışması işaretleri, hız tahdit 
işaretleri, hız geribildirim tabelaları, koni ve yansıtıcı çubukların ve polisin varlığı gibi 
nedenlere bağlı olarak belirledikleri bilinmektedir (Blackman vd.,2014:6,8)  

Hız limitleri, yol çevresinde ve trafik bileşenlerinde oluşması muhtemel değişiklikler 
düşünülerek belirli aralıklar ile gözden geçirilmelidir (Knight, & Mackay, 2015:2). Hız limiti 
belirlemede görüldüğü üzere birden çok yaklaşım mevcuttur ve her biri tek başına veya ikisi 
birlikte benimsendiğinde tüm beklentileri karşılar halde değildir. Belirlenecek hızın her 
halükarda karayolu altyapısına uygun olması, toplumun beklentilerini karşılıyor olması, kaza 
risklerini ve çarpışma geçmişinin değerlendirerek, ulaşım süresi ve çevresel etkileri dikkate 
alınarak belirlenmiş olması, sıkışıklık ve darboğaz …vb. oluşumunu engelliyor olması beklenir. 

2.2.Hız Limiti Belirlemede Yardımcı Cihaz ve Yazılımlar 

Trafik kültürü gelişmiş toplumlarda hız limiti belirlemede kullanılan parametrelerin 
çokluğu ve karmaşıklığının göz önüne alınarak yerel yönetimlere ve karar vericilere kolaylık 
sağlamak üzere merkezi idare ulaşım yönetimi birimi tarafından yazılımlar geliştirilip 
sunulduğu görülmektedir. 
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Amerika’da hız limiti belirlemede kullanılan USLIMITS2 web tabanlı bir programdır ve 
yolun hız limiti olarak sürücülerden 85 yüzdeliğin yolda yaptığı hızı işletme hızı olarak kabul 
etme mantığına dayanmaktadır (Lemer’den akt. Montella vd, 2015:5). Avustralya’da kullanılan 
LIMITS programı ise halkın seyahat süresinin azaltılması yönündeki beklentiyi karşılayacak 
şekilde dizayn edilmiş, farklı tekniklerin birleşimini içeren bir yazılımdır (Fildes vd. akt. 
Montella vd, 2015:5). İngiliz Taşımacılık Kurumu tarafından hazırlanan “Hız Limiti 
Değerlendirme Aracı” olarak bilinen ve yerel yönetimlere bölgelerinde hız limiti belirlemede 
yardımcı bir araç olarak geliştirilen yazılım 85 yüzdeliğin hızının tespitinde, yolda kullanılacak 
yakıt miktarı ve salınacak gaz emisyonlarının tahmininde yarar sağlamaktadır (gov.uk, 2013:6). 
İskoçya Fife Kent Konseyi de trafik yönetim birimlerine hız yönetiminde polis ile birlikte ortak 
hareket edilmesini önerdiği kararında yüksek kaza oranı yüksek bulunan kırsal alan yollarında 
hız limiti belirlenirken yeni “Hız Değerlendirme Çerçeve Yazılımını” kullanmanın 
özendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (fife.org.uk, 2009). Avusturya Queensland’de hız 
limitleri yolun sadece standardı veya görünüşü değil birden fazla güvenlik faktörünün hesaba 
katılmasıyla kararlaştırılır. “Hız Limiti Gözden Geçirme Yazılımı” ARRB Grup tarafından 
taşımacılık ve karayolları için hız limiti belirleyen uygulamacılara Queensland’deki hız 
limitlerini belirlemede yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Bu yazılım sadece 
Queensland’deki Karayolları Kurumu ve yerel hükümet de çalışan eğitilmiş profesyoneller için 
olduğu belirtilmektedir (www.qlimits.com.au, 2013). Burada, yazılım ve farklı mühendislik 
alanlarının ortak çalışmasıyla geliştirilebilecek bir hız limiti belirleme ve gözden geçirme 
yazılımına ihtiyaç olduğu vurgulanacak ve detayına girilmeyecektir.      

3.HIZ LİMİTİ BELİRLEMEDE DÜNYA ÖRNEKLERİ 
Hız limiti belirlemede dünyada farklı örnekler bulunmaktadır, kamu politika karar ve 

uygulamaları bakımından farklı uygulamaların karşılaştırmalı olarak ele alınması yolu ile en iyi 
örnek uygulama anlayışında değerlendirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir. 

3.1.Avustralya Queensland Örneği 

NSW ve Viktorya eyaletlerindeki başarılı hız yönetim uygulamalarından sonra 
Queensland eyaleti de 2013 yılı başında eyalette kapsamlı Hız Limitleri Gözden Geçirme 
Projesi yaparak hız limitlerini gözden geçirmiştir. Çalışma kapsamında olması gerekenden 
düşük ve yüksek olan hız limitleri, aynı fiziki şartlara sahip olmasına rağmen farklı limitler 
belirlenen yollar ile hız limiti işaretlerinin görünürlüğü ve tekrar sıklığının tespit edildiği ortaya 
konulmuştur. Projede halkın ve sivil toplum örgütlerinin hız limitleri ile ilgili görüşleri 
alınmıştır4. Var olan toplan yollardan 100 tane öncelikli yolun yeni hız limitleri kaza riskleri de 
göz önüne alınarak belirlendiğinden dolayı ortaya çıkan yeni durum herkesin beklentisini 
karşılamamıştır. Aynı zamanda proje sonucunda incelenen yolların 2/3’ünün limitinin uygun 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Proje ile Avustralya Queensland ’de hız limiti belirlemek için bir rehber yayınlanmıştır. 
Hız limiti belirlerken bazı etken ve ölçütlerin dikkate alındığı, bunların yolun inşa edildiği 
çevre, kaldırım, şerit ve banket genişliği, yatay ve dikey hizalamanın, trafik hacmi, hareketliliği 
ve genel hızın, kavşak sıklığı ve mülk girişleri, yol üzeri park etme hareketliliği, yol kenarı 
                                                
4	  Katılımcıların	  1120	  yol	  ile	  ilgili	  yaptıkları	  3365	  değerlendirmede	  %52	  hız	  yükseltilsin,	  %32	  azaltılsın	  derken	  %20’si	  
de	  hız	  limitlerinin	  çok	  sık	  değiştiğini	  belirtmiştir.	  
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hareketlilik çeşitleri, yol seviyesi yaya geçitlerinin varlığı, trafik işaretlerinin varlığı, özel 
mülklerden yola girişlerin büyüklüğü, yol ayırıcıların varlığı ve yol kenarı tehlikelerin yakınlığı 
ve koruma standartları (Knight, & Mackay, 2015:2) olduğu belirtilmiştir.  

3.2. Avustralya New South Wales (NSW) Örneği 

1999 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK), Karayolu Trafik Komisyonunu trafik 
yönetmelikleri doğrultusunda hız limitlerini belirlemek için yetkilendirmiştir. KTK, iyi yol 
koşulları altında yapılabilecek maksimum hızı belirlemeyi hedefleyen ulusal anlaşmalar ve 
standart kurallar bütününü temel alarak tüm yollar ve yol kullanıcıları için hız limitlerinin 
düzenlenmesine karar vermektedir. 

Hız limitleri NSW hız bölgeleri rehberine göre belirlenmektedir. Hız limiti 
belirlemedeki bu kurallar hız yönetimindeki uluslararası ve delile dayalı iyi uygulamalar, 
Avustralya standartları, Avusturya Yol Rehberi, eyalet kanunları, devlet stratejileri ve planları 
üzerine bina edilerek yapılandırılmaktadır.  

Hız limitleri nasıl belirlenir? 
Yolun belirli bir kesimi için hız limiti belirlenirken temel kural, yol kullanıcılarını 

güvenle hedeflerine ulaştırırken yolun güvenlik risklerinin de makul şekilde yansıtılmasıdır. 
Hız limiti belirlerken temel dikkate alınan etkenler; kaza profili, yolun fonksiyonu, yol 
kullanımı, yol kenarı tesisleşme, karayolu özelliği, trafik oluşumu, çarpışma geçmişi, yayalar, 
motosikletliler ve bisikletliler gibi korunmasız yol kullanıcılarının varlığına dikkat etmektir. 
Diğer etkenler yolların sayısı, potansiyel çarpışma noktalarını belirten kavşakların tipi ve sıklığı 
olabilir (RMS, 2013:1). 

3.3.Kanada British Columbia Örneği 

British Columbia’da trafik mühendisleri hız limitlerini belirlerken; 
• Sürüş çevresini belirleyen yerel alan 
• Yol sınıflandırması 
• Karayolu geometrisi (örneğin bir cisim görüldüğünde durmak için gerekli görüş 

mesafesinin uygunluğu) 
• Banket genişliği, kavşak ve yola giriş sayısı 
• Yolun kaza sayısı ve tipolojisini gösteren geçmişi 
• Yolun hacmi ile yolu kullanan araç ve yol kullanıcısı tiplerine (yolcu araçları, yaya, 

kamyon, bisiklet…) dikkat etmektedirler. 

Hız limiti belirlenirken ayrıca sürücülerin davranışları da dikkate alınmaktadır. 
Sürücülerin büyük çoğunluğu hassastır ve doğal olarak evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmek 
için makul hızlarla araç kullanmaktadırlar. Bu mantığa uygun olarak idare, ‘çoğunluk’ 
anlayışını göz önüne alarak, bu durumu hız limitlerini değerlendirirken temel ilke olarak 
kullanmaktadır. ‘Çoğunluğun’ hızı ideal yol koşullarında trafiğin aktığı hız, sürücülerin uyacağı 
hıza en yakın ‘doğru’ hız limiti olarak kabul edilmektedir.   

 Aşırı yüksek hız tehlikeli iken hızın, karayolunda seyahat eden çoğunluk aracın hızının 
altına düşürmek de güvenlik risklerini ortaya çıkartabilecektir. Sürücüler hız limiti yolun 
özelliklerine uygun değilse sıkılırlar, bu durumda ani kararlara ve tehlikeli sürücü 
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davranışlarına neden olabilir. Ayrıca sürüş hızı sert şekilde değişimlere uğrarsa güvensiz geçiş, 
arkadan çarpma ve çok şeritli yolda dalgalanma durumları oluşabilir, dolayısı ile bu duruma da 
bir denge getirilmesi gerekmektedir (tranbc.ca, 2013:1). 

3.4. ABD Iowa Örneği 

Iowa’da birden fazla idari merci birçok karayolunda 40 ile 90km/saat arasında hız limiti 
belirlemek için yetkiye sahiptir. Mevcut ilan edilmiş olan hız limiti bir trafik mühendisliği 
çalışma ve araştırmanın sonucunda kararlaştırılmaktadır. Genelde, bu tür araştırmalar mevcut 
yol durumunu, çarpışma kayıtlarını ve sürücülerin çoğunluğunun ortalama hızını analiz ederken 
genelde aşağıdaki etkenleri dikkate almaktadır: 

• 85 yüzdeliğin hızı (araçların büyük bir örnekleminden gözlemle) 
• Yol yüzü özellikleri 
• Yol kenarı yerleşim durumu 
• Virajlar için güvenli hız veya yol güzergâhındaki tehlikeli bölgeler 
• Park etme ve yaya haraketliliği 
• Yol kaza geçmişi 

Birçok durumda öncelikli belirleyici etken yolun belli kesimini hâlihazırda kullanan 
araçların 85 yüzdeliğinin hızıdır yani bu araçların %85’inin belirtilen yolda yaptığı hızdır 
(dmgov.org, 2013:1). 

3.5. Almanya Otoban Örneği 
 Almanya otobanlarının hız limitine sahip olmadığı tüm sürücülerce rivayet edilirken 
daha az bilinen bir gerçek ise otobanın büyük kesiminde hız limiti olduğudur. Otobanlar yıllar 
önce yapılmasına ve ortalama ücretsiz bir yol gibi görünmesine rağmen halen çok iyi bir 
konumdadır. Ayrıca dünyanın süper otobanlar ağında 11.515 km ile ikinci sıradadır. Otobanlar 
bölümler halinde 1913’ten itibaren yapılmaya başlanmıştır ve bu sebeple hükümetin belli 
bölümleri iyileştirme çalışmaları mevcuttur. Yapımdaki genel kural engellenmemiş hızlı trafik 
akışı sağlamaktır. 

Otoban aşağıdaki tasarım unsurlarına göre yapılmıştır: 

• Her yöne 2, 3 bazen de 4 şerit 
• Şehiriçinde yeşillendirilmiş üç metre genişliğinde orta refüjler ve yeni kesimlerde beton 

bariyerler 
• Dış emniyet şeritleri ve uzun hızlanma ve yavaşlama şeritleri 
• Otoban kavşaklarında çıkışlarda yarım veya tam yonca şekilli eğimli ayrımlarla 

yapılmış erişim kontrolü 
• İyi konumlandırılmış otoban kesişimleri 
• En dik kesimde dahi %4 eğimi geçmeyen tırmanma şeridi tasarımı 
• Zarif ve iyi çevrelenmiş viraj 
• Donmaya dirençli beton veya asfalt yüzey 

Yoğun ve yüksek hızda trafiği güvenlikli tutabilmek için bazı belirli kurallar 
bulunmaktadır. Örneğin maksimum hızı 60 km geçmeyen araçlar, mobiletler, bisikletler ve 
yayaların erişimi engellenmiştir. 
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Ayrıca araçların sağından önüne geçmek yasaktır ve yavaş giden araç daha hızlı 
gidenlere izin vermek için sağ şeritlere geçmek zorundadır. Bunun yanında otobanda yakıtsız 
kalmak da yasaktır. Otobanın büyük bölümünde hız limiti yoktur, ancak 130 km önerilen hız 
limitidir. Böylelikle hız limiti aşılıp bir kaza meydana geldiğinde sürücüler hatalı değilse bile 
limiti aştıklarından dolayı zararlardan sorumlu tutulabilmektedir . Tehlikeli virajlarda, otobanın 
şehir kesimlerinde trafiğin yoğun olduğu alanlarda 80 ile 120 km arası hız limitleri söz 
konusudur. En ilginç olan ise otobandaki ölüm ve kaza oranları yüksek hız ile kıyaslandığında 
oldukça düşüktür. Almanya otobanlarındaki ölüm oranları ABD eyaletlerarası yollardan daha 
düşüktür ve otoban kazaları ülkenin trafik kazası sonucu ölümlerinde %10’luk bir yer işgal 
etmektedir (Abraham, 2001:16-18). Tasarımındaki güvenliği öne çıkaran özellikler, erişim ve 
sürüş esnasındaki yasaklar nedeniyle Almanya otobanı hız yönetiminde örnek yaklaşımlar 
sunmaktadır.  

3.6. Güney Afrika Örneği 

Güney Afrika'da 2000 yılında yapılan bir hız sınırı belirleme çalışmasında, hız 
sınırlarının “tutarsız olduğu, sürücüler arasında hız sınırların adaletsiz olduğu algısının 
doğmasına yol açtığı ve hız sınırlarının tek amacının, güvenliği artırmak değil, gelir elde etmek 
için sürücüleri cezalandırmak olduğu” tespit edilmiştir. Bu çalışma, bütün hız sınırlarının 
yeterli niteliklere sahip uzmanlarca belirlenmesine ve getirilen her yeni hız limitinin yine bu 
kişilerce belgelenmesine duyulan ihtiyacı göz önüne sermiştir. Çalışma grubu ayrıca yerel ve 
ulusal yönetimlerin, hız sınırlarının belirlenme sürecini kontrol etmeleri için “Hız Sınırı 
Gözden Geçirme Kurulu” oluşturmalarını önermiştir (GRSP, 2008:57).  

4.TÜRKİYE’DE HIZ LİMİTİ BELİRLEME KRİTERLERİ VE UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ 

Çalışmanın bu bölümünde genel değerlendirmeler ışığında konunun ele alınması amaç 
edinilmektedir. 

  4.1. Türkiye’de Kentsel Yapı ve Hız Limiti Belirlemede Karar Verme  
 Türkiye’de hız limiti belirleme ölçütlerinin olup olmadığı konusunda yapılan 
araştırmada mevzuatta veya akademik literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Uygulamada tespit edilen durumda ise şehir içi yollarda hız artırımı yetkisinin genellikle üst 
sınırdan kullanıldığı, örneğin limiti 50km/saat olan bir yerdeki hız limiti artırılırken genellikle 
70km/saate yükseltildiği gözlemlenmektedir. Hâlbuki yurtdışında gözetilen ölçütlerin bizde de 
gözetildiği varsayıldığında hız limitleri 60km/saate yükseltilebilecektir. Ülkemizde hız limiti 
artırılır veya azaltılırken bilinen gerçek, mühendislik çalışmalarından ziyade idari tasarrufların 
ve kurumlar arası mutabakatın belirleyici olduğu yönündedir.  

“Ne yazık ki büyükşehirlerimizde 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 
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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” (YTMK, 2014:20).  

Büyükşehirlerde arazi kullanımı ve şehir planlamadaki ulaşımı oluşmuş duruma adapte 
etmeye çalışan yaklaşım sonucu ev-iş arası ulaşım süresinin uzaması sürücülerde yolda 
geçirilen süreyi azaltmak için hızlı ve riskli sürüş davranışını yaygınlaştırmaktadır. Avrupa 
ülkelerinde 10-15 dakikaya kadar düşen ev-iş arası ulaşım süresi ülkemizdeki metropollerde iki 
saat ve üzeri süreye çıkabilmektedir. Akaryakıt istasyonu, AVM gibi trafik yoğunluğuna ve 
akış hızına etki eden tesisler trafik etki ve trafik güvenliği etki incelemesi yapılmadan hızlı 
erişim sağlayan ana taşıyıcı yolların kenarına yapılabilmekte ve ulaşımda yavaşlama ve seyahat 
süresinin uzamasına neden olmaktadır.  

Yerel yönetim temsilcilerine UKOME’de verilen yüksek temsilci sayısı hakkı hız 
yönetimi gibi önemli bir konuda bile karar vericilerin siyasi yarar gözeten yaklaşımlarını 
kolaylaştırır durumdadır (YTMK, 2014:15).  

4.2. Türkiye’de Yapılan Hız Limiti Artırımları Üzerine Değerlendirme  
Karayolu Trafik Yönetmeliği 100. maddesine göre gerekli şartların sağlanması şartıyla 

UKOME’lere şehir içinde hızı toplamda 82km/saate kadar artırma yetkisi verilmesi üzerine yol 
altyapısı uygun olan büyükşehirlerde bu yetkiler kullanılmaya başlanmıştır. UKOME 
toplantısına temsilci gönderen kuruluş yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek hız limiti 
belirlenirken gözettikleri ölçütler, yaptırdıkları raporlamalar ve saha çalışmaları ile literatürdeki 
hız limiti belirleme ölçütleriyle ilgili farkındalık düzeyleri hakkında bilgi edinilmeye 
çalışılmıştır. UKOME sekretaryası yerel yönetimlerce yürütülmekte olup alınan hız yönetimi 
kararları ile ilgili gelen onay ve red şeklindeki tepkiler ve eleştiriler seçimle göreve gelen yerel 
yöneticilerde dikkatle izlendiğinden (karar alma süreci çoklu katılımla gerçekleşmiş olsa da) 
temkinli cevaplar verildiği izlenmiştir. Her coğrafi bölgeden büyükşehir statüsü elde etmiş ve 
hız artırımı yetkisini kullanmış bir ilin çalışmaya dahil edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma 
sonucunda elde edilen görüşme sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1: UKOME’lerin hız limiti belirleme yöntemleri görüşme özeti tablosu 
 Son verilen yetki ile hız 

limitlerini artırdınız mı? 
Artırırken hangi ölçütlere 
dikkat edildi? 

Hız limiti belirleme 
ölçütlerinden yolun 
karakteristiği, kullanan 
araçların özellikleri, yaya 
geçitleri ve kavşak varlığı, 85 
yüzdeliğin hızı, yol kenarı 
parklar ve tesisleşme, kaza 
geçmişi ve riskleri, trafik 
hacmi, yol fiziki özellikleri vb. 
ölçütlere dikkat edildi mi? 

Şeritler için 
farklı hız 
limiti 
belirleme 
gibi bir 
uygulama 
var mı? 

Konu ile ilgili 
öneriniz var mı? 

Ankara 

(İç Anadolu) 

Artırım yapıldı. EDS’den 
dolayı hız aniden düşüp 
sıkışma oluyordu engellendi. 
Yönetmelikte aranan yayalar 
için geçit yapılmış olmasına, 
gerekli tedbirlerin alındığı 
bölünmüş karayolu olmasına 
dikkat edildi.  

Yönetmelik çıkınca talep de 
olduğundan iki haftada karar 
çıkartıldı. Şehir plancıların da 
olduğu sinyalizasyon birimi 
yolu inceledi. Uygun görüşü alt 
komisyon inceledi ve UKOME 
karar verdi.  

Yok Henüz karar 
alınmadan ve tabela 
konulmadan yapılan 
gazete haberi 
vatandaş için 
yanıltıcı oldu. 

İzmir 

(Ege) 

Artırım yapıldı. 
Yönetmelikteki şartların 
sağlanmış olmasına baktık. 
Askeri kuruluşlardan gelen 
güvenlik endişesi amaçlı hız 
artırım taleplerini 
değerlendirdik.  

Teknik anlamda herhangi bir 
çalışma yürütülmüyor. 

Yok Karayolları 
birimlerinin hız 
düzenlemesi 
yaparken diğer 
kurumlara 
sormaması bir 
ayrıcalıktır. 
UKOME çok 
katılımlı olduğu için 
karar almak 
zorlaşıyor.  

Kocaeli 

(Marmara) 

 

Artırım yapıldı. 
Yönetmelikteki şartların 
sağlanmış olmasına baktık. 

Özel bir rapor hazırlatılmadı. 
Planlama Müdürlüğü olumlu 
görüş bildirdiği için UKOME 
karar alabildi. 

Yok Karayollarının birimi 
82 şeklinde hız 
tabelası 
olmayacağını 
bildirince 
işaretlemede sorun 
çıktı. 

Gaziantep 

(Güney Doğu 
Anadolu) 

1 yıl önce 11 yerde hız 
artırımı yapıldı. 
Yönetmelikteki yaya geçidi 
ve orta refüj gibi şartlara 
dikkat edildi.  

Yollar ve sorunları 
personelimizce bilindiğinden 
teknik bir rapor istenmedi. 
Kurumların UKOME’de uygun 
görüş bildirmesiyle karar alındı. 

Yok Vatandaştan hızın 
daha da 
yükseltilmesi 
yönünde talepler 
geliyor. 

Samsun 

(Karadeniz) 

Artırım yapıldı. Bölünmüş 
yolları 20km devlet yollarını 
30km artırdık, talep olduğu 
için. Karayolları idaresi 
artırıma olumlu bakmadı. 
Yaya güvenliğine baktık, 
yapımdan sorumlu kuruluş 
karayolları birimi 
olduğundan işletim hızını 
aldık. 

Belediye altyapı birimlerinden 
personel, karayolları birimi ve 
polis trafik biriminden 
personelden oluşan heyet 
yerinde inceleyip rapor hazırladı 
ve UKOME’de görüşülüp 
karara bağlandı. 

Yok Karadeniz sahil 
yolunda aynı niteliğe 
sahip yollarda farklı 
belediyelerce farklı 
hız artırım yetkileri 
kullanıldı, bu da 
tekdüze hız limitine 
alışan sürücüde 
tuzak etkisi yapıyor.  
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Görüşme yapılan Adana (Akdeniz) ilinde talep olmadığı ve yaya davranışları ulaşım 
güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için, Bursa (Marmara) ilinde artırılacak hız limiti trafik 
güvenliğini olumsuz etkileyeceği için, Mersin (Akdeniz) ve Erzurum (Doğu) illerinde yayalar 
için gerekli şartların sağlanamadığı, yönetmelikte sayılan nitelikte yol bulunmadığı için hız 
artırımının uygun bulunmadığı yönünde farklı gerekçelerle hız limiti artırım kararı 
verilmediği,70km/saat olarak belirlenen limitlerin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak; karar vermeye yetkili kurulların yönetmelikte sayılan temel ölçütlerin 
yaya geçidi ve yoldaki ayırıcı gibi unsurlara dikkat ederek karar verdiği, bazen altyapı, 
işaretleme ve trafik denetleme birimlerinin dahil edildiği alt komisyon oluşturarak rapor ve 
saha incelemesi yaptırarak karar verdiği, bazı durumlarda yolun genel şartları bilindiğinden 
incelemeye gerek görülmeksizin kurullarca karar verilebildiği, genel anlamda yapımdan 
sorumlu kuruluşun farklı olduğu durumlarda bazı (82 tabelası vb. 5 ) konularda çatışma 
yaşandığı, aynı nitelikte yollarda farklı kararlar verilebildiği ve aynı hat üzerinde seyahat eden 
sürücülerin farklı hız limiti nedeniyle bocalama yaşamasının mümkün olduğu, hız limitini 
artırma noktasında ise altyapısını tamamlayan ve talep olan illerde hızlı kararlar alındığı 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre karar alınırken Karayolu Trafik Yönetmeliğinde sayılan 
şartların yerine getirilip getirilmediği hususu tetkik ettirilip hız limitleri belirlenmesi ilgili 
yönetmeliğe göre yeterli kabul edilebilir. Literatürde sayılan hız limiti belirlemede gözetilen 
ölçütler ise ilgili yönetmeliğe sınırlı sayıda dahil edildiğinden bu ölçütlerin genişletilerek dahil 
edilmesi ve yükseltilen hızların (ulaşım güvenliğine getirdiği riskler ve toplumsal maliyetleri 
göz önüne alınarak) tekrar gözden geçirilmesinin zorunlu hale gelmesi önemli bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkmaktadır. Literatürde sayılan hız limiti belirlemede gözetilen ölçütler ek listede 
derlenmiştir (Bkz.EK). 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Hareketlilik sistemi içinde arazi kullanım / taşıma döngüsü mekansal yapı ve ulaşım 

düzenine bağımlılık gösterir. II. Dünya Savaşı sonrası kentsel planlama araba ile şekillenmiştir 
ve kitlelerin kentlerin dışında ikamet etmelerini sağlamıştır. Bu mekânsal yapı hareketlilik 
tercihlerini şekillendirmiştir; dağınık yerleşim yerlerinde araba hareketliliği artarken, kamu 
taşımacılığı ve motorsuz ulaşım yoğun yerleşimin olduğu yerleşim yerlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Hareketlilik sistemi sadece mekânsal bir kavram değildir. Bir araç bağımlı 
otomatik hareketlilik sisteminde mekânsal, sosyal, ekonomik ve altyapı sistemlerinin iç içe 
olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçta ulaşım bütünsel, bütünleşmiş yaklaşımlar olarak vazgeçilmez 
kabul edilir noktaya gelmiştir. Bu açıdan trafik yönetimi de hareketlilik politikası alanı haline 
gelmiştir (Pel, & Boons, 2010:1250). 

Araç bağımlı hareketlilik sisteminde, çok sayıda çözüm hayata geçirilse de sorunlar hala 
tekrar tekrar yeniden ortaya çıkmaktadır. Otomobillerin yakıt verimliliğindeki gelişmeler 
genellikle trafikte seyreden motorlu ağır ve hafif araçların hacimlerinin büyümesine de ciddi 
etkide bulunmuştur. Ayrıca, tahmin edilenden fazla şekilde ortaya çıkan hareketlilik sonucu 
ortaya çıkan tıkanıklık ve kirlilik problemlerine çözüm olarak sunulan durumlar olumsuz sosyal 
sonuçlar olarak var olan riskleri daha da artırmaktadır. (Joshi, & Mishra, 2015: 249). Özellikle 

                                                
5	  Verilen	  yetki	  ile	  şehir	  içinde	  50	  olan	  hız	  limiti	  32km/saate	  kadar	  artırımla	  82km/saate	  kadar	  artırılabilmektedir.	  
Genellikle	  üst	  limit	  üzerinden	  kullanılan	  bu	  yetki	  sonucu	  60,	  70,	  80	  şeklinde	  olan	  hız	  limiti	  tabelası	  yerine	  örneğine	  
az	  rastlanan	  82	  hız	  tabelası	  konulması	  özellikle	  işaretlemeden	  sorumlu	  kuruluşlarca	  yadırganmaktadır.	  
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hız sınırlarının ayarlanmasında da benzer etki ve sonuçları belireceği, kurumlar arası ilişkilerin 
arttırılarak sürdürülebilir trafik yönetim yapısının kurulması gerekmektedir.  

• Çalışma sonuçlarına göre; hız limiti belirlemenin yol yapım çalışması olan bölümlerde, 
virajlarda ve tüm yol güzergahı için etken faktörlere göre yapılması gerektiği, 
literatürdeki incelenen örneklerde hız limiti belirleme veya değiştirme anında çoklu 
ölçütleri dikkate aldıkları, ihtiyaç durumunda azaltma veya artırma yapabildikleri, 
çalışmalarda mühendislik raporlarını dikkate aldıkları, sadece limit koymak ve 
işaretleme ile yetinmeyip denetleme ile süreci pekiştirdikleri,  vatandaşın hız artırımı 
talebini güvenli ulaşım çerçevesinde değerlendirdikleri görülmüştür. 

• UKOME aracılığı ile hız sınırı belirleme aşamasında hız sınırı değişikliği yapılacak 
koridor boyunca, ulaşım komisyonlarınca hazırlanacak trafik güvenliği raporlarına ek 
olarak bağımsız uzmanlarca hız etütleri ve trafik güvenliği teftiş çalışmaları yapılmalı 
ve özellikle hız artırımı durumlarında bağımsız uzmanlarca önerilecek gerekli önlem ve 
düzenlemeler ön şartına bağlanmalıdır. (YTMK, 2014:23).  

• Hız limitleri artırım sonrası değişmez olmayıp incelenip çarpışma riskleri oluşturması 
ve çarpışma şiddetini artırması durumunda azaltılabilmelidir. Hız limiti artırımı yapılan 
güzergahlarda oluşmuş olan trafik çarpışmalarının ülke genelindekinden yüksek oranda 
artışı hız limiti yükseltme taleplerinin güvenli ulaşımdan bağımsız 
değerlendirilemeyeceğini ortaya koyar. 

• UKOME tarafından yapılan hız sınırı değişiklikleri sonrasında uygulamanın etkisinin 
ölçülebilmesi ve özellikle olası olumsuz sonuçlarının tespit edilebilmesi için, ulaşım 
komisyonu uzmanlarınca değişiklik yapılan koridor üzerinde uygulamadan sonraki 3 
(üç) yıl boyunca her yıl, trafik kaza artış ve sıcak nokta dağılımlarının tespit edilmesi 
zorunlu olmalıdır (YTMK, 2014:23).  

• Aynı standardın farklı uygulanmasının önüne geçilmesi için merkezi bir izleme birimi 
kurularak tekdüze uygulama yapılması, hız limiti belirleme rehberi oluşturulması, karar 
vericiler için çoklu parametreleri dikkate alan ideal hızı belirleyen yardımcı yazılım 
oluşturulması gereklidir. 

• Hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi sonrası 12 ay sonra sonuçlarının tüm yönlerden 
değerlendirilmesi ve hızın gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

• En önemli çıkarım olarak yüksek hızlı araç kullanımına imkan veren devlet yolu ve 
otoyol tarzı tasarımlar yerleşim yeri içinden geçmeyecek şekilde planlanmalı, çevre 
yolu uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. İmar ve şehir planları da çevre yollarını bir iç 
taşıyıcı yol haline getirmeyecek şekilde yapılmalıdır. 
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EK : Hız Limiti Belirleme Ölçütleri 

1 Yol kenarı tesisleşme durumu 

2 Yolu kullanan araçların özelliği (yolcu/yük taşıma aracı) 

3 Şerit sayısı, şerit genişliği 

4 Yol kaplamasının özelliği 

5 Korunmasız yol kullanıcılarının varlığı (motosiklet, bisiklet ve yaya) 

6 Yayalar için alt ve üst geçitlerin varlığı 

7 Yolun karakteristiği(ana taşıyıcı yol, bağlantı yolu) 

8 Kavşakların varlığı ve birbirine mesafesi 

9 Çarpışma geçmişi, şiddeti ve sebepleri 

10 Yol kenarı parklanma ve haraketlilik çeşitleri 

11 Mülk giriş ve çıkışları 

12 Yolun hacmi (kullanan araç sayısı) 

13 Görüş mesafesi 

14 Yolun serbest seyir hızı ve 85 yüzdeliğin hızı 

15 Trafik işaret ve sinyalizasyonunun varlığı 

16 Seyahat süresi 

17 Gürültü ve gaz emisyonu 

18 Akaryakıt maliyeti 

19 Yoldaki orta ayırıcılar ve bariyerler 

20 Kaldırım ve banket varlığı 

21 Servis yolu varlığı 

22 Darboğaz ve sıkışıklık yönetiminde hız etkisi 
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ÖZET 

Kısa adı TEDES olan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi trafik algılayıcıları, trafik 
kameraları, değişken mesaj sistemleri ile trafik yoğunluğuna duyarlı trafik yöntemlerinden bir 
yada bir kaçından oluşan sistemin genel adıdır. Temel amacı ölümlü ve yaralamalı trafik 
kazalarını en aza indirebilmek, insansız kontrol sistemleri ile trafik denetimini daha iyi 
yapabilmek, trafik kültürü oluşturmak, az personel ile alan kontrolü yapabilmek, asayiş, trafik 
kaza ve kural ihlallerine delil oluşturabilecek veriler elde etmektir. 

Konya ilinde artan araç trafiğin kontrolünü yapabilmek için 2013 yılında Konya TEDES faaliyet 
geçmiştir. 2013 yılı ile 2014 yılında TEDES kameraları önünden geçen araç sayıları mukayese 
edildiğinde de araç sayılarında %30 oranında artış olduğu tespit edilmiştir. TEDES bölgelerinde 
günlük ortalama toplam 600 000 araç, PTS bölgelerinde ortalama 200 000 araç geçişi 
olmaktadır. Sistemin devreye alınmasından itibaren; başlangıçta ortalama hız 97 km/h' iken 2015 
yılı içinde ortalama hız 63 km/h azalmıştır. Kurulduğu bölgelerde ilk başlarda hız ihlal oranları 
%90’da iken, %1’e düşmüştür. 2013 yılı itibariyle Konya genelinde yaralamalı trafik kazaları 
%4 artarken, TEDES sistemini kurulması ile kazaların %46 azaldığı görülmüştür.  

TEDES-Trafik Elektronik Denetleme Sisteminde hız ihlalinden; 2013 yılında 48 337 araca, 2014 
yılında ise 103 947 araca, 2015 yılı ilk yedi ayında 66 572 araca hız ihlalinden işlem yapılmıştır.  

TEDES sisteminden elde edilen bilgiler ile asayiş olayları, çalıntı araç, sahte plaka, hırsızlık 
olaylarının zanlılarının tespiti ve yakalanmasını da sağlamıştır.  

İstatistiki veriler ışığında trafikteki araçlarının hızlarının düşmesi ve bunun sonucu olarak ölümlü 
ve yaralanmalı trafik kazalarının azalması trafik hızını yüksek ve kazaların arttığı yeni bölgelere 
TEDES sisteminin de kurulması için çalışmalara başlanmıştır. 
 Anahtar kelimeler: Konya trafik, TEDES, PTS, trafik kazası, istatistik  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ocak 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında alının verilerle hazırlanmıştır. 
2 Öğr.Gör.Dr., Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Konya e.posta:nevzat@selcuk.edu.tr 
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1. GİRİŞ 
Türkiye nüfusta ve ekonomik yapısındaki büyümesine paralele olarak karayolları trafiğinde de 
önemli ölçüde artış göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2007 
yılında nüfus 70 586 256 iken 2014 yılında 77 695 904’ne yükselmiştir(Anonim, 2015a). Aynı 
dönemde, Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 13 022 945'den, %69 artarak                
18 828 721'e ulaştığını bildirmektedir. Bu sayılar ışığında sırası ile kamyonda %94.2, otobüste 
%89.5, minibüste %87.2, motosiklete %70, otomobilde %65.6, kamyonet %61.7, oranlarında 
artmıştır. 2015 yılı Ağustos ayı itibari ile Türkiye'de motorlu araç sayısı 19 641 814 olarak 
verilmiştir(Anonim, 2015b). Türkiye' de 2013 yılında toplam 388 666 km karayolu vardır. Tüm 
bölünmüş yoların toplamı    65 623 km iken, il yolları ise 32 155 km’dir (Anonim, 2015c). 
Türkiye’deki 2014 yılı toplam kaza sayısı 1 199 010'dur. Bu kazalarda 3 524 kişi ölmüş, 285 059 
kişi ise kaza yerindeki sayıma göre yaralanmıştır. 2002-2007 yılları arasında kazalarda ölenlerin 
sayısı 4 093’den 5 007’ye çıkarken, 2008 yılında 4 236 kişi iken 2014’de ise bu sayı 3 524’e 
düşmüştür.(Anonim, 2015d). 2008 yılında 2014'e ölümlü kaza sayısındaki düşüşün sebepleri 
olarak, bölünmüş yolların artması, elektronik denetleme sistemlerindeki gelişmeler ve 
yangınlaşmasının sonucu olarak verilebilir 
Trafik kazalarının önemli nedenlerinden biriside hız ihlalleridir ve hız arttıkça kazanın şiddeti de 
büyümektedir. Bununla birlikte araç başlangıç hızına bağlı olarak, hızın 1 km/saat artmasıyla 
ölümlü kaza oranında yaklaşık %3 ile %8’lik bir artış olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık 
ortalama hızın saatte sadece 5 km azaltılması sonucunda kazaların %15 azalacağını 
bildirilmektedir(Kloeden, 1997). 

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların, 2020 yılına kadar %60’lık bir artış göstermesi 
beklenmektedir. Buna motorlu araç kullanma sayısındaki ve karayolu uzunluğundaki artış, 
ekonomik büyüme, altyapı ve eğitim yetersizliği neden olacaktır (Şener, 2011). 
Veriler Türkiye’deki araç sayısında hızlı bir artış göstermiştir. Artan bu trafiği şehir içi veya 
şehirlerarası trafik kontrolünü, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve trafik denetleme birimleri 
tarafından düzenlenmektedir. Bu kadar yoğun trafiğin denetlenmesi için elektronik sistemlerden 
faydalanmak gerekmektedir. Elektronik denetleme sistemleri az insan kaynağı kullanılarak, en 
fazla alanın, günün tüm zaman dilimlerinde kontrolünün yapılması sağlamak için kullanılmak 
üzere geliştirilmiştir.  
Karayolu trafiğini, emniyet teşkilatının ve belediyelerin trafikle ilgili birimlerinin tam zamanlı ve 
her aracı, kontrol etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gelişen teknoloji ve bilgisayar 
kontrollünün artması ile yeni sistemler geliştirilmekte, böylece hem araçların hem de yayaların 
kontrolü sağlanacaktır (Örnek ve Ark, 2013). 
Elektronik denetleme sistemlerinin amacı; ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltabilmek, 
insansız kontrol sistemleri ile trafik denetimini daha iyi yapabilmek, trafik kültürü oluşturmak, 
az personel ile alan kontrolü yapabilmek, trafik kaza ve kural ihlallerine delil oluştura bilecek 
veriler elde etmektir. Kısa Adı TEDES olan; Trafik Elektronik DEnetleme Sistemi trafik 
sensörleri, trafik kameraları, değişken mesaj sistemleri, trafik yoğunluğuna duyarlı trafik 
yöntemlerinden oluşan sistemin genel adıdır. 
Bu çalışmada 2014 yılı ile 2015 yılı Temmuz ayı arasındaki 19 aylık kameralardan alınan veriler 
ile yapılan çalışmaları, yeni eklenecek bölgelerin çalışmasını kapsamaktadır. 
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2. KONYA İLİ 
Konya, iç Anadolu bölgesi’nin güneyinde yer almaktadır. Coğrafi olarak 360 40’ ve 390 16’ 
kuzey enlemleri ile 31014’ ve 34026’ doğu boylamları arasinda bulunmaktadır. Konya, 3’ü 
merkez ilçe olmak üzere, 31 adet ilçe, 200 kasaba ve 583 adet köyden oluşmaktadır(Anonim, 
2015e). 
Komşu olduğu illerden Ankara’ya 258km., Eskişehir’e 338km, Afyonkarahisar’a 223km, 
Isparta’ya 264km, Antalya’ya 323km, Karaman’a 119km, Mersin’e 348km, Niğde’ye 241km, 
Aksaray’a 148km. uzaklıktadır. Yüz ölçümü olarak 40 814km2 ile 1. sıradadır (Anonim, 2015e). 

Konya; Ankara, Antalya, Adana, Aksaray, Afyonkarahisar, Eskişehir, Karaman, Mersin, Niğde 
ve Isparta illerini birbirine bağlayan, Türkiye’nin Kuzeyinden Güneyine, Doğusundan Batısına 
ulaşımın sağlandığı kavşak konumundadır.   

Konya, devlet ve il yol ağı olarak 3 011km dir. 2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 
Konya’nın nüfusu 2 108 808 kişi ve Türkiye’de il nüfus sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. 
Yıllık nüfus artış hızı %14.1 dir. İl merkezi nüfusu 2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine 
göre 1 220 793 kişidir. Kentin; sanayi, turizm, kültür, sağlık ve eğitim yönünden bölgenin öne 
çıkan illerinden biridir. 
Konya ilinde 2012 ile 2014 yılları arası toplam tescilli araç sayısı ile sürücü belgesi sayısı    
Tablo 1'de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Konya İli Tescilli Araç Sayısı ve Sürücü Belge Sayısı (Anonim, 2015e) 
Yıllar Tescilli Araç Sayısı Sürücü Belge Sayısı 
2012 564 118 682 596 
2013 588 163 724 699 
2014 621 722 764 676 
2015* 646 169 779 258 

* Ocak-Temmuz ayları arası baz alınarak verilmiştir. 

 

Tablo 1 incelendiğinde tescilli araç sayısı 3 yılda  %9.3 oranında artış gösterirken, sürücü belgesi 
sayısı ise %10.7'lik daha yüksek bir artış göstermiştir. Tescilli araç sayısı olarak Türkiye 
sıralamasında 6. sürücü belgesi sayısında 4. sırada yer almaktadır.  
Konya Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik olarak 8 bölgede ve sorumluluk alanı olarak 804km de 
görev yapmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu nüfusun 1 563 863’ne güvenlik hizmeti 
verilmektedir. Bu sayı il nüfusunun %76’sına tekabül etmektedir. Bir trafik polisine 3 111 kişi,  
1 124 sürücü, 914 araç karşılık gelmektedir(Anonim, 2015a).  
Konya içinde 2010 yılında kazaların oluş sebeplerine bağlı olarak incelendiğinde hız kurallarına 
uymama ve kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama ilk sıralarda yer almaktadır. İlimizde 
yaşanan kazaların çoğunluğunda hız ihlali olduğu, dolayısı ile hızın kontrolü için Hız İhlal Tespit 
Sistemlerinin kurulması gerektiği anlaşılmıştır. Hız ihlal tespit sistemlerinde en etkili ve en 
uygun sistemin Koridor Hız Tespit Sitemleri olduğu kanaatine varılmıştır(Örnek ve Ark, 2013).  
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3. HIZ DENETLEME SİSTEMİNDE MİMARİSİ 
Konya-TEDES birimi, 2013 yılı başından itibaren bir rütbeli personel, biri sistem yönetimi  
olmak üzere  yedisi  ceza düzenleme personeli olarak hizmet vermektedir.  
Kablolama alt yapısınıdan fiber optik kablolar kullanılmıştır. Toplamda 120 km single 
mode(SM) fiber kablo ile TEDES-Merkeze verilerini aktarmaktadır. Sadece bir hız koridor 
bölgesinde kablosuz ağ sistemi kullanılarak verileri merkeze iletmektedir. Sistemi en büyük 
başarısı alt yapısının tamamına yakın bölümünü fiber optik kablolar ile yapılmasıdır. 
 

3.1. Kameralar 
Hız ihlal sisteminin en önemli parcası olan kameraların, kendi üzerindeki yer alan OCR yazılımı 
ile yapmaktıdır. Kameranın muhafazası içinde yer alan ANPR işlemcisine sahip gömülü bir 
anakart üzerinde çalışan optik karakter okuma yazılımı ile plaka okuması gerçekteştirmektedir. 
Başka değişle plaka okuma işlemi merkezdeki server üzerinden değil, kameranın kendi içinde 
çözülmektedir. İşletim sistemi ise gömülü TOS yani Tattile Operating System kullanmaktadır. 
Görüntü alma işlemi en yüksek 75fps değerindedir. Görüntü işleme yazılımının yönetimi Web 
server üzerinden TCP/IP protokolü ile yapılmaktadır. SNTP protokolü yardımıylada saat ve tarih 
sekronizsonu gerçekteştirmektedir. Sistemde takılı olan tüm kameraların saati ve tarihi ms 
derecesinde aynıdır. Kameralar üzerinden izleme, yazılım güncelleme işlemleride yine TCP/IP 
protokolü kullanılmaktadır. Elde edilen görüntülerin ve plaka, saat, tarih ve kamera bilgilerinin 
merkez veritanına iletilmesi FTP protokolü ile aktarmaktadır. Her bir kameranın iki adet IP 
atanabilmektedir. Kameranın yönetimi istenirse RS-485 iletişim yolu ile yapılabilmektedir. 
Video streaming olarak renkli streaming H.264 yada MPEG4 olarak almaktadır. Çalışma 
modunda sürekli bir plaka bulma ve işlemi gerçekleştirmektedir. Elde edilen her plaka bilgisi 
merkez veritabanına fast ethenet olan 10/100Mbit hızında iletilmektedir. Sistem iletişim 
kuramadığı durumlar için üzerinde 16Gb SD kart üzerine yazmakta ve iletişim gerçekleştiğinde 
SD kart üzerindeki bilgileri merkez sunucuya iletmektedir. ANPR kamera 2560x2048 
monochrome CMOS sensör ile yapılmaktadır. Etkin görüntü alma mesafesi 25m ve altındadır.  
Görüntü işleme tekniğinde görüntünün renkli alınması değil siyah beyaz modda alınıp işlenmesi 
zaman kaybını azaltmaktadır. Renkli kamera olarak görüntünün saklanması için  2560x2048 
Color CMOS sensör ile alınmaktadır. Gece görüşü için 6 adet LED yüksek güçlü IR@850 nm 
değerinde ışık vererek görüntü alınacak nesle üzerine vermektedir. Kamera lensleri C-Mount 
olduğu için istenilen lensleri takılabilmektedir. Kamera  24V DC besleme ile, -30° ile +55° C 
arasındaki sıcaklıklarda çalışbilmektedirler. Dış muhafasası IP66 özelliğindedir. 

 
3.2. Ana Bilgisayar ve Kayıt Ünitesi 

TEDES-Merkez'de 19' Rack kabinet içinde yedekli olmak üzere 2 adet Intel Xeon® Cpu X5650 
2,67GHz hızında iki işlemciye sahip üzerinde Windows Server 2008 R2 64 bit Standart sürümü 
kullanılmaktadır. Depolama alanı olarak Raid 5 ile 76Tb'dır. Disk kapasitesi yaklaşık olarak 200 
gün kayıt tutabilmektedir. Aynı sistem üzerinde kameralardaki saat ve tarihi düzenlemek için bir 
script yazılmış ve her 12 saate bir tüm bölgelerdeki kameraların saatleri, kayma olmamasına 
rağmen yeniden güncellenmektedir. Ağ yapısında 8 adet 24 port Cisco switch kullanılmıştır. 
Sistemin tümü kapalı devre şeklinde çalışmakta ve gerçek internet ortamına kapalıdır. 
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3.3. TEDES İçin Araştırma, Geliştirme ve Dayanak Noktaları  
Konya hızlı nüfus artışı, tescilli araç sayısındaki artış ve yeni açılan yolların denetlemesini 
yapılmasını gerektirmektedir. Artan trafikte oluşacak olan ölümlü ve yaralamalı kazaları 
azaltabilmek için İnsansız kontrol sistemleri ile trafik denetimininde kullanıımını gündeme 
getirmiştir.  Ortalama Hız Yöntem plaka tanıma sistemi teknolojisini temel alır. Bu sistemde, 
aynı yönde bulunan iki farklı noktadan plaka okuma sistemi ile geçen aracın fotoğraf bilgileri 
kameralar ile belirlenir ve zaman bilgisi kaydedilir, aradaki mesafeye bağlı olarak aracın hızı 
ölçülür.  

Trafik Kültürünü olumlu yönde oluşturmak ve elektronik sistemleri kullanarak trafikteki 
sorunlara çözüm amacıyla; İlk denemeleri 2009 yılında elektronik denetleme sistemin 
çalışmasını mantığını ve etkilerini görmek amacı ile Aydınlık Makro Market Karşısı kurulmuş, 
değerler alınmıştır.  
Sistemin kurulmasından sonra, ihlal yapan araç sayıları 11 426 (%28.91), ortama hızın 
başlangıçta 93 km/h ile sistem devreye alınmıştır. Otuzüçünçü  günün sonunda ihlale oranları 
%8.37’ye kadar gerilemiştir. Ortalama hız ise 65 km/h’in altına düşmüştür. En düşük ihlal 
oranına göre 4.39 kat azaldığı tespit edilmiştir. Araçların yol boyunca sabit hızla ilerlemeleri, 
diğer araçlarında yavaş gitmesine yol açmıştır. Sistemi kurulmadan önce 2008 yılı içerisinde 
meydana gelen 3 yaralanmalı kazada 8 yaralı, 2009 yılı Temmuz ayına kadar meydana gelen 5 
yaralanmalı kazada 10 yaralı bulunmaktadır. Cihaz tanzim edildikten ve kaldırılana kadar, kaza 
meydana gelmemiştir(Örnek ve Ark, 2013). 
Hız koridoru, hız ihlali yapan araçların verilerini görsel ve sesli olarak alarm verebilmektedir. 
Sistemin avantajları uzaktan kontrol, 24 saat izleme ve alan savunması, otomatik plaka tanıma 
desteği, gerçek zamanlı trafik verisi toplamaya elverişli olması olarak sayılabilir.  

Valilik Makamının 25.10.2010 tarihli onayı ile kurulan İl Emniyet, Büyükşehir Belediye ve 
Selçuk Üniversitesi uzmanlardan oluşan “Trafik Kontrol Sistemleri inceleme ve Araştırma 
Komisyonu”nca Kasım 2010 tarihinde yayınlanan ilk raporunda; “İlimizde yaşanan kazaların 
çoğunluğunun Hız İhlali Kaynaklı olduğu dolayısı ile hızın kontrolü için sistemlerin kurulması 
gerektiği anlaşılmıştır.” sonucuna ulaşılmıştır. Konya ilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kazalarının yoğun olduğu caddelerde 29.11.2010 tarihli TEDES komisyonunda (TEDES-HTS) 
Trafik Elektronik Denetleme - Hız Koridor Sistemlerinin kurulması kararı alınmıştır. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa eklenen 16. maddesi uyarınca Belediyelerin elektronik 
trafik projelerini finanse ederek kurulumunu gerçekleştirmeleri durumunda ceza gelirlerinin      
%30’unu alabileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda Nisan 2012'de yayınlanan TEDES Usul ve 
Esaslar çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol çalışmaları başlamıştır. 
Konya ilinde yapılan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile İçişleri Bakanlığınca 
gönderilen Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES)’in uygulama esas ve usulleri 
açısından aynı aşama ve teknik gereklilikleri sağladığı görülmüştür.  

Konya-TEDES’i diğer benzer sistemlerden ayıran en önemli özelliği Plaka Tanıma 
kameralarının yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilmesidir. Başta trafik güvenliği olmak üzere 
tüm güvenlik konularında kaynak olarak kullanılabilecektir.  
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3.4. Hız Koridor ve Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) Çalışma Prensibi 
Hız İhlal Tespit Sistemlerinde en etkili ve en uygun sistemin iki nokta arasındaki ortalama hızı 
ölçen Koridor Hız Tespit Sistemleri olduğu kanaatine varılmıştır(Şekil 1). TEDES bölgesi 
girişinde ve çıkışında uyarı ve ikaz levhaları olarak Şekil 2'de verilmiştir.  

Sistemde kullanılan kamera sisteminin temel özellikleri; Kamera sisteminde, lens, kamera, 
kameraya bağlı tümleşik olan optik karakter okuma (OCR) yazılımı yüklü endüstriyel bilgisayar, 
gece görüşleri için kızılötesi aydınlatıcılar, saniyede en az 25 fps okuma kapasitesi, sistem 
saniyede gelen 25 adet resim üzerinde plaka okuması yapmakta ve sisteme bağlı veritabanına, 
kamera nosu, tanımlama sıra no, plaka, doğruluk oranı, resim, tarih, saat (salise) bazında 
kaydetmektedir.  
Her iki kamera arasından geçen araçların bilgileri merkez veritabanın iletilir. Merkez veritabanı 
üzerinde raporlama ve ceza makbuz programı ile ihlal olan araçlar listelenmekte, aynı zamanda 
plakanın Pol-NET ortamındaki bilgileri de ekrana gelmektedir. Görevli memur tarafından 
kontrolleri yapılıp, cezai işlemler gerçekleştirilmektedir.  

 
Şekil 1. Ortalama Hız Koridoru Sisteminin Şematik Gösterimi(Örnek ve Ark, 2013). 

 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Şekil 2. TEDES bölgesi için (a) hız kontrolünün başlangıç mesafesi, (b) hız koridoru için 
tanımlanmış hız limitler, (c) hız koridoru mesafesi, (d) hız koridoru sonu levhalarından 

oluşturulmuştur. 
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3.5 Konya'da Kurulu TEDES Bölgeleri  
TEDES komisyonunun 29.11.2010 tarihli (TEDES-HTS) Trafik Elektronik Denetleme - Hız 
Koridor Sistemleri'nin kurulması kararı doğrultusunda hazırlanan ilk proje olan HTS (Hız Tespit 
Sistemi) İl Özel İdaresi tarafından 18.04.2012 tarihinde toplam 926 005 TL’ye ihale edilmiş 
olup, İstanbul Yolu Caddesi, Beyşehir Çevre Yolu Caddesi ve Adana Çevre Yolu Caddesi 
üzerinde 10 koridor, 24km'lik güzergah olarak çalışmaktadır. İkinci proje olan TEDES-2 Yeni 
Meram Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi üzerine yaklaşık 2 km mesafe üzerine kurulmuş, 4 
adet koridor, 10.06.2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Tablo 2'de kurulu TEDES bölgeleri ve 
özellikleri verilmiştir.  
 

Tablo 2. Konya İline Kurulu TEDES Bölgeleri ve Özellikleri 

Proje 
Adı Bölge İsimleri Koridor 

Sayısı 

Toplam 
Mesafe 

(m) 

Kamera 
Sayısı 
(adet) 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Bedeli 
(TL) 

Faaliyete 
Başlama 
Tarihi 

TEDES 
1 

1.Yeni İstanbul Caddesi 
2. Beyşehir Çevre Yolu Caddesi 
3. Adana Çevre Yolu Caddesi 
 

6 
2 
2 
 

~24000 42 18.04.2012 926 005 06.03.2013 

TEDES 
2 

1. Yeni Meram Caddesi 
2. Rauf Denktaş Caddesi 

2 
2 ~1800 8 04.10.2013 125 850 10.06.2015 

 

Bölgelerin en uzun koridoru olan TEDES-1 bölgesi için, 70km/h hız, 100km/h hız ve 130km/h 
hızlar için geçiş zamanları Tablo 3'de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde yavaş giden araç ile 
hızlı giden araç arasında 278sn fark görülmüştür. Bunun sonucu olarak TEDES bölgelerindeki 
araçların yavaşlama veya yığınlar oluşturmayacak kadardır. 

 
Tablo 3. Hız Koridor Sisteminden (70-100-130) km/h ile Seyir Eden Araçların (İki Kamera Arası) 

Koridorlardan Geçiş Zaman Farkları(Örnek ve Ark, 2013). 
 

  GEÇİŞ ZAMANLARI FARKLARI 

TEDES-1 
Koridor  Bölgeleri 

Koridor 
mesafesi 

(m) 

70 km/h ile 
giden aracın 
min süresi  

(s) 

100 km/h ile 
Giden aracın 

min süresi  
(s) 

130 km/h ile 
Giden aracın 

min süresi  
(s) 

70 ile100 km/h 
arasındaki 

fark  
(s) 

70 ile130 km/h 
arasındaki 

fark  
(s) 

1.HIZ KORİDORU 
Yeni İstanbul Caddesi  
Fırat Kavşağı-Türmak Kavşağı 

3500 178 127 96 51 82 

2.HIZ KORİDORU 
Yeni İstanbul Caddesi 
 İl Özel İdaresi- Teknik Lise  

1930 96 70 53 26 43 

3.HIZ KORİDORU 
Yeni İstanbul Caddesi 
Mobilyacılar-Aydınlık  

1170 61 42 33 19 28 

4.HIZ KORİDORU 
Beyşehir Çevre Yolu Caddesi Fatih 
Lisesi - Şefikcan Caddesi 

2280 117 83 64 34 53 

5.HIZ KORİDORU 
Adana Çevre Yolu Caddesi  
Adliye-Çiltaş Tesisleri 

3150 160 113 88 47 72 

TOPLAM 12030 612 435 334 177 278 
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5. TEDES ve PTS İLE OLUŞAN SAYILAR 
TEDES-1 Sisteminin kurulmadan önceki koridor noktalarında günlük ihlal sayısı yaklaşık        
40 000 iken, ihlal sayısı 4 000'e gerilemiştir. 2015 Temmuz ayında aynı koridorda ortalama ihlal 
sayısı 1300 civarındadır. Güzergahlarından günlük ortalama toplam 600 000, PTS (plaka tanıma 
sistemlerinden) ise günde 200 000 araç geçişi olmaktadır.  
2013 Yılı İtibariyle Konya genelinde yaralamalı trafik kazaları %4 artarken TEDES kurulan 
yerlerde ise kazaların %46 azaldığı görülmüştür. TEDES Güzergahlarından 2013 yılı ile 2014 
yılında geçen araç sayıları mukayese edildiğinde de araç sayılarında %30 oranında artış olduğu 
tespit edilmiştir.  
Konya’da Emniyet Müdürlüğünün yetki alanlarında oluşan kaza istatistikleri 2012-2015 yılı ilk 7 
ayı için Tablo 4'de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 2012 yılında ölümlü kaza sayısı 7 iken son 
otuzayı içinde toplamda 3 kişi ölmüştür. Yine yaralanmalı kaza sayısı %45.5, toplam kaza sayısı 
%46.4, yayaların karıştığı kaza sayısı %31 azalmıştır. Toplam yaralı sayısı ise %49.8'a 
gerilemiştir. 2014 yılında TEDES hız koridorlarında meydana gelen ölümlü kazalar 
incelendiğinde motosikletle yarış yapan sürücülerin yaşlı bir bayana çarpması neticesi meydana 
gelmiştir.  
 

Tablo 4. Konya İli İçin Kaza İstatistikleri (Anonim 2015f) 

Yıllar Ölümlü kaza 
sayısı 

Yaralanmalı 
kaza sayısı 

Toplam 
kaza sayısı 

Yaya 
Kazası 

Toplam 
Ölü sayısı 

Toplam 
Yaralı Sayısı 

2012 7 144 151 33 7 222 
2013 0 85 86 23 0 121 
2014 3 94 97 17 3 140 
2015* 0 57 57 14 0 84 

* Ocak-Temmuz ayları arası baz alınarak verilmiştir. 

 

2012 - 2013 ve 2014 yılları kazaları karşılaştırıldığında, TEDES’in faaliyete geçmesinden sonra 
TEDES bulunan yollarda meydana gelen kazalarda büyük oranda düşüş yaşanmıştır. 

TEDES- Bölgelerinde 2013 yılında günde ortalama araç geçişi 417 568 araç iken bu değer %30 
artarak 2015 yılında 611 601'e yükselmiştir. Araç sayısının artmasına rağmen kazalarda ve 
yaralanmalı kazalarda düşüşler devam etmektedir.  
TEDES-Trafik Elektronik Denetleme Sisteminde hız ihlalinden; 2013 yılında 48 337 araca, 2014 
yılında ise 103 497 araca hız ihlalinden işlem yapılmıştır. Hız ihlal oranı ise %90'dan %1'e 
düşmüştür.  

TEDES-2 Projesinde ise günlük ortalama hız ihlal sayısı 4 200 hız ihlalinden 250 hız ihlaline 
kadar düşmüş, kurulumundan sonra trafik kazası meydana gelmemiştir.  

2013 Yılında, ölümlü kazaların; %32‘si şehir içinde oluşurken, %68'i şehir dışında oluşmuştur. 
Yaralanmalı kazaların ise  %86‘sı şehir içinde, %14'ü şehir dışında meydana gelmiştir.  

TEDES-1 ve TEDES-2’den bir çok Asayiş olayının aydınlatılmasında özellikle çalıntı otoların 
yakalanması, sahte plakalı araçların yakalanması, hırsızlık olayı zanlılarının tespiti gibi 
konularda faydalanılmıştır.  
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Şekil 3.  TEDES-1 Güzergahından Geçen Günlük Ortama Araç Sayısı 

TEDES-1 Bölgesinden ortalama araç geçişleri Şekil 3'de verilmiştir. En düşük 482 130 adet ile 
Ocak 2014 ayında gerçekleşirken, en yüksek 611 601 adet araç ile Temmuz 2015 ayında 
görülmüştür. Yaz aylarında Konya için, yollardaki araç sayısı artmaktadır, kışın ise ağır yol 
şartlarından  araçlarını kullanımları düşmektedir. Ayrıca bu koridorun iller arası geçiş noktası 
olduğu için tatil zamanıda arttığı düşünülebilir.  

 
Şekil 4. TEDES-1 Güzergahından Ortalama Günlük İhlal Yapan Araç Sayıları 

TEDES-1 Bölgesinde ortalama günlük ihlal yapan araç sayıları Şekil 4'de verilmiştir. Grafik 
incelendiğinde TEDES ilk olarak Kasım-2012'de 21 091 ihlal yapan araç ile başlamıştır. Şu an 
için En düşük 1 164 adet ile Mayıs-2014 ayında görülürken, en yüksek 2 826 adet ile Temmuz-
2015 yılında görülmüştür. TEDES bölgelerinde hız ortalama hız 97 km/h iken 62 km/h’e 
azalmıştır, hız ihlal oranı ise %90’dan %1’e düşmüştür.  
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Şekil 5. TEDES 2 Güzergalarından Geçen Günlük Ortalama Araç Sayısı 

 
TEDES 2 Bölgesinde ortalama araç geçişleri Şekil 5'de verilmiştir. En düşük araç geçişi 77 424 
adet ile Kasım-2014 ayında görülürken, en yüksek 95 941 adet ile Temmuz 2015 ayında 
görülmüştür.  

 
Şekil 6. TEDES-2 Güzergahından Ortalama Günlük İhlal Yapan Araç Sayıları  

 

TEDES 2 Bölgesinde ortalama hız ihlal araç sayısı Şekil 6'de verilmiştir. En düşük 190 adet ile 
Temmuz-2015 ayında görülürken en yüksek 345 adet ile Mart-2015 yılında görülmüştür. 
Sistemin Ocak-2014 ayında ihlal yapan araç sayısı 4 257 iken, Şubat-2014 ayında devreye 
alındığında %91.8 azalarak 345 adet olarak düşmüştür.  
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Şekil 7. TEDES-1 Kış Ayları Hafta İçi Saatlere Göre Araç Geçiş Sayıları 

TEDES-1'e ait kış aylarında (Aralık-Ocak-Şubat) hafta içi gününde, saat bazında araç geçiş 
sayıları Şekil 7'de verilmiştir. Grafik incelendiğinde gece saatlerinde en düşük, mesainin 
başlayacağı saat 8:00-8:59 saatleri arası 51 264 adet ve 17:00-17:59 saatleri arası ise 55 943 adet 
ile en yüksek geçiş adetlerinin oluştuğu görülmüştür.   

 
Şekil 8. TEDES-1 Kış Ayları Hafta Sonları Saatlere Göre Araç Geçiş Sayıları 

TEDES-1'e ait kış aylarında (Aralık-Ocak-Şubat) hafta sonu günde, saat bazında araç geçiş 
sayıları Şekil 8'de verilmiştir. Grafik incelendiğinde eğlence yerlerinin kapanma saatinde yüksek 
ve tatil olduğu için saat 7:00 den başlayarak, saat 15:00-17:00 arasına kadar yükselmektedir. 
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Şekil 9. TEDES-1 Yaz Ayları Hafta İçi Saatlere Göre Araç Geçiş Sayıları 

TEDES-1'e ait yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos) hafta içi günde, saat bazında araç geçiş 
sayıları Şekil 9'da verilmiştir. Grafik incelendiğinde gece saatleri olan 01:00-05:00'de en düşük, 
mesainin başlayacağı saat 8:00-8:59'da 50 015 adet , günlerin uzaması ile 19:59'da ise 59 085 
adet ile en yüksek geçiş adetlerinin oluştuğu görülmüştür.   

 
Şekil 10. TEDES-1 Yaz Ayları Hafta Sonu Saatlere Göre Araç Geçiş Sayıları 

TEDES-1'e ait yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos) hafta sonu günde, saat bazında araç 
geçiş sayıları Şekil 10'da verilmiştir. Grafik incelendiğinde eğlence yerlerinin kapanma saatinde 
yüksek ve tatil olduğu için saat 6:00 den başlayarak, saat 18:00-19:00'a arasına kadar 49 649 
adete  yükselmektedir. 
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Şekil 11. TEDES-1 Hafta İçi Hız İhlallerinin Saatlere Göre Dağılımı 

TEDES-1 Bölgesinde hafta içi hız ihalelerinin saatlere göre dağılımı Şekil 11'de verilmiştir. 
Grafik incelendiğinde mesai saatinde araç kullanıcılarının yetişmek amacı ile hızlarını artırdığı 
için ihlal satısı 146 adete yükselmektedir. Yine saat 20:00-21:59 arasında en yüksel ihlal sayısı 
olan 156'ya yükselmiştir. 

 
Şekil 12.TEDES-1 Hafta Sonu Hız İhlallerinin Saatlere Göre Dağılımı 

TEDES-1 Bölgesinde hafta sonu hız ihalelerinin saatlere göre dağılımı Şekil 12'de verilmiştir. 
Grafik incelendiğinde gece 04:00-05:00 arasında 63 ihlal ile en düşükken, araç sayısının yüksek 
olduğu öğle saatlerinde ise 200 ila 213 arasında ihlallerin artığı görülmektedir.  
TEDES bölgelerinde ihlal yapan araçlara verilen idari para cezası ve resimli tespit tutanakları 
tanzim edilmektedir (Şekil 13). Bu tutanakta başlıca koridora girişteki tarihi saati, saniyesi ve 
resmi ile çıkıştaki tarih, saati ve saniyesi ile verilmektedir. Aynı tutanakta araçın hızı, plakası, 
araçın cinsi ve sahibi ile ilgili bilgiler basılmaktadır. Şekil 7'deki plakalar makale için silinmiştir.  
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Şekil 13. TEDES Trafik İdari Para Cezası ve İhlal Tespit Formu 

 

Bunların sonucunda oluşan ihlaller bakıldığında 2014-2015 Ağustos  tarihleri arasında tahakkuk 
ettirilmiş ceza sayıları Tablo 5 verilmiştir. 2013 yılında 48 337 adet, 2014 yılında 103 497 adet 
ve 2015 yılında ilk 7 ay için 66 572 adet ceza tahakkuk ettirilmiştir. 
 

Tablo 5. Konya-TEDES 2014 - 2015* Yıllarına Ait Ceza Sayıları 
    Yıllar (Adet) 

Aylar 2013 2014 2015 
Ocak 0 7 650 8 561 
Şubat 0 8 762 7 729 
Mart 267 7 493 9 591 
Nisan 3 952 7 503 9 221 
Mayıs 2 531 7 662 8 105 

Haziran 3 430 6 338 10 761 
Temmuz 4 107 7 357 12 604 
Ağustos 5 061 10 238  Eylül 6 447 9 789  Ekim 6 478 11 471  Kasım 8 315 8 694  Aralık 7 749 10 540  TOPLAM 48 337 103 497 66 572 

  * Ocak-Temmuz ayları arası baz alınarak verilmiştir. 
 

Tablo 6'da ise 2014 yılı trafik ekipleri ile TEDES sistemi tarafından yazılmış  olan trafik 
cezalarının kıyaslaması verilmiştir. TEDES sistemi tarafından 103 497 adet cezanın %0.35'ine 
itiraz gelmiştir. Cezaların 129 adeti reddedilmiş, 137'si belgelemek kaydı ile hasta taşıma, sahte 
veya çalıntı plaka yüzünden kabul edilmiş, 102 adet ise işlemleri devam etmektedir.  137 adet 
cezalar ise aracı kullananların milletvekili, hakim ve savcı olduğu için iptal edilmiştir. Ekiplerin 
kestiği ceza sayısının fazla olması sebebiyle bir artış görülmektedir. Fakat ekiplerin çalışması ile 
TEDES sisteminin çalışması arasında hata veya itiraz sayıları yakın çıkmıştır.  
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Tablo 6. 2014 yılı Trafik Ekipleri ile TEDES Tarafından Yazılmış  
Olan Trafik Cezalarının Kıyaslaması Tablosu 

2014 

YAZILAN 
TOPLAM 

CEZA 
ADEDİ 

İTİRAZ 
SAYISI 

TOPLAM 
CEZAYA 

ORAN  
% 

KABUL RED DEVAM 
EDEN 

HAKİM VE 
SAVCILAR 
KANUNU 
İST. 

DİĞER AÇIKLAMA 

TEDES 103.497 368 0.35 137 129 102 73 64 
Hasta taşıma 
Sahte plaka 
Çalıntı araç 

EKİP 
CEZALARI 164.063 696 0.42 156 432 108 63 93 

Hasta taşıma 
Sahte plaka 
Çalıntı araç 

 

6. İLÇELERİDE KURULACAK PTS VE YENİ TEDES ÇALIŞMALARI  
Ereğli ve Akşehir ilçelerimizin genel güvenliğini daha etkin sağlayabilmek amacı ile şehir giriş 
ve çıkış noktalarında Konya PTS ve TEDES ile entegre çalışacak sistemlerin kurulum 
çalışmaları tamamlanarak test aşamasına geçilmiştir. Test aşamasından sonra Ereğli ve Akşehir 
ilçelerine giren ve çıkan araçlar asayiş ve trafik açısından denetlenebilecektir.  Beyşehir ilçesine 
kurulması planlanan PTS ve TEDES sistemi ile ilgili proje çalışmaları yapılmaktadır.  

Konya'da  TEDES kurulan yerlerdeki olumlu istatistiki verilerden görüldükten sonra trafik kaza 
ve kural ihlallerinin yoğun olduğu diğer caddelerde de TEDES-3 projesi için çalışmalar 
başlanmıştır.  
Bu amaçla TEDES-3 Trafik Elektronik Denetleme Komisyonu Emniyet Müdürlüğümüz 
Sekretaryasında Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü mühendisleri, öğretim üyeleri ve personellerinin katılımları ile 
27.05.2015 tarihli Valilik Makamı olurları ile TEDES-3 komisyonu kurulmuştur.  
Bu çerçevede Ankara Caddesi, Karaman Caddesi, Antalya Çevre Yolu Caddesi, Hatıp Caddesi, 
Meram Yeni Yol Caddesi, Fetih Caddesi, Barış Caddesi, Veysel Karani Caddesi olarak yeni 8 
bölge belirlenmiştir. 

Komisyon ilk toplantısını, trafik kaza ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik olarak 
10.06.2015 tarihinde yapmış yukarıda belirlenmiş olan caddelerin incelenerek (trafik kaza 
durumu, araç geçiş sayısı, ortalama hız ve diğer trafik kural ihlallerinin) tespit edilerek 
istatistiklerinin çıkarılarak rapor düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda istatistiki verilerin 
çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. 
7. TEDES ve PTS'in ASAYİŞ OLAYLARI ÇÖZÜLMESİNDE KULLANILMASI 

TEDES in en önemli işlevlerinden bir tanesi de asayiş olaylarında da kullanılmasıdır. Sistemin 
çalışmaya başlaması ile tüm emniyet birimleri bu verilerden faydalanmaktadır. Örnek bir kaç 
asayiş olayı verilmiştir. 
Örnek 1:Araç, Mersin Anamur ilçesinden çalıntı olup TEDES ceza işlem sırasında araç bilgileri 
ile görüntü kayıtlarının birbiri ile uyuşmaması neticesinde SMS tanımlaması yapılarak ekipler 
tarafından yakalandıktan sonra tahkikat ile aracın Anamur'dan çalıntı olduğu anlaşılmıştır.  

Örnek 2:Araç, Teknik Lise Kavaklı Petrol önünde trafik kazasına karışmış olup olay yerinde 
durmayarak kaçmıştır. Yapılan araştırma neticesi aracın önceki TEDES kameralarında sağ ön far 
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muhafazasının sağlam olduğu trafik kazasından sonra TEDES kameralarında far muhafazasının 
kırık ve sallanmakta olduğu görülmüştür.  

Örnek 3:TEDES Güzergahlarında sahte plaka takılı olarak görüntülenen (Araç Tescil Kaydı 
Bulunmayan) araç Nalçacı Caddesi üzerinde park halinde iken mobil kamerasına takılmış ve 
ekiplerimiz uyarılarak araç alınmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.  
Örnek 4:FTM Büro Amirliğince 42 XX YYY plaka sayılı araca ceza düzenlenmiş olup aracın 
sahibinin, aracının Bursa ilinde olduğu ve Konya’ya gelmediğini belirtmesi üzerine araç TEDES 
SMS yönlendirmesi ile alınarak çakma plaka olduğu tespit edilmiştir.  

Örnek 5:42 XX YYY plaka sayılı aracın çalıntı bilgisi sisteme girilerek saat: 17.46 sıralarında 
Beyşehir Çevre Yolu Fatih Lisesi noktasından geçtiğinde sistemin uyarı vermesi üzerine ekipler 
yönlendirilerek araç alınmıştır.  

Örnek 6: Konya'da kullandığı para nakil aracından 2 milyon lira çaldığı öne sürülen şoför ile 
arkadaşı Mersin'de yakalandı.  

Asayişle ilgili olarak kaç olayda kullanıldığı ve çözüme ulaştığı ilgili olarak diğer şubelerden 
veriler elde edilemediği için sayısal değerler verilememiştir.  

 
5. SONUÇLAR 

Konya İl merkezinde  TEDES kurulacak potansiyele sahip toplam cadde uzunluğu 264 km’dir. 
Kısa vadede 100 km’lik bölümünün  TEDES ağı kurulması gerekmektedir.  Mevcut potansiyelin 
26 km olduğuna göre, sadece %9’unda TEDES ile kontrol edilmektedir. Kazaların önüne 
geçilebilmesi için yeni TEDES’ bölgelerine projelendirilmelidir. 

Trafik kural ihlallerinin önüne geçilmesi, kazaların engellenmesi, can ve mal emniyetinin 
sağlanması amacıyla kullanılan sistemlerdir. TEDES, kural ihlali yapan sürücüleri 
cezalandırmayı değil, sürücülerde davranış değişikliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 
Araçların sabit bir hızla gitmeleri, trafiği sakin bir hale getirmiştir. Sabit hızla giden araçların 
yakıt tüketimleri de az olacağından, ekonomik olarak da dolaylı fayda sağlayacaktır.  
Hızın düşmesi ile trafik kazalarındaki azalma, koridor üzerindeki ağaç, korkuluk, trafik işaretleri  
ışık direkleri gibi kazalardan tahrip olmaları da azalmıştır. 
Daha önce koridor üzerinde radar uygulaması yapan ekiplerin, başka alanlara kaydırılarak, trafik 
denetlemesi genişletilmiş olmuştur. 
Kameraların haberleşme trafiği mutlaka fiber optik ya da kablolu bir network üzerinde çalışması 
daha uygundur. Hava şartlarına bağlı olarak iletişimin kopmaması gerekmektedir. Fiber optik alt 
yapısı, sistemin alan ve teknolojik olarak büyüye bilirliliğini sağlamaktadır. 

Konya TEDES, Konya-MOBESE sisteminin içinde yer aldığı fiber optik  iletişim altyapısında 
çalıştığı için haberleşme giderleri yoktur.  

Uzun mesafede ortalama hız kontrolü yapabilen ve kalibrasyona ihtiyaç duymayan doğru hız 
tespiti sağlayan bir yapıya sahiptir.  

Plakası okunan araçların, araç bilgileri Pol-NET üzerinden gelmektedir. Gün içinde yaklaşık en 
az 50 000 adet aracın bilgisini çekilmesi işlemi, serverlarda ve networkte gecikmelere yol 
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açmaktadır. Bu nedenle 42 plakalı araçların, araç bilgileri TEDES serverlarında tutulmalı,diğer 
illere ait araç bilgileri Pol-NET üzerinden sağlanmalıdır. 

Direkler üzerinde sisteme fiziksel müdahalelere karşı, en azından bir adet hareketli kameranın 
plaka okuma noktalarında olması gerekmektedir. 

İllere göre plaka harf karakterleri farklılıklar göstermektedir. Tüm plakaların harfleri genişlikleri 
ve fontları mutlaka düzenlenmeli ve bir standart üzerinde basılmalıdır.  

Plakalara RF-ID etiketlerin takılması okuma oranlarını artıracaktır. Plakaların görüntü işleme 
kullanılarak okunması ve RF-ID ile doğrulanması, okumaları hataları en aza indirecektir. 

Askeri araçlar için RF-ID ile plakaları desteklenerek, ilgili komutanlıklara bildirecek şekilde 
düzenlenmelidir.  
Yabancı plakalı araçların Türkiye'ye girerken bir RF-ID etiketi ile etiketlenip, oluşacak trafik 
işlemleri için bu kayıtların gümrük müdürlüklerine bildirilecek bir sistem mutlaka 
geliştirilmelidir. 

Plakalarda; özel plaka, plakada renk, kare plaka, plaka üzerinde işaret (vida, flaşör), plakanın 
araca uygun olarak takılmamış ise okuma oranları azalmaktadır. 

Bazı spor model araçlarda araçların hıza bağlı olarak arka kanatları (spoyler) ve bazı aksamları 
şoför tarafından kontrol edilmektedir. Bu da görüntü işleme sistemlerinde aracı tanısında 
güçlükler oluşturmaktadır. 
Görüntü işleme yazılımlarının, emniyet kemeri, şoför yüz tanım, araç resimlerinden marka, 
model, renk bilgilerinin de eşleştirilmesinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Sistem gün içinde bir kez saatlerini SNTP üzerinde düzeltmekte ve kontrol föyleri ile 
denetlenmektedirler. 
TEDES den elde edilen bilgiler diğer güvenlik birimi için araştırma ve soruşturma kaynağı 
olarak kullanılabilecektir. Şehircilik, çevre ve akademik çalışmalar için gerçek veri kaynağı 
oluşturmaktadır.  

TEDES yapısı yalnızca hız ihlali olarak değil trafik ve asayiş projeleri ile birlikte çalışabilecek 
yapıda sahiptir.  

Kamudan vatandaşa e-hizmetler yarışmasında; Konya İl Emniyet Müdürlüğü Konya-TEDES 
Projesi ile yarışmaya katılan 400 proje arasından finale kalarak 2. seçilmiştir.  

 
 

 
 

 
 

 
 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

297

 
 

 
8. KAYNAKLAR 

Anonim, (2015a), http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1581, (01.11.2015) 
Anonim, (2015b), http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590, (01.11.2015) 

Anonim, (2015c), http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1585, (01.11.2015) 
Anonim, (2015d), http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1586, (01.11.2015) 

Anonim, (2015e), http://konya.gov.tr/dosyalar/Konya_Sosyo-Ekonomik_Rapor.pdf (01.11.2015) 
Anonim, (2015a), Emniyet Müdürlüğü, Konya 
Anonim, (2015b), Emniyet Müdürlüğü Trafik Kazaları İstatistikleri, Konya  

Kloeden CN, McLean AJ, Moore VM, Ponte G, (1997), Travelling Speed and the Risk of Crash 
Involvement, NHMRC Road Accident Research Unit, The University of Adelaide, 
http://casr.adelaide.edu.au/speed/  

Örnek, M.N, Lorasokkay, M.A., Çevik, İ., Özek, T., (2013), Trafikte Kullanılan Bazı Elektronik 
Denetleme Sistemleri ve Koridor Hız Tespit Sistemi Uygulamasında (TEDES) Konya 
Örneği, 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Sf:34-48, Ankara  

Şener S.,(2011), Dünya Sağlık Örgütü Yol Güvenliği Yaklaşımı, Trafik ve Yol Güvenliği 
Sempozyumu, Ankara 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

298

ARAÇ MUAYENESİNDE TESPİT EDİLEN KUSURLARIN 
TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİNE OLAN ETKİSİ 
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+90 530 405 85 15

1. GİRİŞ

Ülkemizde her yıl muayenesi yapılan yaklaşık 7 milyon aracın ortalama %35’i ilk 
muayenesinde eksiklikleri nedeniyle ağır kusurlu olarak değerlendirilmektedir.  Bu oran 
sadece ağır vasıta araçların muayenesinde ortalama %50’ye ulaşmaktadır.  
Muayene esnasında araçların; tekerlek, aydınlatma, şasi, dingil, fren vb. pek çok kritik ve 
trafik güvenliğini etkileyen aksamı kontrol edilmekte ve bu aksamlar üzerindeki ağır ve 
emniyetsiz kusurlar giderilmeden araçların muayeneleri onaylanmamaktadır. Böylece ağır 
araçlar başta olmak üzere, ağır ve emniyetsiz olan kusurların trafikte risk oluşturması 
engellenmektedir. Ancak muayenedeki bu kontroller, muayene anında ağır ve emniyetsiz tüm 
kusurların giderilmesini sağlasa bile, araçların iki periyodik muayene arasında ağır ve 
emniyetsiz kusurları olmadan seyretmesini engelleyememektedir. 
Araçların trafik güvenliğini etkileyen aksamlarında, zaman içinde, gerek kullanımdan gerekse 
malzeme ömrünün dolmasından kaynaklanan oluşan aşınma ve hasarlar, trafikte risk 
oluşturmaktadır. Bu aksamlardaki aşınma ve hasarların bazıları, kazaya doğrudan neden 
olmasa da kaza anında kazanın şiddetini artırmakta, bazılarındaki aşınma ve hasarlar ise 
doğrudan kazaya neden olabilmektedir.  

Araçlarda oluşan gerek kullanımdan gerekse malzeme ömrünün dolmasından kaynaklanan 
aşınma ve hasarlar, muayene öncesinde aniden meydana gelmemektedir. Bu aşınma ve 
hasarlar belli bir zaman içinde, iki periyodik muayene arasında, kademeli olarak 
oluşmaktadır. 

Ülkemizdeki ağır araçların muayeneden kalma oranının (muayenede ağır ve emniyetsiz 
kusurları olan) ortalama %50’nin üzerinde olduğu dikkate alındığında, bu durum, ağır 
araçların iki periyodik muayene arasındaki 1 yıllık sürenin büyük bir bölümünü, ağır ve 
emniyetsiz kusurlara sahip bir şekilde trafikte seyrettiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, 
bir aracın 1 yıl sonraki muayene süresinden çok önce (örn: muayeneden sonraki 6’ıncı ayda) 
oluşan ağır veya emniyetsiz bir kusur, makul bir süre içinde tespit edilemediğinde, potansiyel 
olarak doğrudan kazaya sebebiyet verebilmekte veya kazanın şiddetini artırabilmektedir.  
Bununla birlikte, araçların yaşları artıkça ekonomik ömürleri de azalmakta, aynı zamanda 
muayenede tespit edilen kusur sayısı araç yaşı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Araç yaşı 
ilerledikçe, ağır ve emniyetsiz derecesinde kusurlara sahip aksamlar tamir edilseler bile, kısa 
süre içinde yeniden oluşmaktadır. Bir başka deyişle, muayene öncesinde tamir edilen ağır ve 
emniyetsiz kusurlar, bir sonraki muayene tarihinden çok daha önce yeniden oluşmakta ve araç 
iki periyodik muayene süresi arasında trafikte uzun süre ağır veya emniyetsiz kusurlar ile 
seyretmektedir. 

Ülkemizdeki ağır vasıta araçlar ile belli bir yaşın üzerindeki hafif araçların mevzuatımızda 
öngörülen periyodik muayene süreleri sonundaki muayeneden kalma oranları kabul edilebilir 
bir seviyenin çok üzerinde olup, araçların bir sonraki periyodik muayenesinden önce meydana 
gelen ağır ve emniyetsiz kusurların, erken tespiti ve bu kusurlar ile araçların trafikte seyrinin 
önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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2. ARAÇ MUAYENELERİ VE YASAL DAYANAĞI 
Araç muayeneleri Araç muayene İstasyonlarının Açılması İşletilmesi ve Araç Muayenesi 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki araç sınıfları esas alınarak 
yapılmaktadır. 

Avrupa ülkelerinde de yetkili muayene kuruluşları anılan yönetmelik ile muadil 2009/40/EC 
(roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers) direktifi çerçevesinde aynı araç 
sınıfları esas alınarak muayene yapılmaktadır. 
Araç sınıfları 

1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8’den fazla koltuğu olan 
motorlu taşıtlar, 

2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan fazla 
olan motorlu taşıtlar, 

3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan römorklar ve yarı 
römorklar,  

4) Taksiler ve ambulanslar 
5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade 

edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az 
dört tekerlekli motorlu ve motorsuz taşıtlar,  

6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8’den az koltuğu olan en 
az dört tekerlekli motorlu taşıtlar, 

7) Traktörler, 
8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler, 

1, 2 ve 3 numarada yer alan taşıtlar ağır araçlar, 4, 5, 6, 7 ve 8 numarada yer alan taşıtlar hafif 
araçlar sınıfına girer. 

Söz konusu araç sınıfları esas alınarak yapılan muayenelerde, araçların muayenesi sonucunda 
tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit olunması halinde, teknik muayene 
tamamlanmaz ve bu araçların eksikliklerini gidermediği sürece trafikte seyretmesine müsaade 
edilmez. 

Araçlarda tespit edilen eksikliklere ilişkin olarak nelerin hafif nelerin ağır ve nelerin 
emniyetsiz kusur olduğu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmaktadır. 
Söz konusu mevzuat çerçevesinde, muayeneler neticesinde tespit edilen ve firmamıza ait veri 
tabanına kayıt edilerek analizleri yapılan kusurların trafik kazalarına olan etkisi incelenmekte 
ve bu inceleme sonuçları ile sektördeki diğer kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 
kusurlar tablosu revize edilmektedir. 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü anılan kusurlar tablosunu en son 23.03.2015 tarihinde 
revize etmiştir.  
  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

300



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

301

  

3.2.Araç Sınıfına göre muayene adetleri ile ağır ve emniyetsiz kusur sayıları 

Araç sınıflarına göre 2015 yılında yayımlanan kusurlar tablosunun yürürlük tarihinden 
itibaren muayene edilen araç sayıları ve araç başına tespit edilen ortama ağır ve emniyetsiz 
kusur adedi aşağıdaki gibidir. 

 

23 Mart 2015 – 20 Ekim 2015 Muayene Başına Ağır ve Emniyetsiz Kusur Adedi 

ARAÇ	  GRUBU	   ADET	  
Muayene	  Adedi	  

KUSUR	  
Ağır	  ve	  Emniyetsiz	  

ORAN	  
Kusur/Muayene	  

Otobüs	  Minibüs	   278.356	   352019	   1,3	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   294.944	   609443	   2,1	  
Römork	   107.052	   150908	   1,4	  
Hafif	  Ticari	   1.332.847	   904546	   0,7	  
Otomobil	   2.341.048	   2142356	   0,9	  
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3.3.Araç sınıflarına ve model yaşına göre muayeneden kalma oranları 

 (23 Mart 2015 – 20 Ekim 2015) 
Araç sınıflarına göre 2015 yılında yayımlanan kusurlar tablosunun yürürlük tarihinden 
itibaren araç model yaşına göre muayeneden kalma oranı aşağıdaki gibidir. 

 

23 Mart 2015 – 20 Ekim 2015 Model Yaşına Göre Kalma Oranları 
 

ARAÇ	  GRUBU	   0-‐3	  YAŞ	   4-‐6	  YAŞ	   7-‐9	  YAŞ	   10-‐12	  YAŞ	  
Otobüs	  Minibüs	   22%	   37%	   49%	   57%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   36%	   51%	   66%	   73%	  
Römork	   44%	   51%	   59%	   61%	  
Hafif	  Ticari	   8%	   18%	   28%	   37%	  
Otomobil	   6%	   12%	   24%	   28%	  

 

 
 
Tablodan görüleceği üzere tüm araç sınıflarında muayeneden kalma oranları araç yaşı 
ilerledikçe artmaktadır. 
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4. AĞIR VE EMNİYETSİZ KUSURLAR 

23 Mart 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan kusurlar tablosunda 673 adet ağır ve 38 adet 
emniyetsiz kusur bulunmaktadır. Toplam kusur sayısı ise 1385 dir. 

4.1.En Çok Tespit Edilen Ağır ve Emniyetsiz Kusurlar 
Kamyon çekici, römork, otobüs ve minibüs cinsi araçlar başta olmak üzere, en çok aşağıdaki 
ağır ve emniyetsiz kusurlar tespit edilmektedir. 

Asgari frenlemeye ulaşılamıyor 
EMNİYETSİZ 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Otobüs	  Minibüs	   2.613	   278.356	   0,94%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   6.009	   294.944	   2,04%	  
Römork	   12.077	   107.052	   11,28%	  
Hafif	  Ticari	   875	   1.332.847	   0,07%	  
Otomobil	   601	   2.341.048	   0,03%	  

 

Servis freni etkisi farkı %30 dan büyük 
AĞIR KUSUR 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Otobüs	  Minibüs	   22.893	   278.356	   8,22%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   53.641	   294.944	   18,19%	  
Römork	   30.332	   107.052	   28,33%	  
Hafif	  Ticari	   76.720	   1.332.847	   5,76%	  
Otomobil	   126.004	   2.341.048	   5,38%	  

 
Takoğraf cihazının geçerli muayenesi yok 

AĞIR KUSUR 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Otobüs	  Minibüs	   22.018	   278.356	   7,91%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   93.489	   294.944	   31,70%	  

 

El freni: frenleme etkisi yeterli değil 
AĞIR KUSUR 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Otobüs	  Minibüs	   21.922	   278.356	   7,88%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   9.907	   294.944	   3,36%	  
Römork	   912	   107.052	   0,85%	  
Hafif	  Ticari	   31.632	   1.332.847	   2,37%	  
Otomobil	   28.757	   2.341.048	   1,23%	  
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Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi uygun değil 
AĞIR KUSUR  

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Kamyon	  ve	  Çekici	   21.171	   294.944	   7,18%	  
Römork	   4.957	   107.052	   4,63%	  
Hafif	  Ticari	   6.310	   1.332.847	   7,18%	  

 
 

Arka işaret levhası onaysız/yok 
AĞIR KUSUR 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Kamyon	  ve	  Çekici	   46.063	   294.944	   15,62%	  
Römork	   9.256	   107.052	   8,65%	  

 

Lastikler hasarlı / diş derinliği yetersiz / aşınmış 
AĞIR KUSUR 

 

ARAÇ	  GRUBU	  
Kusur	  
Adedi	  

Muayene	  
Adedi	  

Oran	  
%	  

Otobüs	  Minibüs	   8.524	   278.356	   3,06%	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   26.271	   294.944	   8,91%	  
Römork	   9.041	   107.052	   8,45%	  
Hafif	  Ticari	   44.258	   1.332.847	   3,32%	  
Otomobil	   82601	   2.341.048	   3,53%	  

 

 
5. AĞIR VE EMNİYETSİZ KUSURLARIN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİNE 

ETKİSİ 
5.1. Asgari frenleme oranı 

Bir aracın durma mesafesi aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 
- Lastik ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 

- Fren sistemindeki parçaların teknik yeterliliği 
Bu faktörler, aracın yoldaki frenleme ivmesini belirler ve ivme değeri azaldıkça durma 
mesafesi uzar 

 
 

Yetersiz fren ivmesi 

Uygun fren ivmesi 
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Durma mesafesi aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: 

 
 

         Fs= N x k 
         Fs=G x a 

         Fs =Fren Kuvveti 
 

Fren verimi aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: 
Z = Fs / G 

Yukarıdaki hesaplamalar fren veriminin fren ivmesine eşit olduğunu göstermektedir. 
Buna göre durma mesafesi aracın fren verimine bağlı olup, fren mesafesini doğrudan 
etkilemektedir. 

x = V2/2a 

Bir aracın asgari frenleme verimine sahip olmaması, aracın beklenen sürede durmamasına 
neden olur. Asgari fren veriminin 5 m/s2 (%50) olduğu düşünüldüğünde, bir aracın 30 m/s hız 
(yaklaşık 100 km /h) ile hareket halindeyken durma mesafesi  

x= 900 / 10 = 90 m dir. 

Verim 4 m/s2 (%40) olduğunda durma mesafesi 
x= 900 / 8 = 112 m dir. 

 

 
                                                      FARK = 22 m 

Verim 2.5 m/s2 (%25) olduğunda durma mesafesi 

x= 900 / 5 = 180 m dir. 
 

Kuru asfalt bir zeminde bir aracın verimi ise ortalama 8 m/s2’dir. Bu durumda durma mesafesi  
x= 900 / 16 = 56 m dir. 

Bir aracın fren veriminin yetersiz olması, fren mesafesini uzatmakta ve ani fren halinde, diğer 
araçlara göre uzun mesafede durmasına neden olmaktadır. Bu durum, arkadan gelen aracın 
önündeki aracın fren yaptığını zamanında görmesine rağmen öndeki araca çarpmasına, seyir 
halindeki aracın önüne çıkan bir yayayı zamanında görmesine rağmen yayaya çarpmasına 
neden olmaktadır.  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

306



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

307

  

5.3.Takoğraf cihazının geçerli muayenesi yok 

Takoğraf cihazları, sürücülerin araç kullanım sürelerini ve hızlarını denetleyen bir cihazdır. 
Takoğraf cihazının yetkili servis tarafından yapılmış bir kalibrasyonunun olmaması cihazın, 

- Sürücünün kullanım süresinin tespit edilemediği, 
- Seyir esnasında sürücünün hız sınırını aşıp aşmadığının kontrol edilemediği, 

anlamına gelmektedir. Bu durum, aşırı hız ve uykusuzluk nedeniyle ölümlü trafik kazalarına 
sebebiyet vermektedir. 

 
 

 
 

 
 

 
Kalibrasyon belgesi   Takoğraf       Yetkisi Servis 
 
 
5.4.El freni: frenleme etkisi yeterli değil 
 

El freni bir aracı yaklaşık 9.5 derecelik bir eğimde (aracın müsaade edilen ağırlığının 
%16’sıdır) sabit tutabilmeli ve sadece mekanik olarak etki edebilmelidir.  

 
 

 
 

 
 

 
       

α 
 

 
 

Fpark = G x sin α 
 

Bu sistemin arızalanması veya yeterli etkiye sahip olmaması halinde araç park halinde iken 
harekete geçerek kontrolsüz bir şekilde etrafındaki diğer yaya, araç, bina vb çarparak 
durabilecektir. 
 

Aracın ağırlığı 
G 
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5.5.Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi uygun değil 

Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi, ECER 58 regülasyonundaki teknik özellikleri 
sağlayan ve M1 ve N1 kategorisi araçların, çarpma anında N2, N3, O2,O3 ve O4 cinsi 
araçların altına girmesini engelleyen aksamdır. 
Bu aksam, aracın mümkün olduğunca en arkasında, yerden en fazla 55 cm yükseklikte olmalı 
ve çarpışma kuvvetlerine karşı mukavemet göstermelidir. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Arka koruma donanımı ECER 58 standartlarına uygun olmayan araçlarda bu uygunsuzluk, 
çarpışma halinde, arkadan gelen araç öndeki aracın altına sıkışarak, sürücü kabinin tamamen 
parçalanmasına neden olmaktadır. 

 
5.6.Arka işaret levhası onaysız/yok 

Arka işaret levhası, arkadan gelen aracın, öndeki aracın aydınlatma donanımı arızalı olsa bile 
veya yağışlı sisli havalarda önündeki aracı fark etmesini sağlayan reflektif bir aksamdır. 

Bu aksam aynı zamanda, arkadan gelen araca, önündeki aracın türünü (Römorklu katar veya 
kamyon) de göstermektedir.  

 
 

 
       KAMYON         RÖMORK 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bu aksamın ECER 70 regülasyonundaki şartları sağlamaması halinde, reflektif özellikleri 
yetersiz olmakta ve görünürlük azalmaktadır. Bu durum, gece ve özellikle yağışlı sisli 
havalarda, arkadan gelen aracın, öndeki aracı geç farkederek, öndeki araca çarpmasına neden 
olmaktadır. 

5.7. Lastikler hasarlı / diş derinliği yetersiz / aşınmış 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

309

  

Lastik aracın yer ile temas ettiği tek aksamıdır. Lastiğin teknik özellikleri ve yıpranma/hasar 
durumu, aracın fren verimini, yol tutuşunu, seyir güvenliğini doğrudan etkilemektedir. 

- Lastik diş derinliği yetersiz olan aracın, fren verimi yeterli olsa bile, lastiğin asfalt ile 
arasındaki sürtünme katsayısı azalacaktır. Bu durum aracın dolaylı olarak fren 
veriminin de düşük olmasına neden olur. 

- Lastikteki hasar, lastiğin bütünsel yapısının aniden bozulmasına ve aracın seyir 
hâkimiyetinin de aniden kaybolmasına neden olacaktır. Ayrıca, parçalanarak araçtan 
saçılan lastik parçaları arkadan gelen araçlar için tehlike oluşturacaktır. 
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6. KUSURLARIN ERKEN TESPİTİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKISI 

Araçlarda en çok tespit edilen 5. Maddede yer alan kusurlardan aşağıda listesi verilenler 
kazaya doğrudan sebep olabilmekte, hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Asgari frenlemeye ulaşılamıyor 
Servis freni etkisi farkı %30 dan büyük 

El freni: frenleme etkisi yeterli değil 
Arka işaret levhası onaysız/yok 

Lastikler hasarlı / diş derinliği yetersiz / aşınmış 
Takoğraf cihazının geçerli muayenesi yok 

 
Bunun dışında, aşağıdaki kusurlar ise, kazaya doğrudan sebep olmamakla birlikte kaza 
olduktan sonra kazanın şiddetini artırmakta veya bu kusurların varlığı, kaza anında 
yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verebilmektedir.  

Takoğraf cihazının geçerli muayenesi yok 
Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi uygun değil 

6.1. Araçlardaki kusurların tespit süresi 
Ülkemizde araç muayene süreleri ticari araçlarda yılda bir, hususi araçlarda ise 2 yılda bir 
olacak şekilde düzenlenmiştir. 
Bu doğrultuda, yukarıdaki kusurların tespit edilmesi en erken yıllık periyotlar halinde yapılan 
bir sonraki muayenede mümkün olmaktadır. 
Araç muayene ve kusur verileri göstermektedir ki; 

- Ticari olarak kullanılan otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve römorkların her yıl 
yapılan muayenelerinde ağır veya emniyetsiz kusurlara sahip olanların muayenesi 
yapılan araçlara oranı %50 dir. Muayenesi yapılan her 2 ağır ticari araçtan birinin 
muayenesinde ağır kusur tespit edilmektedir. 

-  
23 Mart 2015 – 20 Ekim 2015 Muayeneden Kalma Oranları 

ARAÇ	  GRUBU	   Kalma	  Oranı	  

Otobüs	  Minibüs	   48%	  

Kamyon	  Çekici	   63%	  

Römork	   53%	  

Hafif	  Ticari	   30%	  

Otomobil	   34%	  

Traktörler	   30%	  

Motosikletler	   25%	  
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- Muayenesi yapılan ve muayene sonucu ağır veya emniyetsiz olarak sonuçlanan ağır 
ticari cinsi bir araçta ortalama 3 adet ağır/emniyetsiz kusur bulunmaktadır.  

 

ARAÇ	  GRUBU	   ADET	  
Muayene	  Adedi	  

KUSUR	  ADEDİ	  
Ağır	  ve	  Emniyetsiz	  

ORAN	  
Kusur/Muayene	  

Otobüs	  Minibüs	   132.285	   352.019	   2,6	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   186.442	   609.443	   3,3	  
Römork	   56.961	   150.908	   2,6	  
Hafif	  Ticari	   397.967	   904.546	   2,3	  
Otomobil	   880.862	   2.142.356	   2,4	  

 
- Muayenesi yapılan herhangi bir ağır ticari cinsi araçta ise, ağır veya emniyetsiz kusur 

bulunma olasılığı ortalama araç başına 2 adettir. 

ARAÇ	  GRUBU	   ADET	  
Muayene	  Adedi	  

KUSUR	  
Ağır	  ve	  Emniyetsiz	  

ORAN	  
Kusur/Muayene	  

Otobüs	  Minibüs	   278.356	   352019	   1,3	  
Kamyon	  ve	  Çekici	   294.944	   609443	   2,1	  
Römork	   107.052	   150908	   1,4	  
Hafif	  Ticari	   1.332.847	   904546	   0,7	  
Otomobil	   2.341.048	   2142356	   0,9	  

 

Bu veriler göstermektedir ki, ağır ticari araçlar her ne kadar muayene anında ağır ve 
emniyetsiz kusurlarını giderseler de muayeneden sonra bu kusurlar tekrar meydana 
gelmektedir. 
Aşağıdaki grafikte bir aracın iki periyodik muayenesi arasında ağır/emniyetsiz kusurlarının 
zamana bağlı olarak oluşum hızı şematik olarak (doğrusal olarak arttığı kabul edildiğinde) 
gösterilmektedir.  

 
Buna göre, periyodik muayeneden sonraki, takip eden 6 aylık süre sonunda, herhangi bir ağır 
ticari araçta, ağır veya emniyetsiz kusur bulunma olasılığı ortalama araç başına 1 adettir. 
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Bu sonuçlar göstermektedir ki, ağırlıklı olarak hafif ticari ve otomobil cinsi araçlar 
ile ulaşılan hedef, ticari olarak yük ve yolcu taşıması yapan araçlarda ulaşılabilir değildir. 
Ağır ticari araçların yılda bir muayene edilmesi, trafik güvenliğinde önemli bir etki 
oluşturmasına rağmen, bu araçlardaki ağır ve emniyetsiz kusurların oranı, stratejik 
planındaki hedeften çok uzaktır.  

Trafikteki can ve mal güvenliği ile kazaların azaltılması için yeni tedbirler alınması 
gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında, ağır araçların ağır ve emniyetsiz kusurlar ile 
trafikte seyretme süresinin en aza indirilmesi yer almalıdır. 
Araçlarda oluşan gerek kullanımdan gerekse malzeme ömrünün dolmasından kaynaklanan 
aşınma ve hasarlar, muayene öncesinde aniden meydana gelmemektedir. Bu aşınma ve 
hasarlar belli bir zaman içinde, iki periyodik muayene arasında, kademeli olarak 
oluşmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir aracın 1 yıl sonraki muayene süresinden çok önce 
(örn: muayeneden sonraki 6’ıncı ayda) oluşan ağır veya emniyetsiz bir kusur, makul bir 
süre içinde tespit edilemediğinde, potansiyel olarak doğrudan kazaya sebebiyet 
verebilmekte veya kazanın şiddetini artırabilmektedir. 

Ağır ticari araçların yılda bir yapılan muayenesine ek olarak 6’ıncı ayda ara bir muayene 
yapılması, ortalama kusur sayısını %50 oranında azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda 
aracın periyodik muayenesini takip eden ikinci 6 aylık döneme de herhangi bir ağır veya 
emniyetsiz kusuru olmadan başlamasını sağlayacaktır. 

 
 

Buna göre, periyodik muayeneden sonraki, takip eden 6 aylık süre sonunda, herhangi bir 
ağır ticari araçta, bulunma olasılığı ağır veya emniyetsiz kusur oluştuğu dönemde 
giderilmiş olacak ve aracın bu kusur ile geriye kalan 6 aylık süre boyunca trafikte 
seyretmesinin önüne geçilecektir. Söz konusu kazanç aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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Bu durum, Uluslararası Muayene Kuruluşlarının üye olduğu Komitede de görüşülmüş ve 
komitenin raporunda (CITA (2007) AUTOFORE, 2012) yer almıştır. 

 
CITA (2007) AUTOFORE  

Report Future Options for Roadworthiness Enforcement in the European Union 
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1. GİRİŞ

Avrupa Birliği’nin tüm üyeler için 2020 yılı hedeflerinden biri trafik kazalarına bağlı
ölümleri sayıca yarıya indirmektir. Birlik genelinde bu minvalde yapılan çalışmalardan, özellikle 
hali hazırdaki uygulamada Türkiye’ye trafik, trafik kazaları, kaza yerine ulaşım ve raporlama 
hususlarında benzer ülkelerin çalışmaları dikkate alınarak, özellikle kaza analiz ve raporlamada 
uygulamada teklilik sağlanması amacı ile, kesin hatlar içeren yönerge/talimat/standart 
hazırlığının yapılabilmesi için bir alt yapı çerçevesi oluşturulması hedeflenebilir. Trafik
kazalarından hemen sonraki süreçlerde, kaza yerine ulaşan kolluk kuvvetlerinin görevleri 
arasında, kaza mahalinin güvenlik altına alınması ile ilgili prosedürleri, kaza mahalinde trafik 
akışının sağlanması ile ilgili prosedürleri, tanıkların ve kazaya karışmış kişilerin ifadelerinin 
alınması ile ilgili prosedürleri yönetmeleri; gerekli hallerde sağlık ekiplerine ve diğer acil 
müdahele ekiplerine destek olmaları gerekmektedir. Kaza raporlama standardının bahsedilen 
süreçlerden bağımsız olması önemlidir.

2. TRAFİK KAZALARI RAPORLAMASI
Trafik kazalarının raporlanması, ideal olarak, kaza ile ilgili ve kazanın etkilediği ve

etkilendiği tüm durum ve bilgilerin sistematik bir şekilde not edilmesi anlamına gelmektedir. 
Yola ait parametreler, sürücünün durumu, hava ve ışık koşulları not edilmesi ve en son aşamada 
analiz edilmesi gereken bilgilerin başında gelmektedir. (Mikulik, 2007) 

Ülkemizde de olduğu gibi, Avrupa ülkelerinin birçoğunda özellikle insan sağlığına zarar 
gelmemiş hafif kazalar için sürücülerin kendi oluşturdukları raporlar kullanılmaktadır. Bu 
raporlar genellikle kaza hasarlarının maddi olarak telafisini sağlamak amacı ile hazırlanmakta, 
sistematik ve/veya profesyonel bir yaklaşım söz konusu olmadığından bu tarz kaza raporlarının 
istatistiki bilgi olarak değerlendirilmesi veya yol altyapısı veya sürüş güvenliği kurallarına 
yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması amacı ile kullanılması mümkün 
olmamaktadır.

Üllkemizde de, tüm Avrupa ülkelerinde de trafik kazaları ile ilgili en çok ve en doğru
bilginin kaynağı polistir. Bazı ülkelerde polis kuvvetleri dışında sağlık sistemi (hastaneler), 
itfaiye ve acil durum cevap ekipleri de trafik kazaları ile ilgili bilgi kaynağı olarak öne 
çıkmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde istatistiki bilgi sağlamak amacı ile sigorta şirketlerinin de 
raporlama yaptığı görülmektedir.

Genel olarak trafik kazaları raporlamasının, özel olarak da polis kuvvetleri 
raporlamasının sürekli, düzenli, objektif ve tutarlı olarak sağlanması hedeflenmektedir. Basit 
kazaların, hasarsız kazaların polis kuvvetlerine haber verilmediği unutulmamalıdır. Araç tipi, 
sürücü yaşı ve cinsiyeti raporlamada en çok eksik bırakılan bilgiler olarak görülmektedir. 
Hastane raporları ile polis kaza raporlarının eşleştirilmediği durumlarda kazaların gerçek boyutu 
ve sonucu anlaşılamamaktadır. 

Avrupa Birliği’nin tüm üyeler için 2020 yılı hedeflerinden biri trafik kazalarına bağlı 
ölümleri sayıca yarıya indirmektir. Slovakya 2011-2013 tarihleri arasında aldığı önlemler ile 
ölümlü kazaları %37 azaltmıştır. 2014’ün ilk 3 ayında Almanya’da ölümlü kazalar artmıştır, 
yükseltilmiş hız sınırlarının gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuştur. Birlik genelinde bisiklet 
ve motosiklet kullanıcılarının güvenliğine yönelik önlemler alınmaktadır. 

KAZA RAPORLAMASINDA AB’DEKİ UYGULAMALARIN 
ÖRNEKLENMESİ İLE TÜRKİYE ÖZELİNDE 

GETİRİLEBİLECEK UYGULAMAYA VERİ OLUŞTURULMASI

Canarslan, Gamze1

1 (TSE, Ankara, Türkiye)

Anahtar Kelimeler: Kaza raporlaması, standart
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Trafik kazalarının açık ve kesin tanımlı adımlarla raporlanması, bu raporlama usulünün 
standart hale getirilebilmesi ile, ilerleyen hukuki ve maddi ilintili aşamalarda doğru bir ‘yeniden 
canlandırma’ya imkan verebilir. Kaza sebeplerinin tam olarak belirlenerek ortaya konulması, 
düzeltici ve önleyici adımların atılmasını, altyapı, eğitim, trafik düzenleme, araç yapısal 
özellikleri, yol yapısal özellikleri, pasif güvenlik cihazları tasarım ve kullanım kuralları dâhil
olmak üzere kazaya sebebiyet vermesi muhtemel olan tüm parametrelerin sağlıklı olarak 
değerlendirilmesini sağlar.

3. RAPORLAMAYA OLAN İHTİYAÇ VE RAPORLAMADAKİ

PARAMETRELER- KAZA BİLGİLERİ

3.1 Bilgi İhtiyacı

Kaza sonrası kaza ile ilgili tüm bilgilerin toplanarak raporlanması, uygun yol güvenliği 
koşullarının sağlanabilmesi için ilk adımdır. Kaza sebeplerinin altyapı, kurallar, yol ve sürüş
koşulları, sürücüye bağlı koşullar ve/veya iklim koşullarından ve parametrelerinden bir veya 
birden fazlasında yattığı bilinmektedir. Kazanın sebep veya sebeplerinin ortaya konulması ve 
tanımlanması, olası alt yapı, kural, yaklaşım iyileştirme çalışmalarında ve halkın bilinç düzeyinin 
arttırılarak kazaların önlenmesine yönelik yaklaşımlarının değiştirilmesinde anahtar olacaktır. 
Raporlamada anlaşılır, ilgili, en güncel kaza bilgileri özellikle yol alt yapısı ve işaret altyapısı ile 
ilgili olumsuzluklardan sebeplenen kazaların ortaya konulmasında öne çıkmaktadır. Güvenilir ve 
konuya ilişkin doğru soruların sorulması ile ortaya konulmuş raporlama, sürücülerin davranışları 
ve risk algılarının düzeyi gibi bireysel olumsuzluklardan sebeplenen kazaların ortaya 
konulmasında öne çıkmaktadır.

Sağlıklı ve yeterli detayı içeren raporlama ile kazaların azaltılması, süreç içerisinde alt 
yapıya yönelik (yol, yol yönetimi, trafik, insan, araç, iklim koşulları vb) iyileştirmelerin 
tanımlanabilmesi münkün olabilir.

3.2 Raporlama Bilgilerinin Özellikleri ve Niteliği

Raporlamada arzu edilen bilgilerin kesinlik (her ayrı parametrenin açık olarak 
tanımlanması), karmaşıklık (sistemdeki tüm parametrelerin dâhil edilmesi), ulaşılabilirlik (tüm 
kullanıcılar tarafından ulaşılabilir olması), değişmezlik (standart tanımlara uyar olması) 
özellikleridir. Özellikle bilginin ‘değişmez’ olması, tarafsız, bağımsız, tekrarlanabilir, yek bir 
sistemde depolanması, bilgilerin paylaşılmasının hızlılığı, anlamlı istatistiki bilgiye ulaşıp 
raporlamanın ve trafik sistemleri yönetiminin nihai hedefi olan kazaların sıklığının ve mal ve can 
zararının azaltılmasında rol alır. Raporlamada hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde ‘tek 
yaklaşım’ en ideal durum olarak düşünülebilir. Dolayısı ile raporlamada standart yaklaşımları 
sağlıklı olabilir. . (OECD IRTAD 2010) 

Önemli bir husus her kazanın raporlanmadığı gerçeğidir. Sürücülerin raporlamadığı hafif 
kazalar olabildiği gibi, polis, hastane, sigorta birliği, yol altyapısı sağlayan kurumun farklı veri 
bankaları kullandığı, farklı raporlama kriterlerine sahip olduğu Avrupa’da sık karşılaşılan bir 
durumdur. 
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Polis kuvvetleri her zaman trafik kazaları raporlamasında en ideal bilgi raporlaması 
yapabilen kaynaktırlar. Kaza yerine ilk çağrılan taraf olmaları işlerini bir anlamda kolaylaştırır, 
ayrıca Avrupa’da kaza raporlamasında polis kuvvetlerinin kullandığı standart formlar vardır. 
Formların içeriği, raporlamadaki detayların kuvveti ve ülkeden ülkeye uygulamalar farklı da 
olsa, bu formlarda kullanılan veya kullanılması gereken bilgiler : asgari bilgiler, yol ve trafik 
bilgileri ve ek bilgiler olarak ayrılmaktadır. 

 Asgari bilgiler:  kazanın sebebinin basitçe ortaya konması için gerekli 
olan zaman, yer, kaza tipi, kazaya karışmış araçlar (sayısı ve tipi), 
kazanın sebep olduğu can ve mal zararları olarak ortaya konulmuştur. 
Hemen hemen her ülkede limitli insan kaynağı olması durumunda dahi 
bu bilgiler alınabilir. 

 Yol ve trafik bilgileri: yolun detaylı tanımı, etraftaki trafik altyapısının 
tanımı, yolun eğim veya darlık gibi geometrik özellikleri, yüzey yapısı, 
yol işaretleri, görüş mesafesi, hava ve iklim koşulları, trafik kontrol 
işaretlerinin durumu, ve kazanın ana sebepleri olarak listelenmiştir. Yol 
altyapısı tanımlı, yol ve trafik yönetim ve iyileştirme süreçleri 
belirlenmiş ülkelerde bu bilgiler önemlidir ve kullanılır. 

 Ek bilgiler: Kazaya karışmış kişiler ve araçlarla ilgili bilgilerin 
bulunduğu kategoridir. Sürücünün fiziksel ve ruhsal koşulları, güvenlik 
ek önlemlerinin durumu, araca dair detay özellikler, varsa dahil olmuş 
yayalara ait özellikler bu grupdadır. Bu bilgiler daha ileri düzey kaza 
analizi ve kaza sebeplerinin elimine edilmesi çalışmalarına kaynak 
olabilir. 

3.3 Kaza Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

Kaza bilgilerinin değerlendirilmesi öncelikle yollarda kazaların sık olarak meydana 
geldiği kısım veya noktaların ortaya konulmasına imkan verecektir. Kazaların sık meydana 
geldiği lokasyonlar uluslararası literatürde kara nokta veya ölüm kavşağı olarak dilimizde 
kullanım bulmuştur. Bu kara noktaların tanımlanması kaza bilgilerinin etkin kullanılması ile 
mümkündür. Ayrıca, kaza bilgileri ile kazaların ortak noktaları ortaya konulur ki bu da efektif 
önlemlerin oluşturulmasında kaynak bilgi olarak kullanılır. Örneklemek gerekirse, bir 
lokasyondaki gece kazaları fazla ise gece görüşü kısıtlarından bahsetmek mümkündür, veya aynı 
şekilde ıslak yüzey kazaları bir lokasyonda sık görülmekte ise, yol yüzeyinin kayma direncinin 
uygun olmadığı düşünülebilir. Benzer bir şekilde, belli bir model aracın belli bir çarpma yönünde 
sürücü hatası olarak tanımlanan kazalarda sürekli bulunması, o modelde belirli sürüş modunda 
sürücü ergonomisine uygun olmayan veya  sürücü görüşüne kısıt oluşturan fiziksel özellikler 
bulunduğunu işaret edebilir. Kaza bilgilerinin; sağlıklı raporlanıp, anlamlı istatistiki bilgi olarak 
depolanıp, araştırmalar için ulaşılabilir olması hedeflenen uygulama olmalıdır. 

3.4 Raporlama için OECD Önerileri 
OECD’nin 2014yılında yayınladığı raporda, trafik kazaları ile ilintili can kayıplarının 

azaltılması için ilk adımın yüksek risk içeren alanların belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Müdahele edilecek alanların belirlenmesi, iyileştirmelerin potansiyel olarak en yüksek pozitif 
etkiyi gerçekleştirebileceği alanların belirlenmesi, ayrıntılı kaza raporlarının oluşturulması ve 
analizi ile başlayan bir çalışma olabilecektir. Raporda öne çıkan öneriler şu şekildedir: 
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1. Trafik kazalarının sebep olduğu tüm ölümlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

2. ‘Ciddi’ kazaların nasıl tanımlanacağının doğru belirlenmesi, ‘ciddi’ 
(özellikle ölümlü) kazalar için polis ve hastane kayıtlarının eşleştirilmesi 
uygun olacaktır. 

3. Polis kuvvetlerinin ölümlü olmayan trafik kazalarında, hukuki açıdan 
zorunlu olmayan ülkelerde, bilgi toplamıyor olmasının hastanelerden 
alınan (ölümlü olmayan ancak kişilerin yaralandığı ufak tabir 
edilebilecek kazalar için) bilgilerle telafi edilmesinin sağlanması 
gerekmektedir.  

4. Hastanelerden alınan bilginin her zaman genel istatistiklerde ikincil bilgi 
olarak düşünülmesi, polis kuvvetlerinden gelen bilgilerin esas alınmasına 
devam edilmesi önemlidir. 

5. Kazalarda kişilerin yaralandığı ve motorlu veya motorsuz bir aracın dahil 
olduğu her durumda polisin olay yerine giderek bilgi toplaması pek çok 
Avrupa ülkesinde uygulanan bir uygulamadır. Kişilerin yaralandığı 
kazalarda, kişilerin maruz kaldığı yaralanma derecesinin ciddiyetini de 
polis kuvvetleri belirlemektedir. OECD önerisi, kişilerin 
yaralanmalarının ciddiyetini sağlık çalışanlarının belirlemesidir.  

6. Sağlık çalışanlarının yaralanmaları sınıflandırabilmeleri için yöntemler 
geliştirilmeli, mevcut uluslararası yöntemler hakkında eğitim 
sağlanmalıdır. 

7. Polis ve hastane bilgilerinin yanı sıra, diğer bilgi kaynakları da 
değerlendirilmelidir (acil durum kurtarma servisleri, sigorta 
şirketlerinden gelen bilgiler, vb). 

8. Polis, hastane ve diğer bilgi kaynaklarında başta bilgi toplama yöntemi 
olarak standardize yöntemler geliştirilmelidir. 

9. Polis ve hastane bilgilerinin karşılıklı kontrolü için standardize yöntemler 
geliştirilmelidir. Özellikle yaralı kişilerin hastanede kalış süresi gibi 
parametrelerin istatistiklere yansıması kontrol edilmelidir. 

10. ‘Ciddi’ kazalar için uluslararası kabul edilen bir tanım oluşturulmalıdır. 
2014 OECD raporunda da ortaya konulduğu üzere, trafik kazalarıın raporlamasında polis 

kuvvetlerinin aktif olması devam eden uygulamalarda olduğu gibi önerilmekte ve 
desteklenmektedir. Bir sonraki bölümde Avrupa ülkelerinden seçilen örneklerin ne gibi 
çalışmalar yaptıkları ve kaza raporlaması sistemlerini nasıl geliştirmeye devam ettikleri 
incelenmektedir. (OECD IRTAD, 2014)  

3.5 Avrupa Uygulamaları 
Avrupa Birliği’nin tüm üyeler için 2020 yılı hedeflerinden biri trafik kazalarına bağlı 

ölümleri sayıca yarıya indirmektir. Slovakya 2011-2013 tarihleri arasında aldığı önlemler ile 
ölümlü kazaları %37 azaltmıştır. 2014’ün ilk 3 ayında Almanya’da ölümlü kazalar artmıştır, 
yükseltilmiş hız sınırlarının gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuştur. Birlik genelinde bisiklet 
ve motosiklet kullanıcılarının güvenliğine yönelik önlemler alınmaktadır.  

Birlik genelinde bu minvalde yapılan çalışmalardan, özellikle hali hazırdaki uygulamada 
Türkiye’ye trafik, trafik kazaları, kaza yerine ulaşım ve raporlama hususlarında benzer ülkelerin 
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çalışmaları dikkate alınarak, özellikle kaza analiz ve raporlamada uygulamada teklilik 
sağlanması amacı ile, kesin hatlar içeren yönerge/talimat/standart hazırlığının yapılabilmesi için 
bir alt yapı çerçevesi oluşturulması hedeflenebilir. 

Avrupa Birliği’nde tüm ülkelerde kaza sonrası sürücülerin kendi raporlarını hazırlamaları 
için bir format oluşturulmuştur. Ancak bazı ülkeler bu uygulamada da sürücüye tüm sorumluluğu 
vermemektedir, örneğin Hollanda 2013 yılında pilot olarak sürücünü raporlamasını uygulamaya 
başlamıştır. Almanya’da sürücüler kaza raporlarını kendileri doldurmak zorundadırlar, ancak en 
yakın polis merkezine giderek hem kazayı bildirmeleri, hem de raporlarının bir kopyasını 
bırakmaları yasal olarak zorunludur. Almanya’da ve Fransa’da, polisin kaza yerine gitmesi 
ölümlü kazaların, veya taşımacılık veya tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların dahil olduğu 
kazaların söz konusu olduğu durumlarda gerçekleşmektedir. Kazanın kategorisinin belirlenmesi 
kaza yerinde bulunmuş polis kuvvetlerinin hastanalerden gelen son bilgileri de değerlendirmesi 
sonucu tamamlanır. (ROSAT, 2006)  

Avrupa Birliği içersinde trafik kazalarını azaltmada başarılı olmuş ülkelere baktığımızda 
kaza raporlarının bilgilerinin depolandığı bilgi sistemlerinin sistematik olarak kullanıldığı ülkeler 
oldukları görülmektedir. İsveç, Finlandiya ve Almanya kaza raporlamasına daha sistematik 
yaklaşmış, polis kuvvetlerinin yükünü hafifletmek amaçlı farklı profesyonellere görev dağılımı 
yapmıştır. İngiltere ise sivillerden bilgi alma yolunu seçtiği için, bu uygulamada yeknesaklık, 
objektif ve gerçeksel yaklaşım sağlanamamıştır ve çalışmalar belirgin olarak araştırma kolaylığı, 
veya trafik kazalarının azalması sonuçlarına ulaşmamıştır. İtalya ise raporlamada aktif olarak 
çalışmakta olan polis kuvvetlerine raporlamada kullanabilecekleri bir standardın hazırlanması ve 
kullanıma sunulması yolunu seçmiştir. 

3.5.1 İsveç  

Swedish Traffic Accident Data Acquisition STRADA yaralanma ve kazaların 
raporlandığı ulusal bilgi toplama sistemidir. Polisten ve hastanalerden gelen bilgiler sisteme 
dahildir. Böylelikle daha detaylı bilgiler derlenebilmektedir, hastaneden gelen bilgilerin de 
sisteme girilmesi polise raporlanmayan kazaların da (hafif hasarlı, moped, bisiklet kullanıcıların 
ve yayaların dahil olduğu kazaların vb.) sisteme girilmesini sağlamaktadır. Hastaneler cana gelen 
zararların boyutları hakkında bilgi sağlarken, polis araçlarla ilgili detaylı teknik bilgiyi not eder. 
Sistem coğrafi takip yapan harita programları ile entegredir. Bilgiler 3.partilerin kullanımına 
(belediyeler, araştırma görevlileri, vb.) açıktır. 2003 yılından beri aktif olarak kullanılan ve 
geliştirilen sisteme dahil olmayan hastaneler bulunsa da, istatistiki bilgiye ulaşılabilmekte ve 
İsveç’e ait resmi kaza istatistikleri bu sisteme işlenen bilgilerden kaynak alınarak 
oluşturulmaktadır. (SNRA, 2004) 

3.5.2 Finlandiya 

Finlandiya’da kullanılmakta olan PRONTO isimli bilgi sistemi; yangın, krutarma ve 
trafik kazalarından kaynaklı yaralanmaların, ölümlerin, ciddi veya hafif yaralanmaların 
bilgilerinin kaydedildiği bir sistemdir. Finlandiya’da kazalara kurtarma servisleri (ekipleri) her 
zaman çağırılmadığı için, bu bilgi sisteminin tüm olayları kapsadığı söylenemez, ancak ciddi 
çarpışma ve kazaların hepsinin bilgileri işlenmektedir. Kazanın yeri (lokasyonu) ile ilgili detaylı 
bilgi bulunur. PRONTO bilgi sistemi, depolanmış sınıflandırılmış bilgilere erişimin kolay olduğu 
bir sistemdir. Kaydedilen bilgiler arasında kişisel bilgiler bulunmamaktadır, dolayısı ile bilgi 
erişimi kolay olarak tutulmuştur. 
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3. 5. 3 Almanya  

Daha önce de belirtildiği üzere, Almanya’da sürücüler kaza raporlarını kendileri 
doldurmak zorundadırlar, ancak en yakın polis merkezine giderek hem kazayı bildirmeleri, hem 
de raporlarının bir kopyasını bırakmaları yasal olarak zorunludur. (Moddelmog, 2009) 

Almanya’da ve Fransa’da, polisin kaza yerine gitmesi ölümlü kazaların, veya taşımacılık 
veya tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların dahil olduğu kazaların söz konusu olduğu 
durumlarda gerçekleşmektedir. Polis kuvvetleri kaza raporlarını 30 günlük bir süre boyunca açık 
tutarlar ve tamamlamazlar, zira hastanelerden gelebilecek bilgilerin ulaşmasını beklemek 
zorundadırlar. Kazanın ciddiyetinin sınıflandırılması da polis kuvvetleri tarafından yapılır. 
Almanya’da detaylı kaza ve çarpışma istatistikleri federal istatistiklerin sağlıklı konsolide 
edilmesine imkan veren GIDAS (German In-Depth Accident Study) sistemi kullanılmaktadır. 
Polis, kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri karşılaştıkları tüm kazaları bir araştırma ekibine rapor 
ederler. Kaza ve olay yerindeki detaylı raporlamaya, hastane raporları da dahil edilir ve bu 
araştırma ekibi detaylı çalışma sonrası kazaların yeniden canlandırılmasını gerçekleştirirler. 
1999’dan beri Hanover ve Dresden bölgeleri başta olmak üzere yılda 2000 vaka sisteme 
kaydedilmektedir. 

3.5.4 İngiltere 

İngiltere’de polis kuvvetleri kaza raporlamasında birincil görev üstlenmektedirler. Ancak 
polis kuvvetleri sadece yaralanmaların olduğu kazalarda sürece dahil olmaktadırlar. Bunun 
dışında, taşımacılık, tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların ve diğer büyük araçların dahil 
olduğu kazalarda da polis süreçlere dahil olmaktadır. 2000 yılında OTS (On the Spot) çalışması 
ile her türlü kazada kaza yerinde polisin almasının mümkün olmadığı ve bozulma/kaybolma riski 
olan detay bilgileri araştıran özel sivil ekiplerin görev alması usulü başlamıştır. CCIS sistemi ise 
1983 yılından beri araç performanslarının ve ikincil (pasif) güvenlik önlemlerinin yolcuların 
güvenliğine olan etkilerinin araştırıldığı, yılda ortalama 1100 araç ve kazadan bilgilerin 
derlendiği bir sistemdir. 2007 yılından beri de NTS (National Travel Survey) ile aile 
bireylerinden direkt bilgi alınması sağlanmaktadır. Yılda yaklaşık 18.000 birey araştırmaya 
katılmaktadır. Ölümlü kazalar raporlanamadığı gibi, NTS çalışmasının detayları polis 
kuvvetlerinin tuttuğu raporlara erişememektedir. 

3.5.5 İtalya- Raporlama için Kullanılabilecek Standart Oluşturulma Çalışması 

İtalya, bu çalışma için Avrupa Birliği içerisinde detaylı çalışılan ülkelerden biri olarak 
öne çıkmıştır. Kaza raporlaması İtalya’da, kazanın olduğu idari birime, yol tipine ve ülke 
içindeki bölgelerden hangisinde bulunulduğuna göre jandarma, polis kuvvetleri, yol veya bölge 
polisleri tarafından yapılır. İtalya’da çeşitli kolluk kuvvetleri tarafından (Yol Polisi, Jandarma, 
Bölge Polisi vb.) hazırlanan trafik kazası analiz raporlarının kesin hatlarla belirlenmiş, açık 
adımlar içeren yönerge veya talimatlar bulunmamakta olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, 2013 
yılı içerisinde UNI (Ente Italiano di Normazione: İtalyan Standart Kurumu) bünyesindeki bilim 
adamları ve bağımsız teknik insanların oluşturduğu bir ekip UNI 11472 isimli bir standart (norm) 
hazırlamış ve yayınlamışlardır. (www.uni.com, 2015) UNI bağımsız bir şirket olduğu için, siyasi 
ve teknik baskılardan etkilenmediği varsayılmaktadır.  İtalya’da moped ve motosiklet kullanımı 
yaygın olduğu için, sürücülerin ve yayaların kaza anındaki durumları ve etkilenme şekilleri ile 
kullanmakta oldukları veya araçlarında bulunan pasif güvenlik teçhizatının önemi 
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unutulmamıştır. Ülkede, sürüş esnasında cep telefonu kullanımının yaygın olması ve bu durumun 
trafik güvenliğini tehdit eder halde olmasına yönelik bilgi raporlaması da ihmal edilmemiştir. 
Kısacası, bu standardın ülke trafik alışkanlıkları gözönüne alınarak ve güncel trafik kazası 
raporlama sistemini destekleyecek şekilde oluşturulduğu görülmektedir. 

Detayına inildiğinde, UNI 11472 Rilievo degli incidenti stradali - Modalita di esecuzione: 
Trafik Kazalarının Raporlanması - Rapor Hazırlama Yöntemi standardının İtalya’nın tüm 
bölgelerinde tüm kolluk kuvvetlerince trafik kazalarının raporlanmasında zorunlu olarak 
uygulanan bir yönerge haline gelmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu görülmektedir. Şu 
anda İtalya’yı yöneten teknokrat hükümetinin yasalaşma adımlarını daha hızlı atması için çevrim 
içi olarak bir imza kampanyası başlatılmıştır. (www.petizionepubblica.it, 2015) Çok sayıda yerel 
ve bölgesel gazete bu halk isteği-imza toplama kampanyasını desteklemektedirler. Bir yandan da 
çeşitli bölgelerde kolluk kuvvetlerine UNI 11472 eğitimleri sağlanmaktadır.  

UNI 11472 standardı, trafik kazalarının kesin bir şekilde raporlanabilmesi için 
uygulanacak metodları adım adım belirten ve doğru uygulama yollarını tanımlayan bir 
dokümandır: Kayıt edilecek bilgiler, bilgilerin kayıt edilme sırası, uygulanacak teknikler (tanım, 
ölçüm, krokilendirme), fotoğrafik kanıtların/kayıtların alınma yöntemleri belirtilmiştir. 
Raporlamayı yapan polis ve diğer kolluk kuvvetleri açısından bu standardın önemi 
düşünüldüğünde, trafik kazası raporlamada uyacakları kesin hatlarla ve tanımlarla belirlenmiş bir 
dokümanın bulunması ve bu dokümanın uygulanmasının yasayla zorunlu olması durumunda, 
hukuksal aşamalarda kazanın yeninden canlandırılması daha doğru ve daha kolay bir hal 
alacaktır. Standart raporlama ile ilgili olarak oldukça detaya inmiş olmasına rağmen; kaza 
mahalinin güvenlik altına alınması ile ilgili prosedürleri, kaza mahalinde trafik akışının 
sağlanması ile ilgili prosedürleri ve tanıkların ve kazaya karışmış kişilerin ifadelerinin alınması 
ile ilgili prosedürleri içermemektedir. Bunun sebebi, raporlama uzmanının fiziki gerçeklere 
odaklanmasının sağlanmasıdır. Trafik kazalarından hemen sonraki süreçlerde, kaza yerine ulaşan 
kolluk kuvvetlerinin görevleri arasında, kaza mahalinin güvenlik altına alınması ile ilgili 
prosedürleri, kaza mahalinde trafik akışının sağlanması ile ilgili prosedürleri, tanıkların ve 
kazaya karışmış kişilerin ifadelerinin alınması ile ilgili prosedürleri yönetmeleri; gerekli hallerde 
sağlık ekiplerine ve diğer acil müdahele ekiplerine destek olmaları gerekmektedir. Kaza 
raporlama standardının bahsedilen süreçlerden bağımsız olması önemlidir. 
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4. SONUÇ  

Avrupa Birliği genelinde yapılan çalışmalardan incelenen örnekler doğrultusunda, 
Türkiye’ye trafik, trafik kazaları, kaza yerine ulaşım ve raporlama hususlarında benzer olan 
ülkelerin çalışmaları dikkate alınarak, özellikle kaza analiz ve raporlamada uygulamada teklilik 
sağlanması amacı ile, kesin hatlar içeren yönerge/talimat/standart hazırlığının yapılabilmesi için 
bir alt yapı çerçevesi oluşturulması hedeflenebilir. İlerleyen süreçte polis kuvvetlerinin yaptığı 
kaza yeri raporlaması ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgileri eşleştirilebilir. (OECD IRTAD 
2010)  

Trafik kazalarının açık ve kesin tanımlı adımlarla raporlanması, bu raporlama usulünün 
standart hale getirilebilmesi ile, ilerleyen hukuki ve maddi ilintili aşamalarda doğru bir ‘yeniden 
canlandırma’ya imkan vereceği gibi; kaza sebeplerinin doğru ve tam anlaşılmasına ve kazaların 
önlenmesine yönelik çalışmalara da kaynak bilgi olacaktır. Kaza bilgilerinin; sağlıklı raporlanıp, 
anlamlı istatistiki bilgi olarak depolanıp, araştırmalar için ulaşılabilir olması hedeflenen 
uygulama olmalıdır. Sorunlu altyapı noktaları, sürücü ve/veya yaya eğitimlerindeki eksiklikler, 
pasif güvenlik teçhizatının önemi, araç/yol, araç/sürücü etkileşimlerindeki aksamalar gibi 
anlamlı ve önlenmesi mümkün sebeplerin belirlenmesi ve ele alınması mümkün olacaktır. 
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GEOSPATIAL AND NON-GEOSPATIAL ANALYSIS OF 
TRAFFIC ACCIDENT DATA : A CASE STUDY  

 
Phd Candidate Mahmut Cavur and Prof. Dr. H.Sebnem Düzgün 

 
 
ABSTRACT 
Although it is generally agreed that geographic information systems (GIS) should include more 
statistical analysis functionalities, the issues of which functionalities should be included and how 
to integrate statistical analysis with GIS are still widely debated. This paper, based on a brief 
review of what has been done in this area, points out that it is necessary and worthwhile to 
develop a user-friendly statistical module in GIS directly, provides an example to illustrate how 
this can be implemented in uDig GIS using R geospatial techniques, and indicates how GIS and 
spatial statistical analysis can mutually benefit from such a module. The case study is applied for 
traffic accidents occured in Ankara border. Many researchers wish to explore and analyse spatial 
data, but typical software does not readily permit such integration. A simple interface designed 
between two open-source software systems, the uDig geographical information system, and the 
R statistical data analysis language. The platform used here is Windows, because both systems 
compile and install cleanly; R runs cleanly in Linux/Mac environments as well. The interface 
operates by running R from within the uDig environment, and issues commands to uDig 
programs through the RCaller which is a kind of bridge between two software. The 
accompanying code is constructed as an R package, and contains wrapper functions for R 
plotting, and for R analytical functions returning gridded output, such as trend surface and 
kriging prediction, kernel density estimation of point patterns. All models generated with 
geopsatial and non-geospatial models can be applied on the analysis and prediction of traficc 
accidenst. Moreover the models can produce several trend models for further precautions in 
order to use this integrated software as decision support system (DSS).  
 
Keywords: Geospatial Technique Integration into GIS, Geostatistics in GIS, Analysis of Traffic 
Accident Point Data. 
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TRAFİK KAZA VERİLERİNİN MEKANSAL VE İSTATİKSEL 
ANALİZİ : VAKA ÇALIŞMASI 

 
ÖZ 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin mevcut analiz kapasitelerine ek olarak daha fazla mekansal ve 
mekansal olmayan araçlar içermesi konunun uzmanları tarafından kabul gören bir ihtiyaç 
olmasına rağmen hangi mekansal ve mekansal olmayan araçların ve nasıl entegre edileceği bir 
tartışma konusudur. Bu çalışma geçmişte yapılan çalışmaları özetlemekle birlikte bahsedilen 
analizlerin kullanıcı dostu  bir arayüz geliştirilerek CBS’ye entegrasyonunu yani R analiz 
metodlarının uDig CBS yazılımına entegrasyonunu örnekleyerek anlatmaktadır. Vaka çalışması 
Ankara sınırları içerisinde gerçekleşmiş kaza verileri kullanılarak Ankara Trafik Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün desteğiyle yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan bir çok bilimsel araştırma 
mekansal analizlerin ve CBS yazılımlarının bu konuda yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
çalışmada R istatiksel açık kaynak kodlu yazılım aracı ile uDig açık kaynak kodlu CBS yazılımı 
arasında kullanıcı dostu bir arayüz geliştirilmiştir. Bu entegre çözüm Windows izerinde test 
edilmiş olmasına rağmen Linux ve Mac işletim sistemlerinde de başarılı bir şekilde 
çalışmaktadır. Bu iki farklı yazılım aracı uDig ekranında R istatiksel aracına analiz komutlarını 
RCaller denilen ve iki yazılım arasında köprü görevi gören araç sayesinde gerçekleştirmektedir. 
Analiz kodları R paketleri saysinde  Rscript kullanılarak geliştirilmekte, fonksiyonlar analiz 
sonuçalrına göre grafikler üretmekte ve son olarak bu grafikler uDig harita ekranında ya da uDig 
dışında çekirdek yoğunluğu tahmin modeli, yoğunluk tahmin modeli, histogram vb. sonuçlar 
görsellenmektedir. Mekansal ve mekansal olmayan analiz modellerinin tamamı trafik kazalarının 
modellenmesi ve tahmin modelleri üretmesi ve bunların doğrulanması amacıyla 
kullanılabilmektedir. Ayrıca bu modeller olabilecek trafik kazalrının önceden önlenmesine 
yönelik bazı trendler oluşturmakta ve bu sayede karar destek sistemi olarak kullanılabilmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: CBS’ye Entegre Edilen Mekansal Analiz Yöntemleri, CBS’de Jeoistatistik, 
Trafik Kaza Verilerinin Mekansal ve Mekansal Olmayan Analizleri. 
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1. INTRODUCTION 

 
Many GIS software involve various spatial statistical or spatial data analysis (SDA) tools like 
kernel density estimation, variograms, kriging, etc. (e.g. ARC/INFO 7.0.4, IDRISI Zhang and 
Griffith, 1997). However, almost all the current commercial GIS packages are limited in 
providing analysts with broad SDA capabilities. Even ArcGIS by Environmental Systems 
Research Institute (ESRI), which has one of the largest user group among GIS community, with 
its wide range of SDA tools have not reached to a level where all significance assessment tests 
can be performed for SDA. On the other hand, there is an increasing demand for the use of SDA 
tools in the GIS software as such tools allow users better inference and information extraction 
capabilities from large volumes of spatial data.  For this reason, whenever a SDA tool, which is 
not included in the GIS software, is required, users usually convert and import the data to 
another software, which has the required capabilities, and then reconvert the obtained results and 
import back to the GIS for further GIS analyses.   This method is costly as it creates several 
problems. First of all, the geospatial data is big and complex in structure, which cannot be 
handled appropriately by the software having required SDA functions. In addition, the 
topological complexity of spatial data may not be preserved during importing processes, which 
increase the workload of the user to establish the topology again (Griffith, 1993). Moreover, the 
use of specific SDA software is not always user friendly, as they usually require sophisticated 
background on the topic. Therefore, the lack of SDA functions in GIS and the need of 
sophisticated knowledge for interpretation of abstract and complex nature of spatial statistics or 
spatial data analysis (SDA) prevent GIS users from exploring data more deeply and gaining 
more insight on packages (Zhang and Griffith, 1997). Hence inference and information 
extraction from the geospatial data mainly requires experienced users on both GIS and spatial 
statistics, as well as skills on script development or coding.  Due to the rise in the spatial data and 
hence growing GIS user community for the last decade, there is an urgent need for providing 
users with enhanced SDA capabilities in GIS in a user-friendly manner. 
In fact the need in SDA software development started in the late 1980s (Haining, 1989).  Anselin 
(1992), Goodchild et al. (1992), Fotheringham and Rogerson (1993), and Anselin et al. (2006) 
focused on the necessity of computer software as well, in which SDA could be used in full 
integration of GIS.  While many techniques of SDA integrated in GIS have been started in the 
beginning of 1980s, a very first attempt began on the source code programming of FORTRAN 
(Goodchild, Haining and Wise, 1992).  Although SAS and SPSS types of statistical tools were 
developed in the beginning of 1970s, the spatial modules did not satisfactorily comply with the 
GIS users.  
In this study, the open source/free geospatial and non-geospatial R Toolbox methodologies are 
integrated into an open source/free Geographic Information System software (uDig) using “Tight 
Coupling” Strategy with RCaller Bridge Method. In addition to 14 geospatial techniques, 3 non-
geospatial techniques are integrated with this methodology. Furthermore, several input type such 
as .csv, .mdb and .xls have been integrated into GIS software with respect to end users’ 
feedback.  
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2. OVERVIEW OF EXISTING SDA SOFTWARE AND GIS INTEGRATION 

METHODS 
 

a. Overview of Existing GIS Software 
There are many SDA and GIS software designed for specific or general purpose uses.  Moreover, 
the integration of SDA and GIS software involve various approaches.  The standalone SDA 
software, as the name implies, are designed for only running the SDA functions with relatively 
less capabilities in geospatial visualization of the results. Info-Map is one of the early examples, 
which was developed in 1995 by Bailey and Gatrell to analyse spatial data (Kepoglu, 
2011).  Info-Map contains a wide variety of SDA tools and it does not have full coverage of GIS 
tools. Info-Map has some simple mapping facilities for the exploration of data and the display of 
the results (Mikelbank, 2001). Info-Map runs only on Microsoft DOS operating system, which is 
the main disadvantage and now unavailable in the market. Another example is SpaceStat, which 
is developed by Anselin between 1983 and 1994.   The main disadvantage of this software is the 
operating system. It runs only on 32 bit DOS environment and on Windows operating system. 
Later, in order to overcome this problem GeoDa is introduced by Anselin et al. (2006) as 
reinvention of SpaceStat.  However, it only operates in Windows operating system. CrimeStat is 
one of the most widely used standalone SDA software which is developed for spatial analysis of 
crime. Its current versions have exporting results to be used in GIS software as it can handle 
“DBF”, “SHP”, ASCII or ODBC-compliant formats (Levine, 2006).  It mainly contains point 
pattern analysis functions, which are commonly used in crime analysis.  Hence the main 
disadvantage is lack of other SDA functions. 
 
 

b. Overview of Integration Methodologies  
There are various classifications for coupling any software with GIS.  For example, Karimi and 
Houston (1996) proposed four types of integration methods, namely, isolated, loose, tight, and 
integrated. Sibolla (2009) on the other hand identified the integration methodologies in five-
layers (Figure 1). 
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Figure 1. Progression of Coupling Methodologies (Adapted From After Sibolla, 2009). 

The type of integration methodologies or strategies between spatial analysis software and GIS 
are summarized in Figure 2. These are very similar to the linkages between spatial modelling 
software and GIS (Batty and Xiew 1994a, 1994b, Park and Wagner, 1997). The integration 
methodologies depend on customization level for vendors. But this is not only consideration 
criteria for selection of integration methodologies, one should aware of time, end users, 
performance, flexibility, operating system and several other considerations before development. 
 

 
Figure 2. Levels of Integration Between GIS and Environmental Models (adapted from 

Brimicombe, 2003).   
 

Tool Coupling: 
framework provides 

tools to support 
embedded and 

integrated models, 
single GUI, common 

data	  storage	  Joined Coupling: one 
model embedded in other or 
two in parallel, single GUI, 

common data storage 

Shared Coupling: single GUI and 
seperate data storage, or multiple GUIs 

and common data storage 

Loose Coupling: modeler interfaces with each model, 
uses automated data transfer 

One-way Data Transfer: modeler interfaces with each model, 
manually transfer data 
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The integration methodologies given in the literature with their pros and cons as well as their 
main characteristics are compiled from Mao and Li (2002), Park and Wagner (1997), Bhatt, 
Kumar and Duffy (2014) and Ungerer and Goodchild (2002) and listed in Table 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1. Summary of Integration Methodologies (compiled from (Mao and Li, 2002; Park 

and Wagner, 1997; Bhatt, Kumar and Duffy, 2014; Ungerer and Goodchild, 2002)). 
 Integration Methodologies 
Characteristics Isolated Loose Tight (Close) Integrated 

(Embedded) 
Shared User Interface   X X 
Shared Data and 
Method 

  X X 

Intra-simulation 
Model Modification 

   X 

Intra-simulation 
Query and Control 

   X 

Description Analysis and output 
display directly in 
spatial analysis 
software 

Analysis in spatial 
analysis software, 
output display in GIS, 
facilitated by online 
file database 
exchange 

Analysis method 
varies; GIS and 
analysis package 
share a common 

Analysis and output 
display directly 
within GIS 

Advantages  Less work in terms of 
code creation 

-Spatial analysis can 
be done within the 
GIS environment 
-Data exchange is 
automatic between 
GIS and SDA 
Techniques 
- Merges different 
tools in a single 
powerful system  
-Avoids 
inconsistency and 
data loss originating 
from redundancy and 
heterogeneity of 
method base 

-No file import or 
export, no code 
creation required 
- Steerable simulation 
in terms of possibility 
of changes in 
parameters or 
processes  

Disadvantages -Abundant GIS data 
layers cannot be used 
 

-Consuming time to 
import and export 
data 
-Information sharing 

-Much work in terms 
of code creation 
 

-Possible lack of 
specialist insight in 
spatial analysis 
-Significantly 
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through exchange of 
files, which can be 
inefficient and error 
prone 
-Different tools and 
libraries facilitate 
independent 
development 
-Distinct GIS and 
SDA packages with 
independent 
interfaces  
 

complex 
programming and 
data management 
- Changes to the code 
base are not easy 
because of its 
embedded large 
source code structure 

 
Even if there or more software integration methodologies, the main three methodologies are 
explained in more detail. 
 
 
 
 
 
Loose Coupling: 
The main purpose of this strategy is to share the same data and visualize the result on GIS map 
view. The result is an export/ import of data relationship between the two systems (Karimi and 
Houston, 1996; Brimicombe, 2003). 
 
Tight Coupling: 
This encompasses data coupling and GUI coupling levels of integration as described by 
Brandmeyer and Karimi (2000). Tight coupling is the case where GIS and geospatial and non-
geospatial modelling functions can be accessed through a common interface. 
 
Embedded (full integration) Coupling: 
Even if embedded integration methodology is confused with tight integration methodology, it is 
one level higher of tight integration methodology. It refers to cases where geospatial and non-
geospatial models are built-in a GIS or GIS functionality is available in geospatial modelling 
systems. This was achieved by macro languages and scripting embedded into GIS software till 
1990s. 
 
 

3. PROPOSED METHODOLOGY  
 
This study aims to embed the R Techniques into the GIS software. Therefore, the selection 
should be decided carefully with respect to GIS, linkage and SDA Techniques. As mentioned 
above, the highest level of integration methodology is fully embedded methodology but the 
selected GIS software does not contain any macro language for further development. Therefore 
the tight integration methodology is selected for integration which is one level lower integration 
methodology. Also, it fits the requirements of both GIS and SDA techniques. It is required that a 
common interface to visualize, manipulate and query the result of analysis and the tight 
integration meets this requirement. Indeed, it is not needed to use data or apply analysis in SDA 
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software, the main objective of this integration to see, manipulate, retrieve and query the analysis 
result on GIS software which is the common interface. The only deficiency of this method the 
data conversion but the three different type of data type conversion methods also is embedded 
into GIS software to overcome of this type of integration problems. Figure 3 shows the 
redesigned tight integration methodology which is applied in this study. As shown in the Figure 
3, two main components of GIS has been linked with RCaller Bridge Interpreter. The common 
interface is uDig GIS map view to show the input, output and other constraints of the each 
geospatial technique. Furthermore, there is data input/output type conversion in two direction in 
the tight integration methodology. 
 

 
Figure 3. The Graphical Display of the Methodology in Outline. 

 
 
The architecture of the system is shown in Figure 4 defines the each part of the integrated 
software including several more development environment and tools. As it is clear that the main 
parts are uDig GIS and R System. But there are several more tools to add more vector and raster 
analysis function to uDig GIS like GeoTools, Axios and JGrass. The development environment 
is Eclipse for both RCaller and uDig development and R Environment is for the structured 
RScript. In the following section, there is more explanations for the features of uDig, R and 
RCaller. 
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Figure 4. Architecture of the System Development. 

 
The GIS uDig 1.3.2 
The GIS interface is currently built on uDig 1.3.2 (uDig stands for User friendly Desktop 
Internet GIS). uDig runs as a rich client guaranteeing a native look-and-feel in any of the 
operating systems (Windows, Mac OS/X and Linux). It has a very flexible plugin-in mechanism 
to add features and to customize the user interface, but most importantly it is supported by a very 
solid industrial foundation (the list of Eclipse members can be found 
at:http://www.eclipse.org/membership/showAllMembers.php). uDig contains not only elements 
for map visualization, but also tools for data manipulation, editing, map printing, and connection 
with remote databases and servers (Oracle, SDE, Postgres/PostGIS, Teradata, and others).  
 
To sum up, uDig is selected as a GIS software due to features listed below: 
● Supported by Open Source Geospatial Foundation 
● Developed by a broadly-participated international community 
● Having GNU and GPL 
● Developing in a plug-in structure   
● Easy to learn and use 
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● Open-source development environment 
● Having extensive documentation 
● Availability of detailed and updated manuals 
● Supporting Java programming language 
● User-friendly GUI 
● Having cross platform support 
● Having 32 and 64-bit support 
● Sustainable and continuously developing 
● Extendible structure 
● Compatible with JGrass, Grass, Axios, GeoTools, R and Spatial Tools 

 
The R Geospatial Toolbox 
Statistical analysis of geospatial data is very important now to understand the relation and inter-
relation of data for GIS users and statisticians. Indeed, the important issue is what kind of 
geospatial techniques were embedded into to GIS software and how much value was added to 
GIS software with this integration (Zhang and Griffith, 1997). The notion of “spatial analysis”, 
or “spatial data analysis” (Bailey & Gatrell, 1995) can include any operations performed on geo-
referenced data (both locational and attribute). According to Goodchild (1991), “spatial analysis 
is a large but unorganized and uncodified mass of techniques, with no formal structure.”  
As far as the linkage between spatial statistics (rather than spatial analysis) and GIS is 
concerned, the current opinion is that even though it seems inappropriate to provide all possible 
statistical spatial analysis methods in GIS, it is feasible and meaningful to integrate the minimum 
set of SDA tools, as defined above, with GIS. For that reason open source and free R Geospatial 
toolbox has been selected for this study. It runs on cross platform and can be integrated any GIS 
software using any programming languages. 
 
RCaller 2.1.1 
Finally, RCaller is the programming language and the environment, which is mainly aimed to be 
used for statistical calculations and data analysis. RCaller is another way of calling R codes from 
Java. RCaller translates data to R codes, transmits to an R process, and then recalls it in XML 
format, which is a universal method to save data. There is not a setting up for RCaller, as it only 
is a Jar file (Satman, 2014). RCaller works on all operating systems. It can provide both simple 
and complex RScript syntaxes and Java interactions. The performance of RCaller includes 
creation of external Rscrpit.exe process, so the interaction time is high as expected. 
To sum up, RCaller is used as a bridge between R techniques and uDig software because of the 
suitability, performance and other criteria mentioned above. At the integration part, the question 
is whether these two different parts, SDA and GIS, should be integrated through an extension or 
a plug-in. An extension is added to installed software to add new features with an interface. 
Therefore, plug-in development strategy has to be applied to uDig primarily. 
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4. A CASE STUDY – ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT ON ANKARA ROAD 
 
Despite there are 14 geospatial methods and 4 non-geospatial methods have been integrated into 
GIS software, it is explained one of the case geospatial method in this part. The proposed 
methods is implemented for 14 different SDA methods which are Uniform Intensity, Kernel 
Density Estimation, Adaptive Density Estimation, G Function, L Function, F Function, K 
Function, Kolmogorov-Smirnov Test, Simulation envelope of CSR, Fit Poisson Model, Kriging, 
Geographical Weighted Regression, Spatial Regression and Density Estimation and 4 non-spatial 
functions which are Histogram, Column Graph, Pie Chart and Statistical Summary tools. In 
addition xls, csv and mdb import tools have been integrated into GIS software for data 
conversion. Density Estimation (DE) SDA method is explained with a real case application in 
this part.  
A brief example is presented to illustrate the uses of the interface. The data used is the accident 
data of Ankara collected in 2011. It covers 24521 km2 area and contains 4877 points distributed 
in the border of Ankara city. The data contains the accidents occurred on the road of Ankara.  
Each step of the proposed methodology were not explained and applied in this section. However, 
the each step of methodology, R Scripts, Java source code, all applied geospatial and non-
geospatial techniques, plug-ins, data and detailed documents about the sda4udig can be found 
through the official web-site (http://www.sda4udig). In this section, one geospatial technique 
implementation is summarized with their interface, GUI and results are given. 
Illustrated geospatial technique is application of kernel density estimation on Ankara traffic 
accident data.  
The input, output and constraints of each method can be decided and defined with respect to 
requirements. In regard to these arguments, the interface of that method is designed and created 
with Java programming language and Window Builder on Eclipse environment. The end-user 
just only uses the interface of DE and enter the input, output and other constraints as shown in 7.  
In this method, the point has been buffered with respect to requirement with the Spatial 
Operation tool. Then all buffers has been merged and the number of points in each buffers have 
been calculated. Lastly, the density of each buffers have been calculated by dividing the number 
of points in each buffers to buffers’ area. The final procedure is classification of the each buffers 
with respect to their density. 
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Figure 5 shows the map view of the uDig GIS with the Ankara Traffic Accident data. 

 
Figure 5. uDig Interface with Traffic Accident Data 

 
 
Figure 6 shows the buffer operation of the data. The buffer zone should be selected with respect 
to requirements of data and end users. In this case study, 40 meter buffer zone is created and they 
are merged automatically. 
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Figure 6. Spatial Operation (Buffer) Interface 

In Figure 7, the input and output interface of Density Estimation Technique has been shown. It 
adds new three columns which are Number of Points, Area of Buffers and Density of Buffers in 
shape data. Then it calculates each added columns and write in the shape file. 
 

 
Figure 7. Point in Poly (Density Estimation) Method I/O Interface 
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Table 2. Dbf file of Data Before and After PointinPoly (Density Estimation) Method 
Before Point in Poly Method After Point in Poly Method Applied 

  
 Three new columns have been added to the dbf file 
It calculates three new columns area, number of points and density and add to dbf file as shown above. 
 
 
In Figure 8, the result of PointinPoly (Density Estimation) Method has been shown. It classify 
the density of each zone/buffer into 5 class. Low density area is shown in light green and the 
darkness increases in dense area. 
 

 
Figure 8.  Density Estimation Result 

 
 
 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION  
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The major aims of this paper is to explore the geospatial techniques and technical possibilities of 
improving statistical analysis capabilities in GIS, and to illustrate advantages of tightly 
integrating statistical analysis with GIS. Moreover, a real case study is applied to show the 
usability and utility of this study. uDig and R are two software which can be integrated by using 
RCaller bridge method. R is free and open-source geospatial, non-geospatial and image data 
analysis software. But it is not user-friendly, and can only be developed by developers and third 
parties depending on using RScript. Each development is included in the R-package and shared 
with a detailed document. uDig is also open-source GIS software can run on all operating 
systems. It can be extended with plug-in, and also compatible with R software developed by 
object-oriented language that is called Java. RCaller can also be used as a kind of bridge between 
these two software. Similar to uDig, RCaller is developed by Java language. 
The developed integrated software have been tested with Ankara Directorate General of Traffic 
Security to show the effectiveness, usability and utility of the study. However, there is a need to 
develop more tools and integration in this study to use it for accident data analysis. 
Obviously, more interesting questions and challenges will emerge from the arena of integrating 
GIS with statistical analysis. The outcomes reported in this paper may establish a foundation for 
us to develop further SDA functions in uDig with R. Future work will cover the use of other R 
interpreters to improve the efficiency of the integration. Furthermore, geospatial techniques can 
be developed in the web-based manner to increase the spread of GIS in the near future. 
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YOL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİTKİLENDİRMENİN ÖNEMİ 
Murat ÖZYAVUZ1 

Burçin EKİCİ1 

Yasin DÖNMEZ2 

ÖZET 
Kentsel mekânların en önemli birimlerinden birisi ulaşım hatlarıdır. Dünya’da ulaşım hatlarının 
büyük çoğunluğunu yollar oluşturmaktadır. Yolların planlaması ve tasarımı uzmanlık gerektiren 
mesleklerin katılımı ile yapılmaktadır. Yollarda güvenli sürüşün sağlanması için farklı pek çok 
kriter göz önüne alınmasına rağmen, kazaların bazılarının yanlış peyzaj uygulamalarından 
meydana geldiği görülmektedir. Araç yollarının planlamasında, hızlı ve güvenli bir ulaşım 
sisteminin sağlanması aşamasında bitkilendirme çalışmalarının önemi yadsınamaz düzeydedir. 
Farklı peyzaj alanlarına sahip yolların bitkilendirilmesinde farklı tasarım ilkeleri 
uygulanmaktadır. Yol kenarlarının, orta refüjl1erin, köprülü kavşakların, kesen yolların vb. 
özellikteki ulaşım birimlerinin bitkilendirme açısından farklı olarak ele alınması gerekmektedir. 
Bu amaçla yapılan bitkilendirme de hayati önem taşıyan yolun, hem inşaat ve trafik tekniği 
açısından hem de yol ve çevresinin estetik açıdan görsel kalitesi artırılabilir. Özellikle 
karayollarında yapılacak ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının toprak kaymasını, rüzgâr, kar 
ve kaya düşmelerine karşı siper oluşturduğu, far ışıklarını emerek iyi bir görüş hattı ile araç ve 
yayalara yönlendirme özelliği sağladığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. 
Bu çalışma kapsamında, trafik ve yol güvenliği açısından farklı yol bileşenleri için yapılacak 
bitkilendirmenin öneminden bahsedilerek, mühendislik tekniği açısından ilkeler verilecek 
örneklerle saptamalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, Bitkilendirme, Peyzaj Mimarlığı. 
 

1. GİRİŞ 
Yollar insanlarla doğayı birleştiren, onlara doğayı tanıma, gezme ve inceleme için olanak 
sağlayan yapılardır. Bunun yanında da doğru planlamadıkça doğaya zarar veren kullanımlar 
haline dönüşebilmektedir. Araç yolları ve özellikle karayolların da yapılan bitkilendirme 
çalışmaları, yol ile çevre peyzajı arasındaki ilişkileri etkileyen önemli fonksiyonlardır. Bu 
nedenle yolun güzergâhı, paralelizmi, kazı-dolgu işlemleri ve yolun geometrik standartları kadar, 
bitkilendirme teknikleri de etkin rol oynamaktadır. Araç yollarında yapılan çalışmalar, yani 
güzergâh boyunca yapılacak bitkilendirme, bir yönü ile yolun içinden geçtiği peyzajı 
ilgilendiren, diğer açıdan da ulaşım güvenliği, araba kullanma zevki ve ayrıca yolun kendisini 
içine alan karmaşık bir konudur (Koç, 1979: 13). 

Tarih boyunca yol ağaçlandırması sorunu, her ülkenin kültür seviyesine, yöresel koşullara ve 
davranışlara bağlı olarak ele alınmıştır. Örneğin Ortaçağ İngiltere’sinde kabul edilen bir yasa ile 
ana yolların her iki tarafında 65-70 m. genişlikte alan içindeki ağaç ve çalıların kesilmesi şart 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ. 
2 Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Karabük. 
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koşulmuştur. Bunun nedeni, o asırda ağaç ve çalılar arasında pusu kuran yol kesicileri önlemek 
amaçlanmaktaydı. Rönesans devri ve özellikle Fransız Barok stilinde ise, buna tamamen karşıt 
bir anlayış ve uygulama hakim olmuş, barok usulüne uygun radyal yollar, beş sıralı ağaçlar 
dikilerek şehirlerle kırsal alanlar birleştirilmeye çalışılmıştır. Yakın zamanlara ve günümüze dek 
süregelen ve birçok ülkede ilgi gören “Allee” tipi, yani iki yanı düzgün ağaç sıralı yollar, bu 
devir ve adı geçen üslupla başlamıştır. 19. Yüzyıl Avrupa’sında yol ağaçları, manzarayı 
güzelleştirme ve toza engel olmayı amaçlamıştır. Bu amaçla uzun süre meyve ağaçları 
kullanılmıştır. 

ABD’de otomobillerin karayollarında görülmeye başladığı 1890-1900 yıllarında yol 
ağaçlandırması, birer toprak izden oluşan yolların tozunu önlemek ve sıcak bölgelerde gölge 
sağlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Ancak 1930 yıllarından itibaren ulaşım yoğunluğunun artışı, 
yolların yeni gereksinimlere göre genişletilmesi, yola yakın ağaçların neden olduğu kazalar, 
güzergâh değişiklikleri vb. ABD’nde yol ağaçlaması politikasını uzunca bir süre olumsuz yönde 
etkilemiştir.  
Ülkemizde ise, tarih boyunca ağaç sevgisi milli geleneklerimizin en güzel ve esaslı bir kısmını 
oluşturmuştur. Atlar ve atlı arabalarla gezini mümkün olduğu yıllarda, yol boyunca hayrat 
çeşmeler ve namazgâhlar kurmak bir dini gelenek haline gelmiştir. Bu yol boyu dinlenme 
tesislerinin de gölge veren dayanıklı ve muhteşem taç yapısına sahip çınar ve meşe gibi ağaçlar 
kullanılmıştır. Bunun dışında da yol ağaçlaması uzun yıllar şehir içi ve şehri yakın çevresine 
bağlayan yollarda “Allee” tipinde uygulanmıştır. 
Yol kenarı bitkilendirmesinin estetik katkılarının yanında, sürücüleri, kaza, sıcaklık, fırtına, tip, 
kar vb. klimatolojik etkenlerden korumak, yol kenarı erozyonunu önlemek ve yol 
güzergâhlarında ki kaymaları ve bozulmaları engelleyen özellikleri vardır. Bunlar dışında yol 
kenarı bitkilendirmesinin etkileri aşağıda sıralanmıştır; 
Sürücülerin yorgunluğunu giderici etkisi; Trafik kazalarını önlemek için geniş olarak inşa 
edilmiş farklı tipteki yollar, monoton hız ve görünüş nedeni ile sürücüyü olumsuz yönde etkiler. 
Ulaşım açısından güvenli olma özelliği, bu yollarda sık sık kazalara neden olur. Oysa yol 
boyunca yer yer değişik görünüşler sergileyen bitkilendirme çalışmaları bu monotonluğu kıracak 
olumlu etkiye sahiptir. 

Sinyal etkisi; İleri noktalarda görüş açısı olmayan dalgalı arazilerde sürücüler, uygun 
bitkilendirme teknikleri ile örneğin bir rampadan sonraki yol doğrultusu için uyarılmış olurlar. 
Sürücü, yolun içinden geçtiği peyzaja ait özelliklerle birlikte yolun kendisini ilgilendiren bazı 
özelliklerini önceden hissetmek ister. Yol şeritlerinin peyzaj içerisindeki güzergâhlarını uygun 
bir bitkilendirme ile optik yönden daha güçlü, etkili ve belirgin bir hale getirmek mümkündür. 
Bu amaçla yapılacak olan bitkilendirme sürücüye örneğin bir yerleşim alanına, kavşağa ya da 
köprüye yaklaştığını, işaret edebilir. Bilinçli yapılmış bir kavşak bitkilendirmesi, sinyal etkisi ile 
sürücüleri yavaşlatacak ya da durduracak, kavşak trafiğini güvenli hale getirecektir (Akpınar ve 
Odabaşı 1993:15). Kavşaklarda bitkilendirme kavşağın şekli hakkında bilgi verebilmeli, yollar 
sürücünün görüşüne açık tutulmalı, ağaç grupları kavşağa çok yaklaştırılmamalıdır (Tenik, 
1994:34). 
Trafik ışıklarından korunma etkisi; Orta refüjlerle ayrılmış yollarda sık çalılı bir refüj 
bitkilendirmesi, sürücüyü karşı trafiğin far etkisinden kısmen ya da tamamen korur. Çift şeritli 
yollarda, tek şeritli yolların virajlarında, birbirlerine çok yakın olan karayolu ve demiryollarında 
karşıdan gelen araçların far ışıkları daima sürücünün gözlerini rahatsız ederek, trafik emniyetini 
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tehlikeye düşürür. Buna engel olmak için, orta refüjlerde, virajlarda ve yan yana seyreden 
demiryolu ve karayolu arasında sık bir şekilde bitkilendirme yapılır. Bitkilendirmede bir tek 
türün kullanımından kaçınılmalı, yerden itibaren dallanan ve yoğun bir yeşil doku oluşturan ve 
kışın yapraklarını dökmeyen, en fazla 2,2-3 m boylanan, egzoz gazlarına, tuza, yüksek sıcaklığa, 
toza ve budamaya dayanıklı türler seçilmeli, yolu optik olarak tamamen bölmemek için kesintisiz 
olarak yapılmış bir bitkisel düzenlemeden çok, belirli aralıklarla ve zikzaklı bir bitkilendirme 
tercih edilmelidir (Koç ve Şahin 1999:176).Çukur kısımlarda yukarıdan inen araçların far 
ışıklarının, oluşturulan perdeyi aşmaması için bu kısımlarda daha boylu ağaç ve çalıların 
kullanılması yerinde olur (Ürgenç 2000:173). Far ışıklarına karşı daha etkili bir koruma 
sağlamak için yükseltilmiş orta refüjlerde de koruyucu bitki sistemleri oluşturulabilir. Bu refüjler 
aynı zamanda aracın yoldan çıkma tehlikesini de azaltırlar. Ancak bu refüjlerdeki çalı demetleri 
tuzlanmaya karşı dayanıklı olmadıklarından, çok fazla kar yağışı almayan ılıman bölgelerde 
kullanılmalıdırlar (Çelem, 1988: 63). Bitkiler göz kamaşmasını önleyici metal perdelerle 
kıyaslanırsa daha etkin bir koruma görevi yaptıkları görülür. Çünkü bitkiler trafik emniyetini 
sağlama yönünden daha fazla işleve sahiptirler (Şekil 1). 

  
Şekil 1. Orta refüj bitkilendirmelerine örnekler 
 
Çirkin görüntüleri maskeleme; Yol boyunca yapılan iyi bir bitkilendirme, sürücüye çevrenin 
çirkin görüntülerini kapadığı gibi, çevrede oturanların da yol boyunca bazı çirkin yapılardan ve 
trafik ışığından etkilenmelerini önler. 
Kirlenmeyi önlemek ya da gidermek; Yol boyunca yapılan bitkilendirme, çeşitli tozları ve egzoz 
gazlarını temizleme ve maskeleme açısından büyük önem taşır. 
Rüzgardan korunma; İki tarafı morfolojik yükseltilerle kapalı bir yol kesiminden açık peyzaja 
çıkışta sık sık rastlanan kuvvetli rüzgar etkisi, trafik kazalarına neden olmaktadır. Bu nedenle bu 
kapalı kesimden sonra yer yer yüksek ve alçak kitleli yeşilliklerle ani rüzgâr etkisi 
azaltılabilmekte, güvenli bir geçiş sağlanabilmektedir. 
Gürültüden korunma; Özellikle fazla işlek ulaşım hatlarında trafik gürültüsünden etkili biçimde 
korunma, yeterli genişlik ve sıklıkta bir geniş kuşakla sağlanabilmektedir. Bu yönden, 
kullanılacak ağaç ve çalı türlerine bağlı olarak, yapılan araştırmalar göstermiştir ki çeşitli yaşta 
ağaç ve çalılardan oluşan 80 m. genişlikte bir yeşil kuşak, gürültünün % 57’sini tutabilmektedir. 
Kar esintilerinden korunma; Sık ve şiddetli kar yağışlarının söz konusu olduğu yörelerde rüzgar 
yönünün kitleli ağaç ve çalılarla kapatılması, hem ekonomik yara sağlamakta, hem de sürücünün 
bu açıdan etkilenmesini önlemektedir.  
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Heyelan ve taş düşmelerinden korunma; Yol güzergâhının ve sürücünün bu tehlikelerden 
korunabilmesi, yaşlı derin köklü ağaç ve dipten itibaren fazla dallanma gösteren çalılarla etkin 
bir biçimde sağlanmaktadır.  
Yoldan çıkma ya da kaymalardan korunma; Özellikle fazla işlek olmayan ve sürat yapılmayan 
yollarda söz konusudur. Bu etkinlik, ulaşım hızı ve yoğunluğu ile ters orantılı olarak azalır. Yani 
hatalı bitkilendirme çalışmaları da ulaşım güvenliğini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle ulaşım, 
plantasyon çalışmalarına bazı noktalarda belirli kısıtlamalar getirir. 1950’li yıllarda Avrupa’da 
yol ağaçlarının neden olduğu kazalar belirtilirken bu ağaçların kesilmesinin istendiği bile 
olmuştur. Oysa Batı Almanya’da Prof. Bitzl tarafından 200 km. uzunluğundaki bir yol kesiminde 
yapılan çalışmada, bu tür kazaların sebebinin % 80 oranında sürücülerin hatalarından, % 15,6 
oranında ise yolların ulaşıma elverişsizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Şekil 2.).  

  
Şekil 2. Yoldan çıkmalara ve kaymalara karşı bitkilerin fonksiyonel etkisi 
 

2. ARAÇ YOLLARININ GENEL BİTKİLENDİRME TEKNİKLERİ 
Araç yollarının düzenlenmesinde kullanılacak bitki materyalleri genel olarak 3 sınıfta 
toplanmaktadır. Bunlar; 

• Çim ve/veya otsu yer örtücü bitkiler, 
• Çalılar, 
• Ağaç ve ağaççıklar 

Bu bitki gruplarının kullanım yerleri kullanım amaçlarına göre değişmektedir. Otoyollarda 
bitkilendirme ve erozyon kontrolü çalışmalarında, yol inşaatı nedeniyle bozulan alanların doğaya 
kazandırılması, yol emniyet ve estetiğinin sağlanması ana hedeftir. Otoyol bitkilendirmesi ile 
yolun işlevsel yeterliliği sağlanabileceği gibi estetik yönden çevreye olan katkısı da yadsınamaz.  
Yukarıda da bahsedildiği gibi genel olarak yolun işlevsel yeterliliği; toprağın stabilizasyonu, kar, 
rüzgâr, toz ve gürültü perdeleri, far ışıklarından korunma, sinyal etkileri ile istenilmeyen 
objelerin görüş dışında bırakılması olarak tanımlanabilir. Bu amaçla otoyol bitkilendirilmesinde 
önemli bir kompozisyon öğesi olan bitki materyali bu işlevsel yeterlilikte önemli görevler 
üstlenir. 
Bitkilendirme çalışmalarında dikkat edilecek hususlar; 

Tür seçimi; Araç yollarının bitkilendirmesinde kullanılacak bitki türlerinin saptanmasında ana 
ilke, çevre peyzajında bulunan ve egzotik olmayan türlerin belirlenmesi ya da bunlara öncelik 
verilmesidir (Şekil 3). Bu türler çevre koşullarına daha kolay uyum sağlayabilmeleri, bütüncül 
peyzaja uyumu kolaylaştırmaları ve özellikle kök ve habitus gelişimleri ile önemli türlerdir. 
Diğer plantasyon çalışmalarında da olduğu gibi, planlamaya başlamadan önce bitki türlerinin taç 
şekillerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Taç yapısı ve habitus özellikleri bakımından uyumlu 
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olan türler bitkisel kompozisyon açısından görsel birliktelik sağlarlar. Bunula birlikte bitki tür 
seçiminde bitkilerin mevsimlere göre aldığı renkler, yaprak şekilleri, çiçek ve meyve renkleri ve 
kış aylarındaki yapraksız görüntüleri de önemlidir (Ertekin ve Çorbacı, 2010:118). Bitki 
kompozisyonlarının, farklı renk tonu ve taç yapısına sahip bitkilerle oluşturulması sürücünün 
dikkatini çekebilmektedir. Bazı ülkelerde karayollarına meyve ağacı dikilerek ekonomik açıdan 
da gelir getirilmesi düşünülmüştür. Ancak meyve toplama sırasında trafik kazalarının meydana 
gelmesi nedeniyle bu tür bitkilendirme çalışmaları büyük ölçüde terk edilmiştir. 

        
Şekil 3. Doğal bitki türleri ile yapılmış bitkisel düzenlemeler 
 
Bitki tür seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir kriter de bitkinin yetişme koşullarıdır. 
Bitkilerin dikimde iklim ve toprak istekleri önemli parametrelerdir. Bitkilerin yetişme şartları 
çeşitli sebeplerden dolayı çok kısa mesafelerde değişebilmektedir. Bu nedenle yol güzergâhının 
iklim ve toprak durumunun analiz edilmesi şarttır. Özellikle kazı ve dolgu yapılan alanlarda 
toprak yapısı ve taban suyu özellikleri değişebilmektedir. Bu tip çalışma yapılan alanlarda 
bitkisel toprak kaybı söz konusu olduğu için ham toprağa dikim yapılmaz. Bu nedenle önce 
geçici olarak öncü bitki dediğimiz toprağı ıslah edici bitkiler dikilmelidir (Tanrıverdi, 1987:87). 
Alle ve Tek Sıralı Ağaçlarla dikim; Yukarıdaki bölümlerde değinildiği gibi “Alle”, iki yanı 
düzgün olarak sıravari biçimde ağaçlandırılmış yol anlamına gelir (Şekil 4). Yol güzergâhına 
yeterli uzaklıkta dikildikleri takdirde tercih edilen bir bitkilendirme şeklidir. Özellikle düz ya da 
çok az meyilli yollar için uygundur. Bitki dikim aralığı ne kadar az olursa istenen yüksekliğe o 
kadar kısa zamanda ulaşır.  

	  	   	  
Şekil 4. Alle ağaçlandırmasına örnekler 
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Böylece yolun iki tarafı daha yoğun bitkilendirilmiş olur. Bitkilerin dipten itibaren dallanmasını 
ve yanlara doğru genişlemesini önlemek amacıyla 3-4 m aralıkla dikilmesine dikkat edilmelidir 
(Koç, 1979:13). Alleler kuvvetli iki motifi birbirine bağlamaktadır. Alleler bir veya iki sıralı 
ağaçlardan oluşturulduğu gibi üç ve dört sıralı ağaçlardan da oluşturulabilir. Sıravari 
bitkilendirme de ağaçlar, muhtemel trafik kazalarında kazayı hafifletmek için yol platformundan 
nispeten uzak bir mesafeye dikilmektedir (Şekil 5). Bitkilerin kaplama kenarından yeterli 
mesafede dikilmiş olmaları keyfiyeti kazalarda bitkiler sebebiyle meydana gelen can ve mal 
kaybının ortadan kalkmasına katkıda bulunacaktır. 
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
Şekil 5. Yanlış ağaç dikimlerinden kaynaklanabilecek trafik kazalarıne örnekler 
 
Grup şeklinde bitkilendirme; Grup bitkilendirmelerinde uygulanan başlıca üç yöntem vardır. 
Bunlar sık, seyrek ve çalı gruplarıdır. Sık gruplar; belirli türlerde bitkilerin birleşerek meydana 
getirdikleri bitki kompozisyonlarıdır. Bunlar karşılık çalılardan ibarettir. Seyrek gruplar; tek tür 
bitki türünden oluşurlar, sık ağaç grupları ve çalı gruplarını birbirine bağlarlar, genellikle su 
kenarlarına yakın yerlerde oluşturulurlar. Çalı grupları büyük bitki grupları arasında bağlantıyı 
sağlarlar. 
Ağaç ve çalılar, taç şekli, yaprak şekli ve rengine göre estetik ve fonksiyonel olarak gruplar 
halinde dikilebilir. Boylanmalardaki bu çeşitlilik peyzaj desenine de olumlu yönde katkı 
sağlamaktadır. Çok dik yerlerde ağaç aralarına çalı dikimi ile erozyon önlenebilir.  

Bitkisel çitler; Çitler, enine ve boyuna fazlaca gelişme gösteren bitkilerin budanmasıyla 
oluşturulur. 0.80-2 m’lik dar şeritlerde tek tür kullanılarak bir veya iki sıralı uygulanabilirler 
(Tanrıverdi, 1987:87). Düzenli budama işlemleri, fazla zaman ve masraf gerektirir. Çitler dış 
virajlarda, rampalar boyunca, köprü ve geçit yanlarında sürücülere güvenlik duygusu verir. 
Ulaşım araçlarının yoldan çıkmasına karşı olumlu etkileri, hız ve araç ağırlığı arttıkça azalır. 
İnformal çitler için yol kenarlarında ya da orta refüjlerde yeterli genişlikte (2-6 m) bir şeridin 
olması gerekir. Özel amaçlı veya çok dar refüjlerde tek bir çalı türünden çit oluşturulabilir. 

2.1.Yol Kenarı Bitkilendirmesi 

Yol kenarı kavramı, kamulaştırma sınırları içinde kaplanmamış alanlardır. Otoyol yapım 
çalışmaları güzergâh topoğrafısine bağlı olarak yol kenarlarında da değişik formlar ortaya 
çıkarır. Bu alanlar drenaj sistemi, trafik güvenliği, doğal ve tarihi değerlerin korunması, arazi 
formu, otoyol amaçlarına uygun perdelemenin gerçekleştirilmesi, kamulaştırma alanına komşu 
taşınmazlar ve arazilerin gelişiminin sağlanması için gerekli ve önemli alanlardır (Özyavuz, 
2004: 476). Yol kenarı bitkilendirme planları arazi formu, drenaj kanalları ve yapım sırasında 
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bitki örtüsü tahrip edilen alanlarda erozyona engel olmak ve bu tür alanları doğaya yeniden 
kazandırmak için arazinin jeolojik özelliklerine, iklim ve toprak koşullarına, şev eğimlerine 
uygun olmalıdır. Sürekli ve akıcı bir yolculuğun sağlanabilmesi için seyreden kişiye zengin, 
akıcı, ritmik, iyi birleştirilmiş geçiş yerleriyle dengeli bir düzenleme, sürücüde kuvvetli bir çevre 
imajı yaratma, sürücünün çevrenin anlamının ve özelliklerinin derinliğine inmesini sağlayacak 
düzenlemeler gereklidir. 

Otoyol güvenliği ve estetiği açısından bu derece önemli olan yol kenarlarının peyzaj 
düzenlemelerinde kullanılacak bitkilendirme planlarında; 

• Otoyol koridorunda görüş alanını genişletmek, 
• Uzaklık hissini oluşturmak, 
•  Hareketin hızına göre görsel ilgiyi sağlamak, 
• Otoyolun sürekliliğini sağlamak ana amaç olmalıdır (Özyavuz, 2004: 476). 

Bunun yanında; düzgün kenarlı yerlerde ağaçlar ve çalılar gayri muntazam biçimde girinti-
çıkıntı teşkil edecek şekilde dikilmelidir. Düzgün hatlı sıralar, ancak yol kesişme alanlarında, yol 
boyu tesislerinin bulunduğu yerlerde veya işverenin talep ettiği yerlerde uygulanır. Dolgu 
üzerinde bulunan karayollarında ve yoldan aşağı doğru meyillerin olduğu yerlerde, sadece 
sürücülerin görebileceği bitkiler kullanılmalıdır. Arzu edilen görüntüler için açıklık bırakılmalı 
veya perdelemek için yüksek boylu ağaçlar yerine büyük çalılar kullanılmalıdır (Şekil 6). 

 

   
Şekil 6. Yol kenarı bitkilendirme örnekleri 
Yol kenarlarındaki alanlarda yer örtücü bitki türlerinin kullanımı en aza indirilmelidir. Alçak 
boylu bitkilerin kullanılması gereken yerlerde, çalı toplulukları veya yer örtücü bitkiler 
kullanılmalıdır. Bu alanlarda kullanılacak bitkilerin toz ve zehirli gazlara dayanıklı türler 
olmasına dikkat edilmelidir. 
Yol kenarındaki iri yapılı ağaçlar kaza sonucunda ağaçların meyillerden uçarak vadi tabanında, 
nehir ve göl sularına kadar yuvarlanmalarına engel olur. Bu nedenle keskin virajların dış 
kısımlarında uçurum kenarları bu maksat için sık bir şekilde büyük ağaçlarla kapatılmalıdır. 
Bitki genişliği kazaları önlemede önemlidir. 15 km/saat hızla giden bir otonun çarptıktan sonra 
durması için 120 cm genişlikte, 50 km/saat hızla giden bir otonun durması için 240–300 cm 
genişlikte bitkisel alan gereklidir. 70 km/saat hızla giden bir otonun durması için ise mutlaka 
gövdeli bir ağaca ve bitki şeridine ihtiyaç vardır. Buna karşın bu tip alanlarda, hatalı 
bitkilendirme çalışmaları ulaşım güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle ulaşım 
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plantasyon çalışmalarına belirli bazı noktalarda kısıtlama getirir. Yol güzergâhının 2 m gerisinde 
yer verilen bitkisel şeridin neden olduğu kazalar bitkilendirilmemiş bir yol kesiminden fazla 
değildir. Bununla birlikte söz konusu aralık azaldıkça kaza oranı giderek ve hızla artar. Aralığın, 
0.5 m’ye inmesi halinde bu artış %100’e ulaşır. Ancak, eskiden bitkilendirilmiş ulaşım 
yoğunluğu giderek artan yollarda, önceden dar tutulan aralıklar nedeniyle sürücünün işaretlerle 
uyarılması, ya da böyle kesimlerde yeni düzenlemeye gidilmesi gerekir. Ayrıca, özellikle 
kavşakların geçitlere yakın yörelerde yol bitkilendirmelerinin görüşü engellememesi için çaba 
gösterilmelidir (Tanrıverdi, 1987:87) 

Yol kenarı bitkilendirmesi, estetik ve işlevsel açıdan büyük önem taşımaktadır. Ancak tüm 
bitkilendirmelerde estetizm az ya da çok dikkate alınmalıdır. Zira sürücü içinden geçtiği 
peyzajla ilişki kurmak ve önünde giden yolu algılamak arzusundadır. Kendisini yormadan ve 
zorlamadan yolun kendisini yönelttiği mekân dizilerini hissetmeyi mekândan mekâna geçişin 
bazen bir sürpriz bazen de huzur veren özelliğini bulmak ister. Eğimli arazilerden geçen yollar 
kazı ve dolgulardan oluşan şevler yaratır. Şevlere verilecek eğimler hem stabilite ve yol 
güvenliği, hem de yolun görünümü ve görüş açısı üzerinde etkili olur. Eğimlerin biçimi, yol ile 
peyzaj arasındaki birliğin oluşmasında rol oynayan en önemli etmendir. Kazı ve dolgu 
yüzeylerinin değişen eğimi peyzajın yol akışını ve giderek bağlanışını sağlar. Yol kenarı 
bitkilendirmeleri şevlerde toprak stabilizasyonu amacına yönelik çalışmalar olduğu gibi, rüzgâra 
açık alanlarda ve kışın kar yağışı çok olan bölgelerde kar ve rüzgâr siperi, yerleşim alanlarının 
yakınlarında ise toz ve ses perdeleri işlevlerini yerine getirecek düzenlemeleri kapsamalıdır. 
Otoyol güzergâhının tepe ve sırtları aşmasıyla ortaya çıkan kazı ve dolgu yüzeylerinin doğaya 
kazandırılması emniyet ve estetik bakımdan en önemli otoyol çevre düzenleme sorunudur. Kazı 
ve dolgu yüzeylerinin bitkilendirilmesi her kilometresi için devlet bütçesinden önemli paylar 
ayrılan otoyollarda şevlerin bitkilendirilmesi ile erozyon tehlikesi azaltılır. Kazı ve dolgu 
yüzeylerinin bitkilendirilmesiyle bitkisel şev tahkimat çalışmalarında şevin eğimi kadar toprak 
yapısı da önemlidir. Şev eğimi 2: 1 veya daha az olduğunda çim ve/veya otsu yer örtücü bitkiler. 
Şev eğimi 1.5: 1 veya daha az olduğunda çalılar, şev eğimi 3: 1 veya daha az olduğunda yapraklı 
ağaçlar. Şev eğimi 5: 1 veya daha az olduğunda ibreli ağaçlar kullanılmalıdır (Ürgenç 1998:). 
Şevlerde çim ve ağaç tutturmak çok güç olduğundan bitkilendirme çalışmalarına başlamadan 
önce meyillerin yumuşatılması gerekir. 

2.2.Orta Refüj Bitkilendirmesi 

Orta Refüj bitkilendirmesinin 3 ana fonksiyonu vardır. Birincisi, geliş - gidiş yönü arasında 
fiziksel bir koruyucu olmak, İkincisi, karşı yönden gelen araçların far ışıklarının yansımasını 
azaltmak, son olarak da sürücünün yaşadığı monotonluğu engellemektir. 
Bunu yanında orta refüj genişliğinin belirlenmesine; 

• Doğal peyzaj özelliklerinin korunması, 
• Doğal drenaj özelliklerinin korunması, 
• Trafik güvenliği ve buna bağlı olarak 

• Far ışıklarının etkisinin denetlenmesi 
• Refüjü geçen araçların yarattığı tehlikenin giderilmesi 
• Kar yığılmasının azaltılması, 
• Çapraz trafik akışının sağlanması 
• Yapım ve bakımla ilgili maliyet etkendir 
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Bitkilendirilmiş orta refüjler, yolu peyzaja bağlama İşlevlerinden başka, bilhassa gece karşı 
taraftan gelen vasıtaların birbirlerinin ışıklarından rahatsız olmalarını önler. Genel olarak bu 
alanlarda kullanılacak bitki türleri yerden itibaren dallanmalıdır. Yoldan geçen araçlara engel 
teşkil etmemesi bakımından çok boylanmamalı (tercihen 2.5-3 m.) ve otomobil gazlarından 
etkilenmemelidir. 
Çift şeritli karayolları ile otoyollarda yer alan refüjler bitkilendirmelerde özel değerlendirme ve 
uygulamalara tabi tutulan bölümlerdir. Refüjlerin bitkilendirilmesinde prensip olarak ağaç 
yerine ağaççık ve çalı formundaki türlerin dikilmesi daha uygundur. Refüj bitkilendirmesine 
estetiğin yanı sıra karşılıklı far etkisini azaltma, kaza anında bariyer oluşturma gibi işlevlerde 
söz konusudur (Dirik 2005). Refüjlerde yağmur sularının akış yönünü değiştirmeyecek veya 
yağmur sularının kaplama üzerine taşmamasını sağlayacak şekilde yüzey tesviyesi yapıldıktan 
sonra bitkilendirilmelidir. Oto korkuluk kullanılan refüjlerde yapılacak bltkilendirmede, 
bitkilerle bariyer arasında bırakılacak mesafe bitkilerin olgunlaştıklannda ki büyüklüklerine 
göre saptanmalıdır. Refüj düzenlemesi otoyolun teknik gereksinimlerine ayak uydurabilmelidir. 
Bitkilendirme drenaj kanallarına ve drenaj bacalarına ve sanat yapılarına ulaşımı 
engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Ayrıca aydınlatma haberleşme vb. gibi orta refüjden 
geçen kablo kanalları da orta refüj bitkilendirmesinde dikkate alınmalıdır (Şekil 7). 
 

        
Şekil 7. Orta refüj bitkilendirme örnekleri 
 
Orta refüj bitkilendirmelerinin en önemli fonksiyonlarından biri de kontrolsüz arabaların 
süratini kırmak ve arabayı durdurmaktır. Refüj kazaları genellikle az olmakla beraber, herhangi 
bir barikatın bulunmadığı yerlerde ölümle neticelenmektedir. İyi yapılmış bir refüj 
bitkilendirmesi aracın hızını absorbe eder, arabayı yavaşlatır, karşı yoldaki araçlara zarar 
vermesini engeller. Amerika’da Rosa multiflora’nın bu amaca çok uygun olduğu ve 47 mil hızla 
giden kontrolsüz bir arabayı sürücüye hiç zarar vermeden, arabayı ise çok az zedeleyerek 
durdurabildiği tecrübelerle tespit edilmiştir. Kazaları hafifletici tesire sahip bir bitkilendirme 
aynı zamanda yolun iki tarafındaki dolgu şevlerinde yapılarak da yoldan çıkmış bir arabanın 
düşüşünü hafifletmek mümkün olur. Bu amaçla virajlı yollarda bitkiler kavisin dışında yer 
almalıdır. 

Orta refüjlerde kullanılacak bitki çeşidi genel olarak çalı grubundan olmalıdır. Ürgenç 
(1990:45)’e göre ise, refüj geniş olsa da buraya ağaç dikilmemesi, bunun yerine çalı formunda 
bitkilerin dikilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yoğun dallanmış herdem yeşil bitkilerden oluşan 
refüjler darbe etkilerine karşı esnek olurlar, sürücü ve yolcuları bu darbelerden korurlar. Bu 
bitki türleri iyi bir yeşillik oluşturan, hızlı gelişen fakat 2-3 m’den fazla boylanmayan, egzoz 
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etkilerine dayanıklı, çalı formunda türler olmalıdır. Yoldan çıkan ağaçların durdurabilecek 
nitelikte, fakat sert veya kolay kırılabilir özellikler taşımamaları istenir. 

 
İlgi değişikliği için, mümkün olan yerlerde, gruplardaki bitki boy ve sayılarını ve uzaklıklarını 
değiştirmek gerekmektedir. Standart bir orta refüj planında, orta refüjün ortasında bir drenaj 
kanalı ile toplama çukuru bulunur. Orta refüjlerde bitkilendirme kullanıldığında bitki, drenaj 
sistemine girmemelidir. Orta refüj boyunca bitki kuşakları arasında 2.5 m. ve yeşillikler arasında 
1 m. temiz alan sağlanmalıdır. 

Orta refüjlerin içine köprü ayaklan rastlarsa, dikimler, bariyerlerin yerleştirmelerine engel 
olmamalıdır. Emniyet sebebiyle; bitkilendirme köprü ayaklan ve bariyerleri sürücünün 
görüşünden saklamamalıdır. Özellikle kırsal kesimlerde, doğal bir görüntü sağlamak için orta 
refüjlerde kullanılacak çalı türleri yol kenarı bitkilendirmesi için seçilmiş olan tiplerle uyum 
halinde olmalıdır. 

Orta refüj bitkileri yol kenarı bitkileri ile uyumlu, sürekli manzara koruyucu olmalıdır. Hızlı 
büyüyen her dem yeşil bitkiler tercih edilmeli, büyük ve orta boylu çalı grupları ortada küçük 
boylu çalılar kenarda kullanılmalı, bu gruplar arasındaki mesafeler bir ritim oluşturmalı 
monotonluk yaratacak tekrarlardan kaçınılmalıdır. Orta refüjlerde kullanılacak bitkilerin de toz 
ve zehirli gazlara dayanıklı olması gerekmektedir. 
Refüjlü karayollarında özellikle orta refüj dar ise tek bitki türünden oluşan ağaçlandırmalardan 
kaçınılmalıdır. Bitkilendirmenin ölçü ve kalıbı, yolun proje hızına göre belirlenmelidir. Zikzaklı 
bir bitkilendirme tekniği ideal olanıdır. Bu alanlarda çoğunlukla çalı ve yer örtücü bitkiler 
kullanılmalıdır. Yerleşim alanlarında ve yakın yerlerde amaca uygun kültür formları, kırsal 
peyzajda ise doğal bitki türlerini kullanmak gerekir (Akdoğan, 1967:15). 

Orta refüjlerde kullanılacak bitki türleri;  
a) Yol kenarında kullanılan bitkilerle uyumlu türler olmalıdır.  
b) Yerden itibaren dallanmalı ve yoğun bir yapraklanma özelliği göstermelidir.  
c) Çabuk büyüyebilmeli, çok boylanmamalıdır.  
d) Kazaları önleme açısından çok kırılgan ya da çok esnek gövde yapısına sahip olmamalıdır.  
e) Toz ve zehirli gazlar ile böcek ve mantar hastalıklarına dayanıklı türler olmalıdır. 
 
Refüjde plantasyon düzenli bir sistem içinde planlanmalıdır. Bu şekilde bitkisel 
materyalin  bakımı ve sürekliliğinin sağlanması kolay olur. Mümkünse refüj mekanizasyona 
olanak verecek şekilde  planlanmalıdır. Refüjde çim alan yapılmasının nedeni  ise, yüzey 
erozyonunu azaltmak, yağışlarla akabilecek toprağın drenaj kanallarını tıkamasını önlemek ve 
bakım  güçlüklerini minimuma indirmektir.  

2.3.Kesen Yolların (Kavşak) Bitkilendirmesi 
Çevre yolunun kestiği ana caddeler boyunca peyzaj düzenlemesi; tipik olarak orta refüjlerde ve 
bordürlerin arkasında ve yaya geçitlerindeki bitkilendirmeyi kapsar. Bitkilendirme planlaması 
etrafındaki yerleşim merkezlerindeki mevcut peyzaj düzenlemesi temasına veya görünüm 
karakterine uygun yapılmalıdır. Ana mahalli yol peyzajından çevre yolu peyzajına geçilirken, 
karayolu rampalarının mevcut caddelerle birleştiği yerde uyumlu bir geçiş sağlanmalıdır (Şekil 
8). 
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Şekil 8. Kesen yolların bitkilendirilmesi 
 
Kavşak yaklaşımları her ne kadar tabelalarda  belirtiliyorsa da yol boyu peyzajlarıyla da 
yaklaşan  kavşak vurgulanmalıdır. Değişken yükseklik ve sıklıktaki  ağaçların yarattığı imaj 
otoyoldan bir ayrılışı  vurgulamak için kullanılmalıdır. Bu nedenle kavşaklara sinyal etkisi 
yaparak, sürücüyü optik yönden uyaracak sütun formlu (vurgu) bitkilere yer verilmelidir. Can 
ve  mal güvenliği açısından kavşağa yaklaşırken ve  uzaklaşırken sürücünün görüş açısın açık 
saha olması  için çim alan oluşturulmalı ve kenardan kavşak merkezine  doğru gittikçe boylanan 
bir bitkilendirme yapılmalıdır (Şekil 9).  
 

          
Şekil 9. Kesen yolların bitkilendirme prensipleri 
 

2.4.Köprülü Kavşakların Bitkilendirmesi 
Otoyola ulaşımı sağlayan köprülü kavşaklar, bitkisel düzenlemeleriyle geniş ölçekli peyzaj 
etkisi elde edilmesine olanak sağlayan, otoyol giriş ve çıkışlarında sürücüyü optik yönden 
uyaran odak noktalarıdır. Otoyol kavşakları çok geniş ve çok düzlemli olduklarından düzenleme 
çalışmaları tesviye eğrili planlar üzerinde yapılmalıdır. Tesviye eğrili planlarla çalışma ile 
kavşak alanı tümüyle analiz edilebileceğinden drenaj, erozyon kontrolü, yapım ve bakım gibi 
sorunların çözümü daha kolay olur (Şekil 10). 
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Şekil 10. Köprülü kavşak bitkilendirme örnekleri 
 
Kavşakların drenaj sistemlerinin tasarımında ekoloji, bitkisel düzenleme, güvenlik ve bakım 
dikkate alınmalıdır. Köprülü kavşak bitkilendirmelerinde, kavşak kollan arasındaki alanlar 
bitkilendirilirken sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için görüş alanlarının 
kapatılmamasına çalışılmalı (Şekil 11), kavşak kolundan merkeze doğru gittikçe boylanan 
bitkilendirme yapılmalıdır. Köprülü kavşakların bitkilendirilmesinde, otoyol ile devlet 
karayolunda araçların hızı etkindir. Yüksek boylu ve sütun formlu ağaçlar sürücüyü optik 
yönden uyarması için kavşak iç alanlarında sinyal etkisi yaratmak için kullanılmalıdır 
(Selimoğlu, 1994:135). 
 

 
Şekil 11. Köprülü kavşakların bitkilendirme prensipleri 
 

3. SONUÇ 
Karayolları ve buna bağlı diğer yollar günümüzün hale en sık kullanılan ulaşım sistemleridir. Bu 
yolların güzergahının belirlenmesi, projelendirmeye başlanması, uygulaması ve bakım 
çalışmaları dahil yol mühendisleri, şehir ve bölge plancıları, mimarlar, inşaat mühendisleri ve 
peyzaj mimarları gibi birçok meslek disiplininin koordineli çalışmasını gerektirmektedir. Bu 
süreçte  doğaya mümkün olduğunca az tesir ederek sürücü ve yolculara konforlu ve güvenli bir 
yolculuk olanağı verilmesi hedef olmalıdır. Bunun için mühendislik, trafik emniyeti, ekolojik, 
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görsel ve estetik açılardan sahip oldukları etkin işlevlerle ve estetik değerlerle karayollarımızda 
sııklıkla yararlanılması gerekmektedir. Karayollarında yapılan bitkilendirme ve yeşil alan 
çalışmalarının hem estetik hem de işlevsel özellikleri bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen 
işlevlerin dışında, yol kenarındaki ağaçlar, otsu bitkiler ve çalılar erozyon, heyelen, toprak 
kayması sonucunda meydana gelebileek trafik problemlerini de önemektedşr. Bunun yanında 
karayollarındaki ağaçların rüzgar, kar, kaya düşmelrine karşı siper işlevi gördüğü, far ışıklarını 
emerek iyi bir görüş hattı sağladığı, doğru ağaçlandırmaların kaza riskini azalttığı görülmektedir. 
Karayollarında bulunan yol kenarı, orta refüjler, kesen yollar ve köprülü kavşaklar ile dinlenme 
alanlarının herbirinin farklı bitkilendirme teknikleri bulunmaktadır.  Doğru uygulanan tekniklerle 
sürücülerin çok daha emniyetli ve konforlu araç sürmelerine katkı sağlanabilmektedir. Ancak 
yanlış yapılan bitkilendirmeler az da olsa kazalara sebep olabilemekte ve/veya kazların şiddetini 
artırabilmektedir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda ilgili kurumların projelendirmenin başından 
sonuna kadar ilgili mesleklere yer vermesi ve özellikle bitkilendirme çalışmaları için kaynak 
tahsisini daha etkin kullanması önem arz etmektedir.  
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ÇEKİRDEK YOĞUNLUĞU MODELİ İLE TRAFİK KAZA 
NOKTALARININ ANALİZİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ 

ÇETİNTAŞ Cüneyt1 
ASLAN Adem, ASLANTIC2 

SAYAR Esin3 

ÖZET 

Kentlerin nüfus yoğunluklarının artması, özel araç trafiğinin her geçen gün yoğunlaşması, 
otomotiv sektöründeki teknolojik gelişime bağlı olarak hızın artması sonucunda ülkemizde 
yaşanan trafik kazaları her geçen gün artmakta ve can kayıplarına, yaralanmalara, maddi ve 
manevi hasarlara yol açmaktadır. 1990’lı yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki ölüm 
ve yaralanma sebepleri içerisinde dokuzuncu sırada olan trafik kazalarının önümüzdeki 10 yıllık 
süreç içerisinde üçüncü sıraya yükseleceğini önemle vurgulamıştır. 
Bu çalışmanın amacı; Kocaeli il sınırları içerisinde her geçen yıl artan trafik kazalarının 
araştırılması ve özellikle 2013 ve 2014 yılları içerisinde gerçekleşen trafik kazalarının, ilgili 
kurumlarca düzenlenen Trafik Kaza Tutanakları üzerinden sayısal ortama aktarılması, coğrafi 
bilgi sistem yapısı içerisinde mekânsal ve istatistiksel analizlerinin yapılması sonucunda yapılan 
fiziksel düzenlemelerin sonuçlarını değerlendirmektir. 

Çalışma kapsamında; Kocaeli il sınırları bütününde yaşanan trafik kazaları disiplinler arası 
işbirliği içerisinde analiz edilmiş, bilimsel yöntem ve araştırmalar ile sebepleri ve bu kazaların 
sayılarının azaltılması ile ilgili alınması gereken önlemler belirlenmiş olup, aksiyon planları 
önerilmiştir. 

Mekânsal ve istatiksel analizler kapsamında; Kocaeli il sınırları içerisinde gerçekleşen trafik 
kaza verileri, tutanaklardan bilgisayar ortamına kullanılabilir ve akıllı veri şeklinde aktarılmış ve 
değerlendirilmiştir. 
Çekirdek Yoğunluğu Tahmin Yöntemi gibi mekânsal analizler sonrasında ortaya çıkan sıcak 
noktalardaki kavşaklar incelenmiştir. Ayrıca tespit edilen sıcak noktalardaki kazaların 
sebeplerini bulabilmek için kaza tutanakları detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu noktalarda kaza 
özet tabloları oluşturulmuştur. 
Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen kazaların yoğunlaştığı 3 kavşak noktasında fiziksel 
düzenleme önerileri ve Kocaeli il genelinde yol güvenliği bağlamında stratejik ve idari 
yapılanma önerileri oluşturulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Çekirdek yoğunluk analizi, trafik kazası, CBS, sıcak nokta. 

1 ÇETİNTAŞ Cüneyt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye 
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1. GİRİŞ
1.1 Çalışmanın Amacı 

Son yıllarda, ülkemizde özel araç kullanımına bağlı olarak artan trafik yoğunluğu ile birlikte 
trafik kaza sayıları da artmış ve ülkemizin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Trafik 
kazaları sadece maddi kayıplar bağlamında değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik açıdan da 
halk sağlığının en önemli sorunlarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında sorunun 
büyüklüğü daha net olarak ortaya çıkmaktadır. 
1.7 milyonu geçen nüfusu, hızla gelişen sanayisi ile Marmara Bölgesi’nde yoğun bir göç odağı 
haline gelmiş, halen büyüyen ve gelişen bir yerleşim alanı olan Kocaeli metropoliten alanı ve bu 
alanda yer alan kentsel yerleşim merkezlerinde de ülke geneline paralel olarak özel araç sahiplik 
oranı her geçen gün artmaktadır. Yıllara göre kaza sayıları incelendiğinde; motorlu araç 
sahipliliğinin artması ve yaygın kullanımı ile paralel bir yapı oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
Günümüz modern yaşamını geçmiş dönemlerden ayıran en önemli şeylerden birisi, ulaşım 
sistemlerinde varılan düzeydir. Dünyada genel olarak karayolu ulaşımı, birçok ulaşım biçimine 
göre daha yaygın bir durumdadır. Bu ulaşım biçimi, ülkemizde anormal bir şekilde gelişmiş ve 
bunun sonucunda trafik kazaları adeta kaçınılmaz olmuştur. Türkiye karayollarında en çok 
bulunan araç otomobildir. Bu durumda, en fazla kazalarla karşı karşıya kalan araç otomobil, kişi 
ise otomobil sürücüleri olmaktadır. 
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının oluş şekilleri ve nedenleri incelendiğinde; 
eğitimden, alt yapı eksikliğine, denetimden, araç seçimine, taşıma türleri arasındaki dağılım 
dengesinden, çevresel etkenlere kadar çok geniş bir yelpaze karşımıza çıkmaktadır. Ancak tüm 
bu unsurları insan, araç ve yol ekseninde özetlemek mümkündür. Trafik kazalarının nedenlerini 
doğru olarak analiz edebilmek ve önlenmesi yönünde adımlar atabilmek için bu kazaları 
yakından ele alıp incelemek gerekmektedir. 
Bu çalışma, Kocaeli ili sınırları içerisinde gerçekleşen ve her geçen yıl artan trafik kazalarının 
araştırılması ve bu kazaları en aza indirmek için, yoğun kazaların gerçekleştiği yerlerin “Sıcak 
Noktaların” belirlenmesini ve bu noktalarda yapılması tavsiye edilen iyileştirmeler, yeni 
tasarımlar, uyarıcı işaretlemeler v.b. tasarımlar ile yapılacak olan projelere altlık oluşturması 
hedeflenmektedir. 

2. YÖNTEM
Analiz ve sentez çalışmalarında güvenilir veri elde etmek, problemlerin çözümü için önemli bir 
adım olduğundan; Kocaeli il sınırları içerisinde gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza 
tutanakları üzerinde yer alan veriler, bilgisayar ortamına akıllı veri şeklinde aktarılmış ve 
verilerin değerlendirilmesi sağlanmıştır.  
Mekânsal analizler, Çekirdek Yoğunluğu Tahmin Yöntemi ile ARCGIS programında analiz 
edilmiş, istatistiksel analizlerin değerlendirilmesi ise Excel ve SPSS programı yardımıyla 
yapılmıştır. Mekânsal analiz yöntemlerinden Çekirdek Yoğunluğu Tahmin Yöntemi ile sıcak 
nokta olarak adlandırılan kazaların yoğun olarak yaşandığı yerler incelenmiştir. Ayrıca; sıcak 
nokta olarak tespit edilen kazaların sebeplerini bulabilmek için emniyet ve jandarma tarafından 
tutulan kaza tutanakları detaylı bir şekilde incelenerek bu noktalarda çarpışma diyagramları 
oluşturulmuştur. 
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Kaza verilerinin sistematik bir şekilde depolanabilmesi için internet tabanlı Bulut Veri Tabanı 
Sistemi oluşturulmuştur. Bulut Veri Tabanı Sistemi’ndeki veriler Excel programına aktarılmış ve 
bu veriler ile ARCGIS programındaki veriler birleştirilerek tek bir veri kaynağı oluşturulmuştur. 
Verilerin birleştirilmesindeki amaç; koordinat ve kaza verilerinin bir arada işlenmesini 
sağlamaktır.  
Kaza analiz çalışmaları çoğunlukla istatiksel verilere dayanan çalışmalardır. Bunun nedeni, trafik 
kazalarının önceden yer ve zaman olarak tahmin edilememesi ve objektif olarak 
değerlendirilememesidir. Kaza alan analizleri ise gerekli düzeltmeler için trafik güvenliğinin 
sağlanmasında ya da bununla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan araştırmalardır. 
Kaza alan analizinde öncelikle kara nokta veya kara kesim denilen kaza alanları belirlenir. 
Sonrasında yoğun kaza noktası diye adlandırılabilecek bu kesimlere ait kazaların oluş şekilleri ve 
kaza yerinin fiziki özelliklerini gösteren veriler toplanır. Bu veriler, kaza yerinin fiziksel 
özelliklerini gösteren durum diyagramları ve kazanın oluş şeklini gösteren çarpışma diyagramı 
ile ortaya konulmaktadır.  
Kaza noktalarının tespit edilmesinde esas önemli husus noktaların hangi yöntemle tespit 
edileceğidir. Dünyada kullanılan pek çok program olmasına rağmen en çok kullanılanlar: 

Ø Kaza sayısı (kaza frekansı, harita) metodu
Ø Kaza tekrarı oranı metodu
Ø Tablo (sayı-oran) yöntemi
Ø Eşdeğer ağırlık (kaza şiddeti) metodu
Ø Oran Kalite Kontrol Yöntemi’dir.

Elde edilen sayısallaştırılmış verilerle şiddet sırasına göre kaza durumlarının seçimi, seçilmiş 
yerlerin çarpışma diyagramları çizimi ve kaza nedenlerini araştırmak hep bir bütünlük içinde 
yapılması gereken çalışmalardır (Saplıoğlu, Karaşahin, 2006: 322). Bu tanıma uygun olarak tüm 
veriler ortak bir platformda birleştirilip, bütüncül analizler yapılmıştır. 

Mekânsal verilerin grafik üzerine veri tabanıyla ilişkilendirilip analiz edilmesinde etkinlik 
sağlamak için CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılmaktadır. CBS teknolojisinde en önemli 
aşama veri tabanı oluşturulması ve sorgulamasıdır. Sorgulama sonucuna göre istatistik ve 
coğrafik analiz çalışmaları yapılmaktadır.  

Kazaya meyilli bölge ve kara noktaların doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü 
bu tespitler, trafik güvenliği problemlerini anlamak, çözüm üretebilmek ve yol güvenliği 
programlarına bir temel teşkil edecektir. Doğru tespit için en uygun yöntem seçildikten sonra, 
kaza verilerinin eksiksiz kaydı ve sayısal ortamda analizi yapılmalıdır (Saplıoğlu, Karaşahin, 
2006: 323). 
Trafik kazalarına sebep olan etmenlerin doğru tespit edilebilmesi için kazalara ait bilgilerin çok 
detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için de kaza anında 
etkili olan tüm faktörlerin kaza raporunda yer alması gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin doğru ve 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için CBS büyük kolaylık sağlamaktadır.  Ayrıca küresel konum 
belirleme sistemleri (GPS)  ile birlikte kullanılması sonucunda konum bilgileri de eksiksiz 
şekilde sayısallaştırılmış haritalar üzerinde gösterilip, sorgulanabilmektedir (Saplıoğlu, 
Karaşahin, 2006: 324). 
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Trafik kazalarını azaltmada kullanılabilecek etkin karayolu güvenliği önlemleri geliştirmede, 
trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimlerin (sıcak noktaların) tespit edilmesi gerekmektedir. Trafik 
kazalarına ait sıcak noktaların tespitine yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Son zamanlarda 
trafik kazalarının sıcak noktalarının tespitine yönelik geliştirilen Çekirdek Yoğunluğu Tahmini 
(Kernel Density Estimation) Yöntemi, sıcak noktaların tespitinde başarılı sonuçlar vermekte; bu 
nedenle yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabel (2005), Erdogan ve ark. (2008), Okabe ve ark. 
(2009), Xie ile Yan (2008), Pelot ile Plummer (2008), Anderson (2009) çekirdek yoğunluğu 
tahmini (ÇYT) yöntemi kullanarak trafik kazalarının mekânsal analizi ve sıcak noktaların tespiti 
konusunda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Şekil 1’de gösterilen ÇYT, belirlenen bir etki alanı 
için kazaların birbirine yakınlığına göre ağırlıklandırılarak yoğunluğun tespit edilmesi prensibine 
dayanmaktadır. Şekil 2’de gösterildiği gibi ÇYT’de belirlenen etki alanı, çalışma alanında belli 
büyüklüklerde tanımlanmış hücreler boyunca gezdirilerek, çalışma alanının tamamı için 
hücrelerdeki yoğunluk değerleri bulunur. Bu analiz türünde kazaları ağırlıklandırılarak analiz 
edilmesi mümkündür. 

Şekil 1: Çekirdek Yoğunluk Tahmini Yaklaşımı 

Kaynak: Kaygısız ve diğ. 2012, Alston 2009 

Şekil 2: Çekirdek Yoğunluk Tahmininin Bir Çalışma Alanı için Uygulaması 

Kaynak: Kaygısız ve diğ. 2012, Anderson 2006 
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Yol ağı üzerinde veya güzergâh genelinde ÇYT ile tespit edilen yoğun kesimler, aynı zamanda 
yol güvenliği açısından riski olan kesimleri de oluşturmaktadır (Anderson, 2009). Literatürde 
ÇYT yöntemi kullanılarak trafik kazası sıcak noktalarının tespitine yönelik yapılan pek çok 
çalışmada, temel amaç sadece sıcak noktaların güzergâh genelinde nereler olduğunu 
belirlemektir. Ancak, fiziksel çevrenin veya denetim noktalarının zaman içinde değişim 
göstermesinden dolayı, tespit edilen sıcak noktaların mekânsal dağılımı da zaman içinde 
farklılaşma gösterebilmektedir. Bu nedenle, belli bir zaman dilimini belirli dönemlere ayırarak 
ÇYT yöntemi uygulanabilir ve sıcak noktaların zaman içinde mekândaki değişimi gözlenebilir 
(Kaygısız, Düzgün, Akın ve Çelik 2012: 11-12). 
Ayrıca, kaza sıcak noktaları için uygulanan güvenlik önlemlerinin etkisi de, alınan önlemler 
öncesi ve sonrası dönemlerde yapılacak ÇYT ile sıcak nokta analizi yapılarak değerlendirilebilir. 
Bu nedenle, trafik kazalarının zaman içinde mekândaki analizi ile yol güvenliği önlemlerinin 
etkisi daha iyi anlaşılmaktadır. Hicks (2009)’un ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nin Stillwater Kenti 
için yaptığı ÇYT analizinin trafik kazalarının mekânsal analizindeki uygulama örnekleri Şekil 
3’de sunulmuştur. 

Şekil 3: 2 ve 3 Boyutlu ÇYT Analizi Örneği 

          Kaynak:	  Kaygısız ve diğ. 2012, Anderson 2009 

3. DÜNYA ve TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARININ ÖNEMİ
3.1. Dünya Genelinde Trafik Kazaları 

Dünyadaki trafik kazaları ile ilgili resmi metinlerin çoğunda evrensel tanımlar olup tüm 
ülkelerde neredeyse birbirinin aynıdır. Kaza olgusunun algılanış biçimi, daha işin başında, trafik 
kazalarına yaklaşımı ve bu konuda yapılacakları da belirlemektedir. Ulusal ya da uluslararası 
kaza tanımlarının hemen hepsinde anlatılmak istenen; “beklenmedik bir anda ortaya çıkan, 
sonunda can ve mal kaybı oluşan kötü olay” dır (mevzuat.adalet.gov.tr, 2012). 
Dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarında 50 milyon insan yaralanmakta ve 1.2 milyon 
insan hayatını kaybetmektedir. Tüm ölümlerin % 2’si, yaralanmaya bağlı ölümlerin ise % 23’ü 
trafik kazalarına bağlıdır. Trafik kazalarında yaralanan ve ölenlerin % 50’sini yolcu ve yayalar 
oluşturmaktadır. Her yıl ülkelerin gayri safi milli hasılasının % 4’ü trafik kazaları nedeniyle 
kaybedilmektedir. Şekil 4’de dünyadaki yaralanmaya bağlı ölümler incelendiğinde yaklaşık 
dörtte birinin trafik kazalarından meydana geldiği görülmektedir (Çelebi, 2014: 4). 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

359

Şekil 4: Dünyadaki Yaralanmaya Bağlı Ölümlerin Nedenlerine Göre Dağılımı 

Kaynak: WHO, Global Status Report On Road Safety: Time For Action, 2009. 

WHO (World Health Organization- Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre Avrupa Bölgesindeki 
trafik kazaları önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Avrupa’da ise her yıl gerçekleşen 
trafik kazaları sonucunda yaklaşık 127 bin kişi ölmekte, 2.4 milyon kişi de yaralanmaktadır. Bu 
da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının % 2 ‘sinin trafik kazaları sebebiyle kaybedildiğini 
göstermektedir. Trafik kazalarının kurbanlarının yaklaşık üçte birini 15-29 yaşlarındaki kişiler 
oluşturmaktadır. Bütün bunlara karşın etkili önleyici stratejiler mevcut olup, hayata geçirilmesi 
gerekmektedir (WHO, Racioppi ve diğ. 2004: 3). 2020 yılında Dünya genelinde trafik kazaları 
sonucunda beklenen ölümlerin 2009 yılına oranla yüksek gelirli ülkelerde % 27 azalacağı, orta 
ve düşük gelirli ülkelerde ise % 83 oranında artacağı öngörülmektedir (turktrafik.org). 

2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3. sıraya 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Karayolunda meydana gelen ölümlerin düşük ve orta gelir 
grubundaki ülkelerde % 83 oranında artacağı, yüksek gelir grubundaki ülkelerde ise % 27 
oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre, 2020 yılında tüm dünyada % 67 
düzeyinde bir artış beklenmektedir (Adalar, 2012: 7). 
Trafik kazalarının maliyetinin bir yılda: 

Ø Tüm dünyada 518 milyar ABD Doları kayba neden olacağı;
Ø Düşük ve orta gelir grubundaki ülkeler için 65 milyar ABD dolarını açacağı ve bunun

alınan toplam gelişme yardımının üzerinde olacağı;
Ø Düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde gayri safi milli hasılanın % 1 – 1.5’una denk

olacağı;
Ø Yüksek gelir grubundaki ülkelerde gayri safi milli hâsılanın % 2’ sine denk olacağı

tahmin edilmektedir (Adalar, 2012: 7).
3.2.Türkiye’de Trafik Kazaları 

Trafik kazaları, gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en 
önemli sorunların başında gelmekte ve her yıl trafik kazalarından dolayı binlerce insan 
yaralanmakta ya da ölmektedir. 
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2012 yılında bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan taşıt sayıları % 
17.5 oranında artmış ve 2012 yılında meydana gelen trafik kazalarında 100,000 nüfusa düşen ölü 
sayısı 5, yaralı sayısı 354.5 olmuştur. 2012 yılında 1,069,292 adet aracın trafiğe kaydı yapılmış, 
125,407 aracın ise trafikten kaydı silinmiştir. Trafikteki araç sayısı, 2012 yılında bir önceki yıla 
göre % 5.9 artmıştır. Şekil 5’te ise 2003 ile 2012 yılları arasında yaralı sayısı her geçen yıl 
artarken ölü sayısının azaldığı görülmektedir (TÜİK 2013: 24). 

Şekil 5: Trafik Kazalarındaki Ölü ve Yaralı Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2014 yılında 
Türkiye’de 1,855 adet ölümlü kaza, 140,517 adet ise yaralanmalı kaza gerçekleşmiştir. Bu 
kazalarda ölen kişi sayısı 2,296 iken, yaralanan kişi sayısı 233,336’dır. 
Marmara Bölgesi, yoğun sanayi bölgesinin varlığı ile göç odağı haline gelmiştir. Kocaeli ili 
içerisinden geçen ulusal ve uluslararası yol ağı ile önemli bir geçiş noktasında bulunmaktadır. 
Türkiye İstatistik Kurumundan alınan verilerde Tablo 1’ den de anlaşılacağı üzere Kocaeli ili 
içerisinde yıllara göre ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları ile motorlu araç sahipliliğinin artması 
ve yaygın kullanımı arasında paralel bir yapı oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 1: Kocaeli İli Yıllara Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza 

YIL KAZA SAYISI ARAÇ SAYISI 
2008 2,603 207,334 
2009 2,670 220,931 
2010 2,638 240,216 
2011 2,865 258,555 
2012 3,227 276,210 
2013 3,259 294,640 
2014 3,432 311,636 

Tablo 2: 2013-2014 Yılı Kocaeli’ndeki Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar 

Ölümlü Kaza Sayısı Yaralanmalı Kaza Sayısı Ölümlü ve Yaralanmalı 
Kaza Sayısı 

90 6,517 84 
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4. ÇALIŞMA ALANININ TANIMLANMASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alanı 3.418 km², 2014 yılındaki nüfusu 1,649,901 olmakla 
birlikte, otomobil sayısı 205,420, bin kişiye düşen otomobil sayısı ise 125’tir. Büyükşehir 
Sınırları içerisinde 12 ilçe ve 272 mahalle bulunmaktadır. İlçeler arasında, İzmit, en yüksek 
nüfuslu ve en fazla nüfus artışı yaşanan ilçedir.  
Kocaeli genelinde toplam 294,640 motorlu taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtların yaklaşık % 60’ı 
otomobildir. Otomobil sahipliliğinin en yüksek olduğu ilçe İzmit ve en düşük olduğu ilçe 
Kandıra’dır (Kocaeli Ulaşım Ana Planı 2012). 

Kocaeli’ deki toplam yolculuk sayısı 2,605,758, hareketlilik oranı 1.55’tir. 137,033 araç 
Kocaeli’nden transit geçmektedir. Diğer illerden gelen araç sayısı 185,942, diğer illere giden 
araç sayısı ise 186,961’dir. Günlük ağır vasıta trafiği ise 100,205 birim kamyondur. Bunun 
içinden 16,354 birim kamyon ise transit geçmektedir.  
Ulaşım türlerine göre dağılıma baktığımızda, yolculukların % 43’ü yaya olarak, % 21’i toplu 
taşıma, % 19’u özel araç, % 15’i servis ile yapılmaktadır. Kocaeli’ndeki yol ağı, 5,271 km 
bölünmemiş, 973 km bölünmüş olmakla birlikte toplam 6,244 kilometre uzunluğundadır. 

Şekil 6: Kocaeli İli Karayolu Ağı 
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5. VERİ TABANI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Trafik güvenliği konusunda ilerleme kaydedilebilmesi için mutlaka daha önce meydana gelmiş 
olan kazaların oluş yerleri, kaza sıklığı, kaza şiddeti ve kaza türleri hakkında doğru ve güvenilir 
bilgilere sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgilerin düzenli bir kayıt sistemi içerisinde 
tutulması durumunda kazaların sebebini öğrenmek ve ilerde olabilecek kazalara karşı önlem 
almak mümkün olacaktır. 

Kazalarla ilgili bilgileri hız, hacim gibi diğer trafik parametrelerinde olduğu şekliyle kaydetmek 
ve belirlemek mümkün değildir. Çünkü kazalar çok farklı türlerde ve zamanlarda olabilir. Ayrıca 
kazaların meydana geldiği anı gözlemleyebilmek de hemen hemen imkânsızdır. Kazalar 
hakkında elde edilen tüm bilgiler ikincil sayılabilecek ve belki de objektif olamayacak 
kaynaklardan edinilen bilgilerdir. Bu kaynaklar ise kazaya karışan sürücüler, varsa görgü 
tanıkları ve bunları derleyen polis kaza raporlarıdır. 
Bu noktada polis, kaza raporlarının önemi ve işlevi daha iyi ortaya çıkmakta ve sadece anlık 
durumu belirleyen bir rapor olmaktan ziyade, gelecek için güvenlik anlamında ışık tutabilecek 
bir kaynak olmaktadır. 

Bu sebeple bu raporların belli bir sistem içerisinde düzenlenmeleri, kayıtlarının tutulması ve 
gerektiğinde bu bilgilere ulaşılabilmesi yol güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu 
bilgilerin düzenli olması sayesinde aşağıdaki analizlerin yapılabilmesi mümkün olacaktır: 

Ø Normalin dışında yüksek kaza oranına sahip yerlerin belirlenmesi
Ø Bu yerlerde kaza sebebi olan durumların tespiti ve detaylı araştırılması
Ø Kazalarla ilgili sürücü bilgileri, genel kaza sebepleri ve bu tip konularda istatistiksel bir

taban oluşturulması
Ø Kazalar oluşmadan önce önleyici tedbirler alınması.

6. TRAFİK KAZALARININ İNCELENMESİ
2013 ve 2014 yılı ölümlü ve yaralanmalı kaza verilerinden, D-100 koridoru üzerinde hız ve 
tasarım ilişkilerinin uygun olmadığı noktalarda kazaların yoğunlaştığı yerler, 500 m bant 
genişliğinde yapılan mekânsal analiz ile belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra 250 m bant 
genişliğinde yapılan mekânsal analizler ile sıcak noktalar kavşak bazında tespit edilmiştir. 6,244 
km yol ağı üzerinde iki yılda gerçekleşen toplam 6,691 adet ölümlü ve yaralanmalı kazalardan 
çoğu kavşak noktalarında meydana gelmiştir. Tespit edilen bu noktalarda kazaların oluş şekilleri 
detaylı incelenmiştir. 

İstatistiksel analizler kısmında kazaların meydana geldiği ay, gün, saat verileri ile kazanın 
oluşum şekli ve kazaya karışan araç sayısı gibi verilerin istatistiksel olarak anlamlılıkları ayrı 
ayrı analiz edilmektedir. Bu çalışmada sayısallaştırılmış veriler yardımıyla istatistiki analizler 
yapılmıştır. Bu istatistiklerde, trafik kazası sayılarındaki değişim yılın aylarına, haftanın 
günlerine, günün saatlerine göre incelenmiş ve kazaya karışan araç sayısının istatistiksel olarak 
anlamlı bir eğilim gösterip göstermediği test edilmiştir. Ayrıca, kazaların ilçelere göre dağılımı, 
araç cinslerine göre dağılımı ve kazaların yoğunlaştığı kavşak tipleri gibi analizler de yapılmıştır. 
Kazaların istatistiksel olarak analizleri yapılmış ve grafiksel olarak gösterimleri verilmiştir. 
İlçelere göre dağılımına bakıldığında en fazla kazanın İzmit ilçesinde meydana geldiği 
görülmektedir. Gebze ilçesinde de İzmit ilçesine yakın oranda kazalar meydana gelmiştir. 
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Şekil 7: İlçelerin 2010-2014 Nüfuslarına Göre Dağılımı 

Şekil 8: Kazaların İlçelere Göre Dağılımı 

Şekillerden anlaşılacağı üzere nüfusun ve araç sayısının fazla olduğu ilçelerde kaza sayısının da 
benzer karakteristikte olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9: İlçelere Göre Otomobil Sayısının Dağılımı 

Kazaların aylara göre dağılımına bakıldığında; kazaların 2013 yılında Mayıs ve Haziran 
aylarında, 2014 yılında ise Ekim ayında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, hava şartlarının 
iyileştiği zamanlarda yoldaki araç sayısının artışına bağlı olarak kazaların da arttığını 
göstermektedir. Ağustos ve Ekim aylarında bayramların olması sebebiyle de kaza sayıları 
fazladır. 

Şekil 10: Kazaların Aylara Göre Dağılımı 

2013 ve 2014 yılları içerisindeki kazaların aylar arasında dağılımları benzerlik göstermekle 
birlikte 2014 yılının kış aylarında gözle görülür bir artış kaydedildiği anlaşılmaktadır. Bu durum 
iki yıl arasında ortalama yağış ve kış şartları açısından farklılıklar görülmesinden kaynaklandığı 
şeklinde yorumlanmıştır. 
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Şekil 11: Kazaların Günlere Göre Dağılımı 

Kazaların 2013 yılında en fazla Pazartesi günü, 2014 yılında ise Cuma günü gerçekleştiği 
görülmektedir. Haftanın ilk iş günü ve son iş günü olması nedeniyle kazaların arttığı söylenebilir. 

Şekil 12: Kazaların Hava Durumuna Göre Dağılımı 

Kazaların en çok açık havalarda ve kuru yol yüzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 2013 ve 
2014 yılı dağılımları birbiriyle benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 13: Kazaların Yol Yüzeyine Göre Dağılımı 

Kazaların yol sınıfına göre dağılımına bakıldığında; kazaların en çok caddelerde olduğu 
görülmektedir. 2013 ve 2014 yıllarındaki dağılım benzerlik göstermektedir. 

Şekil 14: Kazaların Yol Sınıfına Göre Dağılımı 

Şekilden de anlaşılacağı üzere kent içi yol olarak tabir ettiğimiz cadde sınıfındaki yol ağlarında 
önemli oranda trafik kazaları meydana gelmektedir. 
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7. KAZA SICAK NOKTALARIN BELİRLENMESİ
Şekil 15: Sıcak Noktaların Belirlenmesi 

Çalışma kapsamında; kavşakların yoğunlaştığı 3 nokta ele alınıp incelenmiştir. Bu kavşak 
noktaları Gebze Eskihisar Kavşağı, İzmit DSİ Kavşağı ve Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı’dır. 

Şekil 16: Kavşak Noktalarındaki Kazaların Sayıları 
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7.1. Eskihisar Kavşağı 

Şekil 17: Eskihisar Kavşağı 

Eskihisar Kavşağı, dönel bir kavşak olup bir alt geçidin üzerinde yer almaktadır. Araçlar 
kuzeyde İstasyon Caddesi’nden gelerek kavşaktan önce kurb çizmektedir. Kavşaktaki dönüş 
kurblarında güvenli geçişler sağlanamamaktadır. 2013 yılında 23, 2014 yılında ise 29 adet olmak 
üzere iki yılda toplam 52 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmiştir. Kazaların 
oluş şekillerine bakıldığında 46 kaza yandan çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 18: Kavşağın Genel Görünümü 

Kavşak, Gebze ile Darıca arasında geçiş noktasındadır. 

D100 

GEBZE 

DARICA 

DARICA 

GEBZE 
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Şekil 19: Sabah Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

Şekil 20: Akşam Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

Eskihisar Kavşağı’nda sabah ve akşam zirve saatteki trafik akım değerlerine bakıldığında, 
İstasyon 
Caddesi üzerinde sabah saatlerinde Darıca’dan Gebze yönüne, akşam saatlerinde ise Gebze’den 
Darıca yönüne trafiğin daha yoğun olduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 21: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Mevsimsel Dağılımı 

2013 ve 2014 yılı Eskihisar Kavşağı’ndaki mevsimlere göre dağılıma bakıldığında en çok 
kazaların ilkbahar mevsiminde gerçekleştiği görülmektedir. Açık havalarda yolun da kuru olması 
sebebiyle hız oranı artmış, bu artışa bağlı olarak kaza sayıları da artış göstermiştir. 

Şekil 22: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Günlere Göre Dağılımı 

2013 yılında kazaların en çok Pazartesi günü, 2014 yılında ise kazaların en çok Çarşamba günü 
gerçekleştiği görülmektedir. Aynı zamanda kazalar ağırlıklı olarak gündüz gerçekleşmektedir. 
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Şekil 23: 2013 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

Şekil 24: 2014 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

2013 ve 2014 yılındaki kazalar oluş şekillerine göre benzerlik göstermektedir. Darıca ve Gebze 
yönünde trafik akışının fazla olmasından ve kavşaktaki dönüş kurblarının güvenli olmayışından 
dolayı doğu-batı kesişiminde daha çok araçların yandan çarpışmasıyla kazalar meydana 
gelmektedir. Kazalardaki araçların çoğu otomobildir. 
Saha çalışmalarında kavşakta yapılan incelemelerde, levhaların yeterli olmadığı görülmüştür.  
Kavşağın topoğrafik yapısından dolayı eğimli olmakla birlikte, Gebze ve Darıca yönünden gelen 
araçlarda görüş sıkıntıları yaşanmaktadır. 
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7.2. DSİ Kavşağı 

Şekil 25: DSİ Kavşağı 

DSİ Kavşağı, D-130 Karayolu ile Atatürk Caddesi üst geçidinin başlangıcında keskin bir kurba 
bağlanmaktadır. Kavşak öncesinde yol geometrisi, motorlu taşıt kullanıcılarına daha yüksek 
hızlarda seyretmelerine olanak vermektedir. Yaz Sokak’tan gelen trafik akımı D-130 Karayoluna 
kurbun başlangıç noktasında (güney doğu kısmı) katılmaktadır. Bahse konu bağlantının, 
kavşağın doygun akım saat dilimleri arasında güvenlik açısından tehlikeler oluşturduğu 
gözlemlenmiştir. 2013 yılında 21, 2014 yılında ise 12 adet olmak üzere iki yılda toplam 33 adet 
ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmiştir. Kazaların oluş şekillerine bakıldığında 23 
kaza sabit cisme çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 26: Kavşağın Genel Görünümü 

Yalova yönünden gelen araçlar, tehlikeli viraj ve hız limiti olmasına rağmen hızlı geçmektedir. 
Yaz Sokak’tan gelen araçlar, D-130 Karayoluna tam kurbun başladığı yerden girmektedir. Bu 
durum güneyden gelen araçları zorlamaktadır. 

YALOVA 

İZMİT 

D
13

0 

D100 

YALOVA 

İZMİT 
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Şekil 27: Sabah Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

Şekil 28: Akşam Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

DSİ Kavşağı’nda sabah ve akşam zirve saatteki trafik akım değerlerine bakıldığında, D-130 
Karayolu üzerinde her iki (İzmit ve Yalova) yönde de yoğunluğun fazla olduğu görülmektedir. 
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Şekil 29: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Mevsimsel Dağılımı 

DSİ Kavşağı’ndaki mevsimlere göre dağılıma bakıldığında 2013 yılında en çok kazaların 
ilkbahar 
mevsiminde, 2014 yılında ise ilkbahar ve sonbahar mevsiminde gerçekleştiği görülmektedir. 
Açık 
havalarda yolun da kuru olması sebebiyle hız oranı artmış, bu artışa bağlı olarak kaza sayıları da 
artış göstermiştir. 

Şekil 30: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Günlere Göre Dağılımı 

2013 yılında kazaların en çok Pazar günü, 2014 yılında ise kazaların en çok Cuma ve Cumartesi 
günleri gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılında kazalar en çok gündüz olmakla birlikte, Pazar 
günü kazaların eşit dağıldığı görülmektedir. 2014 yılında ise kazalar çoğunlukla gündüz 
meydana gelmektedir. 
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Şekil 31: 2013 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

Şekil 32: 2014 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

2013 ve 2014 yılında DSİ Kavşağı’ndaki çarpışma diyagramlarına bakıldığında, en fazla sabit 
cisme çarpma şeklindedir. Yani, kazalar çoğunlukla araçların orta bariyere çarpması sonucu 
meydana gelmiştir. Yalova yönünden gelen araçlar, hız limitine uymadıkları için tehlikeli viraja 
hızlı giriş yapmaktadırlar. Kurbun içine yerleştirilmiş olan dikey işaretlemeler motorlu taşıt 
kullanıcılarını tehlikeli viraj için uyarmada yetersiz kalmaktadır. Böylece tehlikeli viraja hızlı 
giren araçlar kontrolünü kaybederek, ortadaki bariyerlere çarpmaktadır. Aynı zamanda yatay 
işaretlemeler tamamıyla silinerek görünürlüklerini yitirmiştir. Kazalar, çoğunlukla İzmit 
yönünde meydana gelmektedir. 
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7.3. Yüzbaşılar Kavşağı 

Şekil 33: Yüzbaşılar Kavşağı 

Yüzbaşılar Kavşağı, doğu tarafından aşağıya doğru eğimin sonrasında yer almaktadır. Sola 
dönüş cebi, batıdan gelen trafik için mevcut şeritlerin sağ tarafında yer almaktadır. Tali yol 
kavşağın batı kısmında ana yol ile sinyal kontrolü olmadan birleşmektedir. Bu durum kavşakta 
beklenmedik bir trafik akımı yaratmaktadır. 2013 yılında 13, 2014 yılında ise 18 adet olmak 
üzere iki yılda toplam 31 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmiştir. Kazaların 
oluş şekillerine bakıldığında 12 kaza yandan çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Şekil 34: Kavşağın Genel Görünümü 

Yalova yönüne giden araçlar, Migros’un girişinde bulunan üst geçitten dolayı trafik ışığını ve 
kavşağı görememektedirler. Sahada yapılan incelemeler sonucunda, yatay işaretlemelerin 
yetersiz ve yol zemininin kaygan olduğu görülmüştür. Yalova yönünden gelen araçların, sola 
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dönüş cebine girdikten sonra kırmızı ışık yanmasına rağmen kontrolsüzce ana yola girmeleri 
sonucunda kazalar oluşmaktadır. 

Şekil 35: Sabah Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

Sabah zirve saatte Gölcük yönüne olan trafiğin daha yoğun olduğu görülmektedir. 

Şekil 36: Akşam Zirve Saat Trafik Akım Değerleri 

Akşam zirve saatte ise, Gölcük yönüne ve sabah zirve saate göre daha yoğun olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 37: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Mevsimsel Dağılımı 

Yüzbaşılar Kavşağı’ndaki mevsimlere göre dağılıma bakıldığında 2013 yılında kazaların 
çoğunlukla sonbahar mevsiminde, 2014 yılında ise yaz mevsiminde gerçekleştiği görülmektedir. 
Açık havalarda yolun da kuru olması sebebiyle hız oranı artmış, bu artışa bağlı olarak kaza 
sayıları da artış göstermiştir. 

Şekil 38: 2013 ve 2014 Yılı Kazaların Günlere Göre Dağılımı 

2013 yılında kazaların en çok Cuma günü, 2014 yılında ise kazaların en çok Cumartesi günü 
gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılında kazalar en çok gece olmakla birlikte, Pazar günü 
kazalar daha çok alacakaranlıkta meydana gelmektedir. 2014 yılında da kazalar çoğunlukla gece 
meydana gelmektedir. Pazar ve Pazartesi günleri kazaların hepsi gündüz gerçekleşmiştir. 
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Şekil 39: 2013 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

Şekil 40: 2014 Yılındaki Kazaların Çarpışma Diyagramları 

2013 ve 2014 yılında İzmit yönündeki kazalar, yan yoldan gelen araçların kırmızı ışığı ihlal 
ederek sola dönüşü sırasında yandan çarpma şeklinde meydana gelmektedir. Yalova yönündeki 
kazalar ise ıslak zeminde kırmızı ışıkta duramayarak arkadan çarpma şeklinde meydana 
gelmektedir. 
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8. YOL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

8.1. Geometrik Düzenleme Önerileri
8.1.1. Eskihisar Kavşağı

Şekil 41: Eskihisar Kavşağı Alternatif 1 

Trafik güvenliği için dairesel adaya gelirken araçların hızlarını azaltacak şekilde ada 
düzenlenmeli ve araçların birbirlerine yol vermelerini düzenlemek amacıyla sinyalizasyon 
sistemi kurulmalıdır. Yatay ve düşey işaretlemelerin pozisyonları, tüm sürücüleri doğru 
yönlendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Şerit sayıları kontrol edilerek, sayım ve hacim 
değerlerine göre şeritler daraltılmalıdır. Yaya geçişlerinin yerleri değiştirilmelidir. 

Şekil 42: Eskihisar Kavşağı Alternatif 2 
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Trafik güvenliği için dairesel adaya gelirken araçların hızlarını azaltacak şekilde adanın 
düzenlenmesi ve dönüş hareketlerinin ayrıştırılması için dönüş adaları eklenmesi gerekmektedir. 
Araçların birbirlerine yol vermelerini düzenlemek amacıyla yoğun akımların akışkanlığını 
sağlayacak 3 fazlı sinyalizasyon sistemi kurulmalıdır. 

8.1.2. DSİ Kavşağı 

Şekil 43: DSİ Kavşağı Alternatif 1 

Yol aksının uygun yarıçapla kuzey batıya kaydırılması gerekmektedir. Yatay ve düşey 
işaretlemelerin ve pozisyonlarının yenilenmesi gerekmektedir. Tehlikeli viraja hızlı girişi 
engellemek için erken uyarıcı işaretlemeler yerleştirilmelidir. Aynı zamanda hızı düşürmek için 
24 saat radar uygulaması yapılmalıdır. Yol yüzeyinde asfalt zeminin yenilenmesi gerekmektedir. 

Şekil 44: DSİ Kavşağı Alternatif 2 

2x1 olan yan yol bağlantısının kavşak kısmında yaşanan problemlerin önüne geçilebilmesi için 
yan yola katılım şeridi açılarak yanında kalan alanda düzenleme yapılmalıdır. Yan yoldan D-130 
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Karayoluna katılan akımın D-130 Karayolu aksıyla birlikte düzenlenmesi ve katılım şeridi 
şeklinde çalıştırılması gerekmektedir. Yol yüzeyinde asfalt zeminin ve yatay işaretlenmelerin 
yenilenmesi gerekmektedir. 

8.1.3. Yüzbaşılar Kavşağı 

Şekil 45: Yüzbaşılar Kavşağı Alternatif 1 

Yalova yönünde sağa dönüşlerde ada refüjle uzatılmalıdır. İzmit yönünde öncelik yukarıdan 
gelen araçlarda olacak şekilde refüj uzatılmalıdır. Yatay ve düşey işaretlemelerin ve 
pozisyonlarının yenilenmesi gerekmektedir. Kuzey-güney geçişleri güvenli hale getirilmelidir. 
Yalova yönünden gelen araçların ışıklardan Bahriye Üçok Caddesi’ne güvenli bir şekilde dönüş 
yapabilmeleri için sol cep oluşturulmalıdır. D-130 Karayolu üzerinden Migros’a giriş ve çıkışlar 
kapatılmalıdır. Giriş ve çıkışlar Bahriye Üçok Caddesi’nden yapılmalıdır. İzmit ve Yalova 
yönlerinde D-130 Karayolu üzerindeki otobüs durak cepleri standart hale getirilmelidir. 

Şekil 46: Yüzbaşılar Kavşağı Alternatif 2 

YALOVA
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Yalova yönünden gelen araçların sola dönüşleri için D-130 Karayolu üzerinde sola dönüş cebi 
oluşturulması ve mevcut yol aksının aynı oranda kaydırılması gerekmektedir. Kuzey- güney 
geçişlerinin benzinliğin doğusundaki bağlantı (imar) yolu vasıtası ile sağlanması gerekmektedir. 

8.2.  Kurumsal ve İdari Yapılanma Önerileri 

ü Trafik Güvenliği Birimi kurulmalıdır.
• Üst otoritede kurulacak birimin yasal altlıkları oluşturulmalıdır.
• Yetkilerin tanımlanması gerekmektedir.
• Birimler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
• Dönemlik raporlamaların hazırlanması gerekmektedir.
• Birim içerisinde trafik kazalarının sebep-sonuç ilişkilerini analiz eden Trafik Güvenliği

Komisyonu kurulmalıdır.

ü Veri standardı oluşturulmalıdır.
• Gerekli olan veri tipleri tespit edilmelidir.
• Uluslararası veri tabanları incelenmelidir.
• Uluslararası yazılımlar incelenmelidir.
• Ortak veri tabanı çalışmaları yapılmalıdır.
• İlgili yasal düzenlemelerin tanımlanması gerekmektedir.

Şekil 47: Ölümlü-Yaralanmalı Kaza Tutanağı 

ü Kaza tutanakları, uluslararası standartlarda tekrar gözden geçirilmelidir.
• Kaza tutanakları içerisinde yer alan H. Kaza Sonucu kısmındaki “Yaralı” seçeneği

uluslararası standartlara uygun şekilde “Hafif Yaralı” ve “Ağır Yaralı” olarak
sınıflandırılmalıdır.

• Kaza tutanakları içerisinde yer alan F. Kazaya Ait Özellikler kısmındaki Oluş Şekline
Göre Kaza Türündeki maddeler uluslararası standartlara göre değiştirilmelidir.
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8.3. Stratejik ve Yazılım Yönünden Öneriler 
ü Kaza nedenleri ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırma ve düzeltme için esnek

raporlama sistemleri entegre edilmelidir.
ü Kazaların yönetimi için ilgili süreçler, iş akışları, kurum içi ve/veya kurumlar arası işbirlikleri

eklenmelidir.
ü Yasal düzenlemeler ve uyumluluklar eklenmelidir.
ü İyi bir süreç yönetimi için kaza yönetiminde kullanılacak KPI(Kilit performans göstergeleri)

eklenmeli ve bu göstergeler doğrultusunda reel hedefler belirlenmelidir.
ü Kullanılabilecek KPI:

• Kaydedilen kaza kayıtları – OK, detaylandırılmalıdır
o Öncelik, etki, aciliyet
o Tip, kategori
o Müdahil olanlar, raporlayanlar
o Coğrafi bölge, altyapı, servis

• Kaza müdahale ortalama süreleri
• Kaza başına ortalama maliyet eklenmelidir
• İlk acil müdahaledeki başarı yüzdesi eklenmelidir
• Ölümlü kaza yüzdesi eklenmeli
• Yanlış giriş yapılan / düzeltilen kaza girişlerinin oranı
Şekil 48: Kilit Performans Göstergeleri ve Trafik Kazası Tutanak Giriş Yöntemleri
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ü Kazalar için uzman ve rehberlik desteği verilmelidir.
ü Kazaları oluşturan riskler belirlenmeli ve bu risklerin gerçek hayattaki etki analizi

yapılmalıdır.
ü Kazaların azalması için gereken öncelikli kontrol ve aksiyonları belirlenmelidir.
ü Kazaların oluşumunu azaltacak önlemlerin alınmalıdır.
ü Yaralanma kayıtları ve tekrarlayan yaralanmaları engelleme yöntemleri sisteme entegre

edilmelidir.
ü Kaza maliyetleri ve maliyet azaltma stratejileri belirlenmelidir.
ü Otomatik konum belirleme yöntemi sisteme entegre edilmelidir.
ü Kaza detaylarının kaza noktasında girilmesi sağlanmalıdır.
ü Kaza yerinin fotoğraflarının otomatik olarak sisteme eklenmesini sağlayacak modül entegre

edilmelidir.
ü Tablet bilgisayarlar üzerinden girişleri yapılan kaza tutanaklarının otomatik çıktı formuna

dönüştürülmesine imkân sağlayacak yazılım geliştirilmelidir.
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YAYA YOLLARINDAKİ FARKLI ENGELLERİN YÜRÜMEYİ 
TERCİH ETME ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 

Çaputcu, Mehmet1* 
Karabayır, Aykut2 

Kaplan, Sezin2 
Özuysal, Mustafa3 
Şengöz, Burak31 

ÖZET 
Kentiçi yolların ve kentsel alanların yürünebilirliği ile kentin sunduğu sosyal ve psikolojik 
konfor arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur. Burada konfor kavramı ulaşım beklentisini 
karşılama, trafik güvenliği, emniyet algısı, stresten uzaklık, bireyler arası sosyal iletişim sıklığı 
ve kalitesi gibi öğeleri içine almaktadır. Yürüme, kabul edilebilir mesafelerde en ekonomik, 
sağlıklı ve erişilebilirliği en yüksek olan ulaşım türüdür. Ayrıca, genellikle gözardı edilmekle 
beraber, erişim bağlamında toplu ulaşımın kaçınılmaz ve tamamlayıcı bir bileşenidir. Öte 
yandan, kent içi bazı arterler boyunca yayalar tarafından sıklıkla kullanılan kaldırımlarla ilgili 
bazı sorunlar öne çıkmaktadır. Mevcut yaya yolu enkesitinin ağaç, kulübe, direk, işporta gibi 
çeşitli nedenlerle işgal edilerek daraltılmış olması, kaldırım enkesitinin yürüme talebine yetersiz 
genişlikte olması ve kaldırım bulunmaması şeklinde üç kategoride ele alınabilecek bu sorunların 
ortak sonucu olarak yayalar taşıt platformu üzerinde, taşıtlar ile aralarında hiçbir bariyer 
bulunmadan yürümek zorunda bırakılmakta, güvenlik risklerine maruz kalmakta, ulaşım 
açısından gecikmeler yaşamakta ve konfor hissini kaybederek stres yaşamaktadırlar. Bu 
çalışmada, yaya yolları bakımından sorunlu yol kesimlerinde yayaların yaşadığı gecikmeler 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla İzmir ili Buca ilçesinde, biri söz konusu yaya yolu 
sorunlarını içeren ve diğeri standarda uygun kontrol yol kesimi olarak iki istasyon noktası 
belirlenmiştir. Bu yol kesimlerinde yatay düzlem içerisinde hassas ölçüm yapabilen lazer tarayıcı 
cihazlar yardımıyla yaya ve taşıt hareketleri iki boyutlu nokta bulutu olarak kaydedilmiş, sahada 
elde edilen veri kümesi işlenerek yapılar ve ağaçlar gibi sabit nesneler ile yaya ve taşıtlar gibi 
hareketli nesneler birbirinden ayrılmıştır. Oluşturulan bir arayüz yardımıyla hareketli noktaların 
saha planı üzerinde görüntülenmesi sonucu konum ve zaman bilgisine erişilen yayaların farklı 
kesitlerdeki hareketleri incelenmiştir. Ayrıca, sahada lazerle veri toplama esnasında video 
kamera ile görüntü kaydı yapılmış, bu kayıtlardan yayaların yaş grubu, kilo durumu, cinsiyet gibi 
bazı özellikleri belirlenmiştir. Video görüntülerinden ve lazer tarayıcılardan elde edilen veri 
kümelerinin bütünleşik olarak analizi gerçekleştirilerek sorunlu ve kontrol yol kesimleri 
üzerindeki yayalara ait yürüme davranışları karşılaştırılmıştır. Yukarıda sözü edilen sorunların 
görüldüğü bir yaya yolunu kullanmak zorunda kalan yayanın engeller karşısında ne kadar 
gecikme yaşadığı sayısal olarak ortaya konmuş, yürüme konforu, güvenlik hissi ve yürümenin 
tercih edilebilirliği ile ilgili çıkarımlarda bulunmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: yaya kaldırım sorunları, yaya gecikmesi, yürüme konforu. 

1 Gediz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir 
* mehmet.caputcu@gediz.edu.tr
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D., İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
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GİRİŞ 
Ülkemizde yaya ulaşımı, gerek şehirlerimizin fiziki yapısı, gerek insanların taşıt alım gücü ve 
gerekse sosyal yapı itibarıyla, kentiçi ulaşımının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Ulaştırma 
türleri arasında en ekonomik yöntem olan toplu ulaşım sistemlerine erişim de yürüyerek 
sağlanmaktadır. Bu yüzden, kentlerin daha yaşanabilir olması yayalara sunulan olanakların 
iyileştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Kentiçi ulaştırma sistemleri konusundaki çalışmaları ile 
bilinen Vuchic (2005), modern kent hayatında otomobil kullanımının aşırı yaygınlaşması ve bir 
bağımlılık haline gelmesine dikkati çekmiştir. Vuchic’e göre bir şehri ‘yaşanabilir’ yapan en 
önemli unsurlardan biri yayalar ile bisiklet kullanıcılarına gereken konfor ve güvenliğin 
sağlanmış olmasıdır. Kentiçi ulaşımında yaya yolculuklarının günlük toplam yolculukların 
yaklaşık %30~35’ini oluşturduğu bilinmektedir (Oral, 2012). Dolayısıyla, yayaların kullanım 
bölgelerinin başarımı ve tasarımı da büyük önem taşımaktadır. 
Öte yandan, cadde ve sokaklarda yayaların kullanımına ayrılması gereken yürüme alanları çeşitli 
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar; (1) yer yer yayalar tarafından da kullanılan kentiçi taşıt 
yolları boyunca hiç yaya yolu (kaldırım) bulunmaması, (2) kaldırımın yaya trafiği talebini 
karşılayacak kesit genişliğine sahip olmaması, veya (3) plan dışı ve kuralsız işgallerden 
kaynaklanan daralmalar sebebiyle kaldırımın gerekli hizmeti verememesi şeklinde kendini 
göstermektedir. Ayrıca yayaların yürümedeki konfor algısı ve güvenlik hissi ciddi ölçüde 
olumsuz etkilenmektedir. Şekil 1’de sorunlu yol kesimlerine örnekler verilmiştir. 

Şekil 1 Yaya yolu sorunlarına örnekler 

Yayaların yürüdükleri fiziksel ortam ve diğer trafik unsurları ile olan etkileşimleri bağlamında 
literatür incelendiğinde, çalışmaların önemli bir kısmının karşıdan karşıya geçme sırasındaki 
etkileşimlere ve kavşaklara odaklandığı dikkati çekmektedir. Diğer yandan, kavşaklar arası yol 
kesimleri üzerindeki yaya yolu sorunlarından kaynaklanan ve birbirine paralel hareket eden yaya 
ve taşıt trafiği arasında görülen etkileşimler, ülkemiz özelindeki yaya-taşıt çatışmalarının önemli 
bir sebebini teşkil etmektedir. Gelişmekte olan bazı ülkelerde gerçekleştirilmiş ve konuyu bu 
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yönüyle inceleyen az sayıda çalışmanın ise görsel gözlemlerin yorumlanmasıyla sınırlı kaldığı 
görülmüştür. 

Çalışmada, söz konusu sorunların görüldüğü yol kesimlerindeki daralmaların/işgallerin yaya-
taşıt etkileşimi üzerindeki etkileri, düzlemde mesafe verisi toplayabilen lazer tarayıcılar 
yardımıyla iki boyutlu bir koordinat sistemine aktarılarak incelenmiştir. Özel tasarlanmış bir 
bilgisayar algoritması yardımıyla yaya ve taşıtların izleri oluşturulmuş, anlık hızları ve 
birbirinden uzaklıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece gerek kullanılabilir kesit genişliği ve 
yaya yolu işgalleri ile yaya-taşıt etkileşimi arasındaki ilişkiler gerekse de tasarım öğeleri ile yaya 
hareketleri arasındaki ilişkiler mikroskobik ölçekte incelenebilmiştir. 

Literatür 

Kentsel mekânlardaki yaya hareketliliğinin çeşitli yönleri, farklı çalışma alanlarından birçok 
araştırmacının ilgisini çekmiştir. Konu, yaya akımının özellikleri, yaya verisi toplama 
yöntemleri, yayaların davranış ve tercihleri ile bunların etkenleri, bir ulaşım sistemi olarak yaya 
yollarının başarımı, yaya hareketlerinin farklı yaklaşımlarla modellenmesi, yaya yolu çevresi 
değerlendirme ölçütleri, yaya ve taşıt trafiği arasındaki çatışma ve etkileşimler, yaya hizmet 
seviyesi ve yaya hareketlerinin benzetimi (simülasyonu) gibi çeşitli ana başlıklar altında 
incelenmiştir. 

Yaya Davranışları 
Hoogendoorn ve Bovy (2004), yayaların seyahat tercihlerini açıklarken, strateji, taktik ve 
ilerleme adını verdikleri üç aşama tanımlamışlardır. Yoldan karşıya geçiş yapan yayaların 
hareketleri bağlamında, Bowman ve Vecellio (1994) hemzemin yaya geçitlerindeki yürüme 
hızını açıklamada öne çıkan değişkenlerin yayanın yaşı ve yaya geçidinin konumu olduğunu 
bulmuşlardır. Yolun yaya geçidi bulunmayan kesimlerinde görülen kural dışı karşıya geçme 
hareketlerini inceleyen Zhuang ve Wu (2011), benzetim çalışmalarında kullanılabilecek yararlı 
bulgulara ulaşmışlardır. Yayaların %66’sının yaklaşan taşıtlara bakmadan yola indiği, %32’si 
karşıya koşarak geçmeyi tercih ederken %11’inin geri adım attığı, yolu geçme esnasında ise 
tümünün yaklaşan taşıtlara doğru baktığını ve eşya taşınmasının yayaların dikkatini dağıtan 
etkenlerin başında geldiğini belirlemişlerdir. Tom ve Granie (2011), kavşaklarda zamansal 
olarak erkek yayaların kurallara daha az uyduğunu ve geçiş esnasında erkek yayalar çoğunlukla 
taşıtlara odaklanırken kadın yayaların diğer yayalara ve çevredeki diğer unsurlara odaklandığını 
gözlemlemişlerdir. Feng vd. (2010), yaya bekleme alanlarında yer kalmaması, yayalara için uzun 
kırmızı faz süreleri ve diğer psikolojik nedenlerle, kalabalık kavşaklarda yayaların öne eğilmek 
ve yola sarkmak/inmek suretiyle taşıt trafiği üzerinde bir ‘sıkıştırma etkisi’ uyguladıklarını 
ortaya koymuşlardır. Brewer vd. (2006), 2x2 kesitli bir yolda yaklaşan trafiğin her iki şeridi aynı 
anda güvenli geçiş aralığı sağlamadığı için, yayaların güvenlik riskine rağmen bir ‘kayan aralık’ 
manevrası ile karşıya geçmeyi göze aldıklarını gözlemlemişlerdir. 
Yaya hareketlerine tesir eden etkenler arasında çevresel koşullar da incelenmiştir. Avineri vd. 
(2012), karşıya geçiş hızındaki en önemli etkenler olarak yaş ve cinsiyet değişkenlerini ortaya 
koymuşlar; yayaların karşıya geçerken başlarını öne eğip bakmalarını ise düşme endişesi ile 
açıklamışlardır. Bu bulguların yaya geçidinin orta kısmı için geçerli olduğunu da saptayan 



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

389

Avineri vd., bu durumu yaya kaldırımı ve taşıt yolu arasındaki kot farkının tabii olarak bir 
uyarıcı olması sonucuna bağlamışlardır. 

Bazı çalışmalarda çevresel etkenler psikolojik ve sosyal etkenler ile birlikte ele alınmıştır. 
Hatfield ve Murphy (2007), Nasar vd. (2008), ve Stavrinos vd.nin (2009) tespitleri, yayaların cep 
telefonu ile konuşma esnasında yol ve çevreye karşı daha az dikkatli bir davranış sergiledikleri 
yönünde olmuştur. Walker vd. (2012) ise cep telefonu kullanımının aksine, kişisel müzik 
cihazlarının, yayaların yola verdiği dikkatte azalmaya yol açmadığını bulmuşlardır. Lange vd. 
(2011) yayalar ve bisiklet kullanıcılarının ışıklı kavşaklarda kuraldışı geçişlerine etki eden farklı 
dürtü etkenlerini incelemişler; farklı faz düzeninde art arda birden fazla ışık kontrollü geçişin 
bulunduğu, karşıdan yayaların geldiğinin görüldüğü ve yayalara ait yeşil fazın kısa olduğu 
durumlarda kuraldışı geçişlerin bağıl olarak artış gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Yol koşullarının yaya ulaşımına elverişliliği farklı yaklaşımlarla incelenmiştir. San Francisco 
Kamu Sağlığı Müdürlüğü mühendisleri (2008), yayaların kullandığı fiziksel çevrenin kalitesini 
değerlendirebilmek ve mevcut engelleri tespit edebilmek için Yaya Çevresi Kalite İndeksi 
(Pedestrian Environmental Quality Index –PEQI) adını verdikleri bir yöntem kullanmaktadır. 
Kavşakları ve yol kenarlarını trafik güvenliği, trafik akımı, yol tasarımı, arazi kullanımı ve 
güvenlik algısı kategorileri altında 30 farklı ölçüte göre değerlendirmişlerdir. Benzer yaklaşımla 
bir bölgedeki yol ağının bütünleşme analizini yapmak için şehir plancıları tarafından geliştirilmiş 
bulunan Mekânsal Dizin (Space Syntax) yöntemi de yürünebilirlik bakımından yaya yolu 
çevresini değerlendirmede kullanılmaktadır. 

Yaya ve Taşıt Trafiği Arasındaki Çatışma ve Etkileşimler 
Trafik bağlamında “çatışma”, Swain (1987) tarafından ifade edilmiş olduğu gibi, “iki veya daha 
fazla yol kullanıcısının mekânsal ve zamansal olarak birbirlerine hareketleri değişmeden devam 
etmesi halinde çarpışacakları kadar yaklaşmaları şeklinde gözlenen durum” şeklinde 
tanımlanabilir. Westra ve Rottengatter (1992) ise çatışmayı, “trafikte karşılaşan kullanıcılardan 
en az birinin davranışına seyahat hızı veya yönünde bir değişiklik olarak yansıyan ve dışarıdan 
gözlenebilen durumlar” olarak tanımlamışlardır. Yaya ve taşıtlar arası etkileşimler literatürde 
farklı yönleri ile ele alınmıştır. 

Junhua ve Shouen (2008), yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yayaların hızlarının 
yaklaşmakta olan taşıtların hızları ile doğru orantılı olduğunu ve çoğu sürücünün çatışma 
noktasına 28 m mesafede manevra yaptığını gözlemlemişlerdir. Qiu vd. (2011) taşıt ve yaya 
yollarının kesiştiği sinyalize olmayan kavşaklarda, özellikle kalabalık şehirlerde ön plana çıkan 
‘çizgiyi kapma’ mücadelesinden kaynaklanan trafik risklerine dikkat çekmişlerdir. 
Günümüze değin, yaya-taşıt çatışmaları ve etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar çoğunlukla 
yaya geçidi dışında kalan taşıt yolu üzerinden karşıya geçilmesi durumunu ele almışlardır. 
İncelenen mekânlar arasında, kentiçi arterler üzerindeki; yükseltilmiş orta kaldırıma (refüj) sahip 
yollar, ortada sola dönüş şeridi bulunan 2x2 kesitli yollar, bölünmemiş yollar, diğer çok şeritli 
yollar, kavşaklar ve farklı tipteki yaya geçitleri bulunmaktadır. Cynecki (1980), Bowman ve 
Vecellio (1994), AbdulSattar vd. (1996), Lord (1996), Milazzo vd. (1998), Houten vd. (2001), 
Malkhamah vd. (2005), Akin ve Sisiopiku (2007), Junhua ve Shouen (2008), Chen ve Meng 
(2009), Ismail vd. (2009 ve 2010) ve Junhua (2010) tarafından yürütülmüş çalışmalar bunlara 
örnek verilebilir. Ayrıca, Himanen ve Kulmala (1988), Varhelyi (1998), Sun vd. (2003) ve 
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Kuan-min vd. (2010) karşıya geçiş esnasında yayalar ve sürücüler arasındaki etkileşimi 
modelleme çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Papadimitriou vd. (2009), yaya davranış modellerinin incelendiği bir değerlendirme 
yayımlamışlardır. Bu çalışmada modeller, ‘yaya hareketleri ve rota tercihleri’ ile ‘yayaların 
karşıya geçme davranışları’ olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Değerlendirme raporuna göre, 
1985-2009 yılları arasında gerçekleştirilen söz konusu 63 modelleme çalışmasından sadece 
9’unda yaya-taşıt etkileşimini temsil eden değişkenlere yer verilmiştir. Bunlardan Himanen ve 
Kulmala (1988) yaya geçitlerindeki yaya-taşıt ‘karşılaşma’ları, Hunt ve Griffiths (1991) yoldan 
karşıya geçen yayalar için gecikme tahmini, Varhelyi (1998) yaya geçidinde sürücülerin hız 
davranışları, Liu vd. (2000) yaya gecikme tahmini, Sun vd. (2003) kavşak harici (mid-block) 
kontrolsüz yaya geçitlerindeki yaya-taşıt etkileşimi, Wakim vd. (2004) ile Airault vd. (2004) 
karşıya geçişlerde yaya-taşıt etkileşimi ve Gaud vd. (2008) teorik bir mikroskobik modelleme 
yaklaşımı üzerinde durmuşlar; Doniec vd. (2008) ise yaya-taşıt etkileşimine değinmekle 
yetinmişlerdir. 

Birbirine Paralel Hareket Eden Akımlar Arası Çatışmalar ve Sürtünmeler 
Yukarıda yer verilen çalışmalar, yayalar ve taşıtlar arasındaki etkileşimin farklı yönlerine ışık 
tutsa da, birbirine paralel hareket eden yaya ve taşıt trafiği arasındaki çatışma ve etkileşimlere ait 
özellikleri açıklar nitelikte değildir. Konuya bu bağlamda yaklaşmış olan üç önemli çalışma 
Khan vd. (1999) ile Kaparias vd. (2010 ve 2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Pakistan’ın Karachi şehrinde yaya-taşıt kazaları açısından yüksek risk taşıyan on nokta Khan vd. 
(1999) tarafından belirlenmiş; buralarda yayaların yoldan karşıya geçerken, taşıt yolu kenarında 
yürürken ve kaldırımda yürürken sergilediği davranışlar video kaydı yardımıyla izlenmiştir. 
Taşıtların manevra yapmasını sonuç verecek şekilde, yayaların yer yer taşıt platformuna inerek 
yol kenarından yürüdükleri ve bunun ilgili kesimlerde kaldırım genişliğinin ortalama %77’sinin 
kural dışı şekilde işgal edilmiş olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Aynı kesimlerde 
cadde genişliğinin ise ortalama %33’ünün kural dışı park edilmiş araçlar tarafından işgal edilmiş 
olduğu belirtilmiştir. 
“İşgal”i “yayaların yolunu -kaldırımda veya platformda- bloke eden herhangi bir cisim ya da 
engel” olarak tanımlayan Khan vd., farklı kesitlerde yaya yolu ve taşıt platformu ile kuralsız 
işgal halindeki cisimlerin toplam genişliklerini ölçmüşler; işgallerden kaynaklanan daralmalar ile 
yaya davranışı arasındaki ilişkiyi irdelemişlerdir. Ayrıca, kuralsız karşıya geçiş yapan yaya ile 
hemen ardından geçen taşıt arasındaki süreyi ölçmüş; yaya kaldırımı işgallerinin trafiğe etkilerini 
ortaya koymaya çalışmışlardır. 
A.B.D., İngiltere, İsveç, El Salvador ve Filipinler gibi farklı ülkelerde geliştirilmiş ve 
kullanılmakta olan trafik çatışması tekniği (Traffic Conflict Technique -TCT) yaklaşımlarının 
paylaşımlı yaya ve taşıt trafiği noktasındaki eksiğine dikkat çeken Kaparias vd. (2010), paralel 
hareket eden yaya ve taşıt trafiğini de içeren paylaşımlı bir mekândaki çatışmaları tespit etmeye 
yönelik bir yöntem önermişlerdir. Swain’in (1987) yukarıda verilen trafik çatışması tanımına 
sadık kalınarak geliştirilen yeni yaya-taşıt çatışması yaklaşımı aslında IHTCT (Institute of 
Highways and Transportation Conflicts Technique) taşıt-taşıt çatışması yaklaşımının bir 
uyarlamasıdır. Kaparias vd.nin yönteminde, yolları kesişmek üzere olan taşıt ve yayadan her ikisi 
veya birinin yaptığı manevra veya hamleleri aciliyet ve karmaşıklık bakımından kategorilere 
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ayıran tablolardan yararlanılmıştır. Video kamera yardımıyla kaydedilmiş görüntülerdeki çatışma 
durumları görsel olarak incelenmiş; söz konusu tablolardaki faktörler kullanılarak 
derecelendirilmiştir. 
Kaparias vd. daha sonra (2012), önceki çalışmalarında da (2010) ele aldıkları ve Şekil 2’de 
görülen paylaşımlı yolu kullanan yaya ve sürücülerin söz konusu caddedeki trafiğe ilişkin 
algılarını irdelemişlerdir. Uyguladıkları anketten elde edilen verinin bir regresyon modeli 
yardımıyla analizini kapsayan çalışmada algı kavramı, yayalar için ‘alanı taşıtlarla paylaşırken 
hissettikleri konfor’ ve sürücüler için ‘alanı yayalarla paylaşmaya isteklilik’ şeklinde ele 
alınmıştır. Kaparias vd.nin uyguladığı çevrimiçi anketleri cevaplayan yayaların %55’i 
“paylaşımlı yol” kavramını ilk kez duyduklarını belirtirken, sürücülerin %71’i bu kavramı 
duymuş olduklarını ve %44’ü bu tip bir caddenin içinden araçla geçmiş olduklarını belirtmiştir. 
Anketlerde sunulan farklı senaryolara toplamda yayalar %51 oranında “konforlu” (evet) cevabını 
verirken, sürücülerin %54’ü yolu yayalar ile paylaşmaya sıcak bakmışlardır. 

Şekil 2 Paylaşımlı platform uygulaması sonrası caddenin genel görünümü. 

a) Kaparias vd., 2012 b) Kaparias vd., 2010

Yaya Trafiği Etüdünde Lazer Tarayıcı Kullanımı 

Kalabalık ve karmaşık ortamlarda hareketli nesneleri takip ederek izlerini oluşturmak isteyen 
araştırmacılar, lazer ışınları ile alan taraması yapabilen cihazlardan yararlanılan yöntemler 
geliştirmişlerdir. Lazer tarayıcılar, tarama düzlemindeki nesneleri algılayarak mesafeleri iki 
boyutlu bir koordinat sistemine aktarabilmektedir. Toplanan lazer nokta verisi kullanılarak, 
yayaları algılama, izlerini oluşturma ve takip etme amacı ile özel algoritmalar tasarlanmıştır. 
Shao vd. (2007) bu yöntemle, eşzamanlı olarak 100’den fazla yayayı görüntüleme olanağı elde 
etmiş; Şekil 3’te planı görülen bir tren istasyonunda 5 dakika içerisinde 300’den fazla yayanın 
izlerini kaydetmeyi ve istasyonun farklı noktaları arasında bir başlangıç-varış (O-D) matrisi 
oluşturmayı başarmışlardır. Bazılarında bütünleşik video kameralardan da yararlanılan 
Nakamura vd. (2005), Zhao ve Shibasaki (2005), Cui vd. (2006), Nakamura vd. (2006), Zhao vd. 
(2006), Shao vd. (2007), Cui vd. (2007) ve Katabira vd. (2008) tarafından yapılmış deneyler 
benzer yöntemlerin kullanıldığı diğer çalışmalara örnek gösterilebilir. 
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Şekil 3 Takip edilen tüm yayaların izleri (Shao vd., 2007) 

Zhao ve Shibasaki (2005), yatay düzlemde tarama yapan lazer tarayıcıların şu avantajları 
sağladığını belirtmişlerdir: Birincisi; hareketli nesneleri gerçek koordinat sistemine aktarması 
yönüyle mesafe ölçüm yöntemi olarak değerlendirilebileceği ve bunun video kameralı 
yöntemlerden çok daha hızlı ve kolay yapılabildiğidir. İkincisi; taranan cisimler yatay bir 
düzlemde gerçek koordinat sistemine net olarak işlenebildiğinden, birden fazla lazer tarayıcı 
bütünleşik olarak kullanılarak gözlem yapılacak alanın genişletilebilmesidir. Üçüncüsü; düşük 
veri işleme maliyeti ve yüksek hızlı işlemciler sayesinde gerçek zamanda büyük kalabalıkların 
gözlenebilmesi mümkün olabilmektedir. Son olarak; lazerli tarama yöntemi her ne kadar 
gözlenen yayaların çeşitli fiziksel özellikleri ve görünüşleri hakkında kesin bilgi sağlamasa da, 
video çekimlerinin sebep olduğu özel hayatın korunumu ile ilgili sorunları ortadan kaldırmış 
olmaktadır. 

İncelenen Yaya Yolu (Kaldırım) Sorunları 

Çalışma kapsamında incelenen kaldırım sorunları üç ana başlık altında toplanmıştır: 
● Kaldırım yok: Yol boyunca yaya yolu bulunmaması durumu.
● Kaldırım yetersiz: Yaya yolunun yaya trafiği talebini karşılayacak yeterli kesit
genişliğine sahip olmadığı durum.
● İşgal: Plan dışı veya kuralsız işgallerden kaynaklanan daralmalar sebebiyle yaya yolunun
gerekli hizmeti verememesi gibi durumlar.

Şekil 4’te bu sorunları temsil eden çeşitli enkesit tipleri gösterilmiştir. Bu çalışmada, değişken 
enkesitler sergileyen sorunlu bir yol kesimi ile bir kontrol (sorunsuz) yol kesimi incelenmiştir.  8.1.16 15:56
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Şekil 4 İncelenen sorunlu ve kontrol yol kesimlerini gösteren şematik enkesit tipleri 

YÖNTEM 
Etüt Sahaları ve Veri Toplanması 

Öncelikle uygun etüt sahaları seçilmiş, lazer tarayıcılar ve video kameralar kullanılarak 
sistematik ve periyodik veri toplanması gerçekleştirilmiştir. Bunun için farklı semt veya 
ilçelerde, aranan sorunlu özelliklere sahip çok sayıda nokta tespit edilmiştir. Bu aday yol 
kesimlerinin her biri yerinde ziyaret edilerek gözlemler yapılmış; video ve fotoğraflarla kayıt 
altına alınmıştır. Daha sonra söz konusu yol kesimleri bazı ölçütler kullanılarak daha az sayıya 
indirgenmiştir. Bu aşamada enkesit geometrisi, bölünmüş yol olup olmadığı, yaya/taşıt trafiği 
hacmi, taşıt hızı etkenleri (en yakın kavşağa veya sinyalizasyona olan mesafe gibi), kentiçi yol 
sınıfı, arazi kullanımı, nüfus yoğunluğu, işyeri çeşitliliği, çekim noktalarının varlığı (market veya 
alışveriş merkezi gibi), genel trafik alışkanlıklarında homojenlik ve veri toplamaya elverişlilik 
gibi etkenler dikkate alınmıştır. Bu mekansal ve sosyal karakteristiklerin homojenliğini sağlamak 
amacıyla, incelenecek etüt sahaları aynı ilçe (Buca) içerisinde ve birbirine yakın konumlardaki 
yol kesimleri tercih edilmiştir. Trafik yoğunluğu, demografik dağılım ve arazi kullanım 
durumunun benzer ancak yol enkesit geometrisi ve yaya yolu (kaldırım) özelliklerinin farklı 
olduğu; “Hukuk Fakültesi” ve “Kıbrıs Caddesi” (Erdem Cd.) adıyla Şekil 5’te gösterilen sahalar 
seçilmiştir.  8.1.16 15:56
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Şekil 5 Ölçüm yapılan istasyon noktalarının konumu 

Yaya yolu engellerinin görüntülenmesi ve trafik kullanıcılarının hareketlerinin incelenmesi için 
lazer tarayıcılar, video kameralar ve bilgisayar uygulamaları birlikte kullanılmıştır. SICK LMS-
511 ve LD-MRS marka lazer tarayıcı cihazların bulunduğu ölçüm düzenekleri yardımıyla her iki 
sahada periyodik ölçümler yapılmış; etüt edilen yol kesimi eş zamanlı video kaydı altına 
alınmıştır. Birden fazla lazer tarayıcının kapsadığı ölçüm alanı Şekil 6’da gösterilmiştir. Burada 
açık gri alan en az bir tarayıcının kapsadığı alanları, koyu gri olanlar ise ölçülemeyen kısımları 
göstermektedir. 

Şekil 6 Lazer tarayıcıların birlikte kullanımı 

Verinin İşlenmesi 

Ölçümlerde kullanılan LMS 511 ve LD-MRS lazer tarayıcıların her biri için yazılan Matlab 
kodları yardımıyla ham verilerden açı ve mesafe okumalarının elde edilme işleminden sonra ise, 
hem takip algoritmasının daha etkin çalışabilmesi hem de bilgisayarda veri işleme yükünün 
azaltılması amacıyla hareketli nesnelerin ayrı bir veri tablosu haline getirilmesine çalışılmıştır. 
Ölçümlerde kullanılan iki farklı tip lazer tarayıcılara ait veri setlerinde hareketli ve sabit 
noktaların sınıflandırılması işlemi için aynı yöntem kullanılmıştır. 
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Sabit ve hareketli noktaların ayrıştırılmasından sonra farklı olan lazer tarayıcılardan elde edilen 
verilerin takip algoritması çalıştırılmadan önce birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu birleştirme 
işlemi AutoCAD ve Matlab programları kullanılarak yapılmştır. Matlab programı kullanılarak 
her bir lazer tarayıcıdan anlık veriler çekilip bu veriler Excel dosyası olarak kaydedilmiş ve 
AutoCAD’e aktarılarak lazer tarayıcının tarama alanında olan sabit noktalar çizdirilmiştir. Bu 
işlemler saha ölçümlerinde kullanılan her bir lazer tarayıcı için yapıldıktan sonra AutoCAD’de 
çizdirilen sabit noktaların Şekil 7’deki gibi birleştirilmesi yapılmıştır. Bu birleştirme işleminde 
bir lazer tarayıcı sabit tutulmuştur ve diğer lazer tarayıcılar için x-y merkezinin ana cihaza göre 
konumu, ana cihazın her bir kaydırılan cihazı gördüğü radyal mesafe açısı (AngMS) ve her bir 
cihazın ana cihazı gördüğü radyal mesafe açısı (AngSM) belirlenerek Excel dosyasına 
kaydedilmiştir. Bu işlem yapıldıktan sonra, her bir cihaz için radyal mesafelerin bulunduğu 
“mat” dosyaları ve cihazlara ait açı ve mesafe okumalarının kaydedildiği Excel dosyası 
kullanılarak Matlab programı yardımıyla cihazların birleştirilmiş ve senkronize olmuş X ve Y 
koordinatları elde edilmiştir. 

Şekil 7 Farklı lazer tarayıcıdan gelen verinin birleştirilmesi 
Yaya yolu sorunlarının yaya hareketlerine etkisinin irdelenmesi için özel bir algoritma aracılığı 
ile trafikteki kullanıcılara ait izler oluşturulmuştur. İzlerin çıkarılması için blob analizi 
yönteminden faydalanılmıştır. Bu yöntem, noktalara belli bir büyüklük (alan) atanarak her bir 
zaman adımındaki nokta bulutu ayrı ayrı resimler halinde kaydedildikten sonra, alansal 
büyüklükten dolayı birbirine temas halinde olan noktaların tanımlı belli eşikler (thresholds) 
yardımıyla ayırt edilip takip edilmesi esasına dayanmaktadır. Söz konusu iz verisi nesnelerin 
anlık hızları, yönleri, mesafeleri ve birbirinden uzaklıklarını içermektedir. 

Her bir yayaya ait iz kaydı, video kayıtlarından elde edilmiş olan görsel veri (yaş, cinsiyet, yük 
durumu, taşıt tipi, kullanım amacı gibi) ile birleştirilmiştir. 

ANALİZLER VE SONUÇLAR 

Yukarıda da değinildiği üzere, lazer tarayıcılarla yaya hareketlerinin incelenmesi esnasında bu 
hareketlerin görsel veriler ile doğrulanması; ayrıca gözlemlenen yol kullanıcılarının diğer 
karakteristiklerine ait parametrelerin de değerlendirmeye alınması için, saha çalışmalarında lazer 
tarama kaydı ile eş zamanlı olarak video çekimleri de yapılmıştır. Saha çalışmalarında 
gözlemlenen yayalara ait cinsiyet, tahmini yaş aralığı, yaklaşık ağırlık (kilo), yük durumu, yük 
ayrıntısı, yürüme temposu, yayanın lazer tarayıcıları fark edip etmemesi gibi özellikler göz 
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önüne alınarak ana başlıklar oluşturulmuş; lazer ölçüm süresi içerisinde, incelenen sahada yol 
boyunca (taşıt akımına paralel doğrultuda) hareket eden tüm yayalar için bu değişkenler 
kaydedilmeye çalışılmıştır. Yayaların yaşları 0-5, 5-15, 15-25, 25-40, 40-65, 65-100 yaş sınırları 
arasında değişkenlik göstermektedir. Yayaların yük taşıma durumu hafif, orta, ağır olarak 
sınıflandırılmıştır. Videolardan elde edilen değişkenlerden cinsiyet ve yük durumu gibi bazıları 
nesnel kabul edilebilecekken, yürüme temposu ve kilo durumu gibi bazıları ise öznel görüşlerle 
oluşmuş yanlı bilgiler olarak değerlendirilmelidir. Yapılacak tüm analizlerde bu değişkenler 
nesnellik veya öznelliğe yakınlıklarına göre farklı ağırlıklar verilerek kullanılmıştır.  

Yürüme Hızı 
Hukuk Fakültesi’nde zirve saat faktörü aranmaksızın 12 ay boyunca her ay yarım saatlik yapılan 
çekimler sonucunda toplamda 1033 tane yayadan aykırı değerlerin silinmesi ile 1028 yayanın 
geçtiği görülmüştür. Aşağıdaki tablolarda yayaların cinsiyet faktörüne bağlı olarak her bir 
yayanın yük, kilo, yürüme temposu ve yaş durumlarına ait ortalama hız değerleri ve sayıları 
sunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda yürüme hızları hesaplanan yayaların %57.8’i 
erkek, %42.2’si kadın olduğu saptanmıştır. Tablo 1 ve Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi her bir 
kategoride erkek yayaların ortalama hız değerleri kadın yayaların ortalama hız değerlerinden 
yüksektir. Yük taşıma durumu, yaş faktörü ve yürüme temposunda erkekler ve kadınlar 
arasındaki ortalama hız değişimi 1.04’lük bir orana sahipken, kilo durumuna göre hız değişimi 
1.05’lik bir orana sahiptir. 

Tablo 1 Hukuk Fakültesi sahasında ölçülen yaya sayısının cinsiyet, yaş grubu ve kilo 
durumuna göre dağılımı 

Tablo 2 Hukuk Fakültesi sahasında gözlenen 1028 yayanın cinsiyet, kilo durumu, yük 
durumu ve yaş grubuna göre ortalama hızlarının dağılımı 
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Yaya Hız ve Zaman Kaybı (Gecikme) 
Matlab ortamında özel bir algoritma yardımıyla yayalara ait elde edilen veriler (zaman, konum, 
hız vs.)  işlenerek her bir zaman adımına karşılık gelen kümülatif mesafeler ve bu mesafelere 
karışılık gelen hız değerleri elde edilmiştir. Bu bilgilerin çizgi grafik üzerinde çizdirilmesi ile 
Şekil 8’deki yol-hız-zaman grafiği elde edilmiştir. Düşey eksenler konum ve hız yatay eksen ise 
zaman verilerini içermektedir. Bu grafikte çizgilerin eğimlerinden ilgili yayanın hızlandığı ve 
yavaşladığı anlar açıkça görülebilmektedir. Ayrıca incelenen yol kesimlerinden her birine ait 
ayrıntılı AutoCAD çizimi Matlab ortamına aktarılması ile yayaların yavaşlama ve 
hızlanmalarının meydana geldiği noktalar yol ve kaldırım planı üzerinde gözlenebilmektedir.Bu 
incelemeler sonucunda yayaların hareketleri üzerinde kısıtlıyıcı etkilerde bulunan mekansal 
noktalar açıkca gözler önüne serilmektedir. 

Şekil 8 Çeşitli engellerle karşılaşan bir yayaya ait konum-zaman ve hız-zaman grafikleri 

Şekil 9 Şekil 8’de grafiği verilen yayanın izlediği yol ve çevresi 
Şekil 8 üzerinde numaralandırılmış yatay çizgiler yayanın yürüdüğü kaldırımdaki 6 farklı 
bölgeye ait ortalama hız değerlerini temsil etmektedir. Burada; 1 numaralı bölge yayanın 
karışısına her hangi bir engel çıkmadan serbestçe yürümesini, 2 numaralı bölge yayanın büfe 
önündeki ürünlere bakma nedeniyle anlık yavaşlamasını, 3 numaralı bölge yayanın karşısına 
çıkan ilk basamaktaki hız kaybını, 4 numaralı bölge yayanın birinci (küçük) basamağa kadar 
yürümesini, 5 numaralı bölge yayanın ikinci (büyük) basamağa tırmanmasını, 6 numaralı bölge 
kaldırım darlığı nedeniyle yayanın önündeki yayayı geçemediği için hız azaltarak takip etmesini 
temsil etmektedir. Bu hareketler Şekil 10’da açıkça görülmektedir. 
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Şekil 10 Aynı yayanın 1., 2., 5. ve 6. bölgelerdeki anlık görüntüleri 

Şekil 8’deki grafikte de görüldüğü gibi 1. bölgede yayanın hız değeri, yayanın karşısına her 
hangi bir engel çıkmadığı durumda ortalama 1.28 m/s olarak hesaplanmıştır. Bu değerdeki ilk 
değişim, 2. numaralı bölgede yaya büfenin önünden geçerken, sergilenen ürünlerin dikkatini 
çekmesi ile meydana gelmiştir. Bu nedenle yayanın bu bölgede hızı 1.17 m/s’ye kadar 
düşmektedir. Bu bölgeden sonra yayanın karşısına çıkan ilk basamak nedeniyle yayanın hızında 
0.44 m/s’lik değişim (düşüş) meydana gelmektedir. Bu bölgeden sonra yaya hızını tekrar 
yükseltmek istese de karşısına çıkan daha yüksek bir basamak nedeniyle hızında tekrar bir düşüş 
yaşanmaktadır. Hem karşısına art arda çıkan basamaklar nedeniyle hem de iki basamak 
arasındaki bulunan yükseklik farkı nedeniyle yayanın yürüme konforu önemli ölçede 
etkilenmektedir. 

Eğer yaya ikinci basamağa kadar 1. bölgedeki hızını sürdürebilseydi yani karşısına çıkan 
basamaklar olmasaydı ve bu basamaklardan dolayı hız kaybı yaşamasaydı 8.3 m’lik bir mesafeyi 
yaklaşık olarak 7.35 saniyede kat edebilecekti. Fakat yukarıda da bahsedildiği gibi yayanın 
karşısına çıkan basamaklar nedeniyle yaya bu bölgelerin toplamını  0.45 saniye gecikme ile 
tamamlamaktadır. Değinilecek olan diğer bir nokta ise 6. bölgede yayanın karşısına başka bir yol 
kullanıcısının çıkması ve kaldırım geometresinden kaynaklı olarak yayanın önündeki kişiyi 
geçemeyip hızını o kişiye göre ayarlaması sonucunda yayanın ortalama hızı 1.15 m/s olarak 
hesaplanmıştır ve bu bölgede yaşadığı gecikme 0.57 saniye olarak gerçekleşmiştir. 

Yukarıda anlatılan gözlem ve gecikme hesabı bir tek yaya içindir ve istatistik olarak anlamlılığı 
tartışılabilir. Ancak daha çok sayıda gözlem içeren bir örneklemin elde edilmesi için çalışmalar 
sürmektedir. 

Gözlemlenen Yürüme Konforu ve Güvenlik Hissi Kayıpları 
Saha çalışmalarında elde edilen videoların incelenmesi sonucunda yayaların konfor ve güvenlik 
hissini etkilemekte olan bazı durumlar (mikro etkileşim, tepki ve hareketler) gözlenmiştir. 
Bahsedilen durumlar; yayanın yürüyebileceği genişliğin çok dar olması veya standartların 
dışında basamak yüksekliği gibi yayaların yürümesini zorlaştıran etkiler nedeniyle meydana 
gelmektedir. Gözlemlenen bu durumlar aşağıda listelenmiştir: 

● Güvenlik nedeniyle yayanın kaldırımda yürüme isteğine rağmen kaldırımın darlığı
sonucu taşıt platformundan yürümeye zorlanması.
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● Taşıt platformunda yürümeyi tercih eden yayanın karşısına bir başka yaya çıktığı zaman
tedirgin biçimde taşıtın gelip gelmediğini kontrol etmesi.
● Yayanın direk vb. engel etrafında dolanması
● Yayanın hafif çukur etrafında düzensiz hareketi
● Daralan kesitlerde yayanın omuzunu döndürerek geçmesi (sabit nesneler, yaya veya taşıt
nedeniyle)
● Kaldırımda yürüyen yayanın dar bir alanda yürümeye zorlanması ve mekanı istediği gibi
kullanamaması.
● Yayanın basamak çıkması ve inmesi (yolda çıkış veya iniş eğimi etkisi de bulunabilir)
● Kaldırımı kullanmak isteyen yayanın basamak çıkarken zorlanması
● Kaldırımın çok yüksek olması nedeniyle yayaların taşıt platformundan yürümeyi tercih
etmesi ve bu yüzden yaya-taşıt etkileşimine maruz kalan yayanın hem güvenlik hem de konfor
hissinde eksilme olması.
● Yaya yörüngesinde, değişken kaldırım genişliğinden kaynaklanan yanal salınımlar
● Yaya yörüngesinde, güvenlik kaygısıyla beraber değişken yol genişliğinden kaynaklanan
yanal salınımlar
● Aşırı yüksek kaldırımın yaya yoluna çıkmaya karşı bariyer olması
● Beraber yürümek isteyen yayaların darlık (taşıt veya karşı yönden yaya etkisiyle) güçlük
yaşaması, yavaşlaması, hız kaybetmesi
● Dar kesitlerde aynı yöndeki bağımsız yayaların birbirine yaklaşarak geçemediği için
takip etmek durumunda kalması
● Dar kesitlerde karşı yönden gelen bağımsız yayaların birbirine yol vermek zorunda
kalması; kaldırımda karşı karşıya gelen iki yayadan birinin kaldırım kenarındaki duvara
yaklaşarak diğer yayanın geçmesini beklemesi (bu yayalardan hiçbiri kaldırımdan inmiyor),
● Kaldırımda karşı karşıya gelen iki yayadan birinin taşıt platformuna inmesi.
● Yayanın yaya etrafında dolanması (bazı durumlarda taşıt yoluna inip tekrar kaldırıma
çıkarak)
● Kaldırımda yaya bulunması nedeniyle yayanın yoldan yürümesi
● Yolda yürümekte olan yayanın arkadan gelen veya gelebilecek taşıtlar için sıklıkla dönüp
arkaya bakması, tedirgin yürümesi, bazı durumlarda güvenli hissedinceye kadar duraklaması
● Daralan kaldırımsız kesitlerde yayanın yakın şeritteki ve karşı şeritteki taşıtların
baskısıyla yavaşlaması veya durması
● Yaya yörüngesinin yolda taşıt varlığı ve yokluğuna göre, hatta karşı şeritte taşıt veya taşıt
kuyruğu bulunmasına göre değişiklik göstermesi

Sorunlar karşısında yayaların tepkileri ve hareketlerine dair Şekil 11’de çarpıcı bir örneğe yer 
verilmiştir. Yer yer kaldırımın standarda göre çok yüksek olması nedeniyle risklere rağmen 
yayanın taşıt platformunda ilerlemeyi tercih ettiği ve kaldırımın çıkış için kabul edilebilir 
yüksekliğe indiği noktada kısa bir mesafe için bile olsa kaldırıma çıkmayı tercih ettiği 
görülmüştür. 

 8.1.16 15:56
rmatted: Font:Not Bold



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

400

Şekil 11 Yayanın taşıt yolundan kaçınma eğilimi 

DEĞERLENDİRME 

Gelişmiş sayılan ülkelerde bir yaşayış tarzı olarak kişisel araç kullanma alışkanlığına sahip çok 
sayıda insan için araçlarından vazgeçerek toplu taşıma kullanmak, bir direnç unsurudur. Ülkemiz 
insanı ise, gerek kişisel taşıt alım gücü olmaması, gerekse de kentlerimizin kompakt yapısı 
sebebiyle, çok çeşitli amaçlardaki kentiçi seyahatlerini yürüyerek gerçekleştirmektedir. İlginç ve 
vurucudur ki insanların semt pazarından evlerine pazar arabalarını çekerek götürmesi veya 
ellerinde poşetlerle uzun mesafeleri yürümesi kentiçi trafiğimizin doğal bir bileşeni halini 
almıştır. Dolayısıyla birçok insanımız için “kendi aracı yerine toplu ulaşım vasıtasını kullanmaya 
karşı bir direnç göstermek” henüz söz konusu bile değildir. Zira en verimli ve ekonomik 
ulaştırma türü sayılabilecek yürüme kullanımı ülkemizde çok yaygındır. Bu durum ülkemiz 
geleceğinde ekonomik ve çevresel açılardan önemli avantajlar içermekle beraber, geç 
kalınmadan değerlendirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, yürümeyi ve toplu ulaşımı 
kullanmakta olan ülkemiz insanı ‘ödüllendirilmeye’ layık iken, yukarıda yer verilen yaya yolu 
sorunları ile bir bakıma cezalandırılmaktadır. 
Konu bu yönüyle değerlendirildiğinde, ülkemizdeki tüm kentiçi yolların ve yaya ulaşım ağının, 
yayaların konforlu yürümesine olanak tanıyacak biçimde baştan tasarlanması için ulusal bir 
strateji geliştirilerek vakit geçirmeden uygulanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Gelecek Çalışmalar 

Bu bildiride, bir araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli analizlerden an 
itibarıyla elde edilmiş bulunan ilk bazı sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmanın devamı niteliğinde, 
gelecekte daha pek çok analiz gerçekleştirilmesi mümkündür. Öncelikle sorunlu ve kontrol yol 
kesimlerindeki yaya hızları karşılaştırılabilir. Elde edilmiş bulunan verinin çeşitli yönlerden 
irdelenmesi sonucu ortaya konan değişken ve parametrelerin bütünleşik analizi yapılarak, 
birtakım ampirik bağıntılar ve matematik modeller elde edilebilir. Örneğin, yukarıda sıralanan 
çeşitli ‘mikro’ etkileşimleri ve hareketleri ifade eden birer faktör oluşturulabilir ve kaldırım 
sorunları içeren bir koridor boyunca toplam yaya gecikmesini verecek bir bağıntı kurulabilir. 
Bulguların günümüze dek geliştirilmiş bulunan yaya hizmet seviyesi yaklaşımlarına da üniform 
olmayan yol kesimleri bağlamında farklı bir boyut kazandırma potansiyeli mevcuttur. Yaya 
hareketliliği benzetim yazılımlarındaki mekânsal etkilerle ilgili parametrelerin kalibrasyonuna 
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katkı yapılması ve taşıt trafiği benzetiminde kullanılan yazılımlar için yola paralel hareket eden 
yayalardan kaynaklanan yeni bir sürtünme parametresine ulaşılması da beklenmektedir. Bu 
bağlamda, farklı ülkelerde kullanılmakta olan trafik çatışması tekniklerine (Traffic Conflict 
Technique -TCT) yeni bir yaklaşım getirilmesi de çalışmanın muhtemel çıktıları arasında 
düşünülmektedir. Çalışmada varılacak sonuçların, yaya yolu çevresinin değerlendirilmesinde 
kullanılan çeşitli Kalite İndeksi yaklaşımları için de yararlı bulgular içereceği beklenmektedir. 

Varılan bulgular ışığında, çevre şartlarından yaya hareketlerinin ne ölçüde olumsuz etkilendiği 
ve yaya ulaşım tesislerindeki iyileştirmelerin yaya güvenliğine potansiyel katkısı ortaya 
konması; ayrıca trafik düzenlemeleri ve otopark alan seçimleri hakkında tasarım ölçütleri 
önerilmesi de mümkün olacaktır. 

Teşekkür 
Bu çalışma, “Yaya Yolu Tasarımı ve Uygulamaları Kaynaklı Yaya-Taşıt Trafiği Çatışmasının 
İncelenmesi” başlığı ile yürütülmekte olan 113M222 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar, desteğinden dolayı TÜBİTAK’a, ayrıca çalışma 
süresince bilgi ve yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Serhan Tanyel’e, saha çalışmalarında katkı 
veren lisans ve yüksek lisans öğrencilerine teşekkürü bir borç bilirler. 
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TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HURDA ARAÇ PROGRAMI 
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ÖZET : 

 

Trafikte, yolcu ve yaya güvenliği en önemli konudur. Araçlar da trafikte yol güvenliği 
konusundaki önemli unsurlardan birisidir. Bu çerçevede araçların fiziksel durumu sürücü, yaya 
ve yolcuların güvenliğinde önemli rol oynamakla birlikte, emisyon, ekonomi, konfor yönüyle de 
ülke ekonomisi ve çevre üzerinde önemli rol üstlenmektedir. Ömrünü tamamlamış araçların bir 
kısmı aktif ve pasif emniyet sistemlerine sahip olmamakla birlikte emisyon seviyelerini de 
sağlayamamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini sağlayan hurda araç 
programları ile trafiğin güvenli olması, araçlardan kaynaklanan emisyonların azaltılması, 
kullanım konforunun artırılması amaçlanmaktadır.  

Günümüzde araçların trafikten çekilmesinde kullanılan hurda araç programları 
incelendiğinde; araçların trafikten çekilmesinde yalnızca aracın yaşı dikkate alınmakta olup araç 
güvenliğini ilişkin bir kriter bulunmamaktadır. Kullanılabilir, güvenli olabilecek bir araç trafikten 
çekilirken, model yılı yeni ancak teknik anlamda güvensiz araçlar veya ekonomik ömrünü 
tamamlamış araçlar trafikte seyretmeye devam edebilmektedir. Bu bağlamda hurda araç 
programları uygulanırken, yalnızca araç yaşına bağlı değil araçların teknik, ekonomik ve 
teknolojik açıdan değerlendirilmesinin yapılabileceği program geliştirilmesinin önemine ilişkin 
öneride bulunulmaktadır. 

Bu çalışmada, araçların teknik, ekonomik ve çevresel performanslarının ortaya konulacağı 
bir istatistiki “Rating Factors” çalışması yapılacaktır. Çalışma parametrik faktörlerlere bağlı 
olacak ve bu parametrelerin ağırlıklarının belirlenmesinde TUV-TÜRK muayene kriterleri, yasal 
mevzuat ve standartlar ve kirletici emisyon faktörleri esas alınacaktır. 

Burada elde edilen Reyting katsayısı aracın durumu hakkında önemli bir kriter 
oluşturacaktır. Bu kriter aracın hurdaya ayrılması, ikinci el satış bedellerinin belirlenmesi ve 
kredilendirme gibi alanlarda referans teşkil edebilecektir. 
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GİRİŞ  

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2014 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verileri ile Ülkemiz 
karayolu ağında 2014 yılında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana geldiği ve  
bu kazaların 1 milyon 30 bin 498 adedi maddi hasarlı 168 bin 512 adedi ise ölümlü yaralanmalı 
trafik kazası olduğu açıklanmıştır. Aynı bültende Türkiye’de 2014 yılında ölümlü yaralanmalı 
trafik kazasına neden olan toplam 193 bin 215 kusura bakıldığında kusurların %88,6'sının 
sürücü, %9,4'ünün yaya, %1'inin yol, %0,6'sının taşıt ve %0,5'inin yolcu kaynaklı olduğu 
açıklanmıştır. (TUİK, 2014)  

Günümüzde yapılan çalışmalar, teknolojinin gelişmesiyle araçlarda yapılan teknolojik gelişmeler 
araçlardan kaynaklanan kusurları önelemekle birlikte, sürücülerden ve yayalardan kaynaklanan 
kusurları önleyici etki göstermektedir. Otonom araçlar da sürücüden kaynaklanabilecek 
kusurların araç üzerinde yapılan çalışmalarla nasıl azaltılacağının bir göstergesi de 
sayılabilmektedir. 

Bununla birlikte yine Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre trafiğe kayıtlı 5 araçtan birinin 21 
yaş üzerinde olduğu görülmektedir.(TUİK,2013) Gelişen teknoloji ile birlikte araçlarda 
uygulanan güvenlik tedbirleri, konfor özellikleri, emisyon düzeyleri dikkate alındığında her 
geçen yıl araçlarda iyileşme sağlanmaktadır. Her geçen gün güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı 
günümüzde eski/ yıpranmış araçların trafikte seyretmesi kazaya davetiye çıkartmaktadır. 

Bu bağlamda yapılan çalışma ile trafikte araçlardan kaynaklanan kazaların azaltılmasına yönelik 
olarak trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış 
araçların trafikten çekilmesinde karar destek sistemi niteliği taşıyan bir hurda araç programı 
önerisi sunulmaktadır.  

 

ARAÇ YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Bir aracın yaşam döngüsü, araç için hammade üretimi, araç üretimi, kullanım ve geri dönüşüm 
süreçlerinden oluşmaktadır.  

Bir aracın üretilemesi için, önecelikle imalatçı firma tarafından tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte araçlar, karayolları ve trafik ile ilgili kriterler göz önüne 
alınmalı, piyasa arz edebilmek için ilgili ülke mevzuatlarına uygunluğu test edilmektedir. 
Tasarımı ve ön analizleri tamamlanan araçlar için prototip örnekler üretilerek onay kuruluşuna 
müracaat edilmekte ve onay kuruluşu tarafından aracın dosyası ve araç incelenerek ve mevzuatla 
belirlenen testlerden geçirilmektedir. İnceleme ve testler sonucunda uygun görülen araçların 
üretilmesine ve piyasaya arz edilmesine olanak sağlayan Tip Onayı Belgesi düzenlenmektedir. 

Geçerli bir Tip Onayı Belgesine sahip imalatçıların ürettikleri araç için düzenleyecekleri 
Uygunluk Belgesi ile araçların tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. Tescil edilmiş bir araç için 
tadilat gerekecek bir husus olmadığı sürece, düzenli muayeneden geçirilerek, bakımları yapılarak 
trafikten çekilme kararı verilinceye kadar kullanılmaktadır. 

Piyasaya arz edilmiş araçlarda genellikle ilk iki-üç yıl hurdaya ayrılma çok nadir görülmektedir.  
İlerleyen dönemlerde araçların kazaların veya afetlerin sonucunda hurdaya ayrıldığı 
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görülmektedir. Daha sonraki yıllarda ise araç sahiplerinin ekonomik ve sosyal yaşamındaki 
değişiklikler, araçlarını daha yeni daha güvenilir araçlarla değiştirme isteği ile devam etmekte, 
yıllar ilerledikçe en son noktada ise çoğunlukla hükümetler tarafından uygulanan yaptırım 
içermeyen, gönüllülük esasına dayanan, teşviklerle desteklenen hurda araç programları ile 
araçlar trafikten çekilmektedir.     

Trafikten çekme kararı verilen araçlar, Ömrünü tamamlamış araçlar için yetkilendirilmiş toplama 
ve depolama tesislerine teslim edilmekte, burada araçların geri dönüşüm ve imha işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 

 

ARAÇLARDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER  

Taşıtlardaki teknolojik gelişmeler; can ve mal güvenliği doğrultusunda yapılmakta olup; her 
geçen gün üretilen araçların daha güvenli olması için üniversiteler, kamu kurumları, Tip Onay 
Kuruluşları ve imalatçılar çalışmalar yapmaktadır.  Üniversitelerin ve imalatçıların vs. Ar-Ge, 
Ür-Ge çalışmaları sonucunda kabul gören hususlar mevzuatlara eklenerek tüm araçlarda 
uygulanmaktadır.  

Günümüzde eksikliği kabul edilemeyecek olan; emniyet kemeri, yan aynalar vs. yaklaşık otuz yıl 
önce araçlara uygulanmaz iken günümüzde fren destek sistemleri, şerit takip sistemleri, gelişmiş 
aydınlatma sistemleri vb. yenilikler yapılmaktadır. Gelecekte akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesi 
ve yaygınlaşması ile yol istasyonları ve birbirleri ile haberleşebilen araçların çoğalması ile 
meydana gelecek kazaların ve olumsuz etkilerinin daha da azalması beklenmektedir.  

Genel Emniyet Mevzuatı çerçevesinde gelişmeler:  

25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin 
Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili 
Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) hükümleri çerçevesinde trafik güvenlğine ilişkin birçok 
husus zorunlu tutulmuştur. Mart 2015’ten itibaren ilgili kategorilerde zorunlu tutulan bazı 
teknolojik gelişmeler aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

Şeritten ayrılma uyarı sistemi:	   Aracın kullandığı şeridinin dışına kasıtsız olarak sapması 
durumunda sürücüyü uyaran sistem araç hızının en az 60 km/saat üzerinde iken devreye girmekte 
Optik, akustik ve dokunsal uyarılar arasından seçilen en azından iki uyarı vasıtası ile sürücü 
uyarılmaktadır.(mevzuat.gov.tr, 2013) 

Gelişmiş acil frenleme sistemi: aracın önünde aynı şeritte daha yavaş seyreden, duracak şekilde 
yavaşlamış veya hareketli olarak tanımlanmayan durur vaziyette M, N veya O kategorisi bir araç 
ile çarpışma olasılığı tespit ettiğinde bir çarpışma uyarısı vermesi, ikaz tekrarlandıktan sonra 
sürücü herhangi bir tepki vermezse Sistem ile kısmi frenleme başlamaktadır.(ubak.gov.tr,)	  

Lastik basıncı izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç 
değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri ileten 
sistemlerdir. Her bir lastiğin ayrı olarak basınçlarının yakından takip edilmesini sağlayan bu 
sistem sürücüye büyük destek ve yardım sunmaktadır. Kontrolün sunduğu süreklilik sayesinde 
yüksek güvenlik sağlanmaktadır. Tekerlek basınçlarının optimum seviyede tutulması sonucunda 
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lastiklerin kullanım ömrü uzamakta ve yakıt tüketimi düşürülmektedir. (binekarac.vw.com.tr, 
2015) 

Bu bağlamda hiç bir arıza, yıpranma, eskime vb. etkenler olmasa dahi yeni üretilmiş bir araç ile 
15 yıl önce üretilmiş bir araç ile arasında güvenlik açısından birçok fark oluşmaktadır. 

Arkadan çarpma, park halindeki araca çarpma, yola çıkan, yolda duran, oturan yayaya çarpma vb. 
kusurlardan kaynaklanan kazaların azalması acil frenleme sistemlerine sahip araçların çoğalması 
ile ters orantılı olması, yaya koruma sistemleri ile yaralanma miktarının azaltılması hatta araç, 
yaya vb. yolda veya yol kenarında bulunan araç, yaya vb. varlıkları algılayarak araç hızını 
düşüren, frenleme yapan sistemlerin gelişmesi ile yalnızca araçtan kaynaklanan değil sürücüden 
kaynaklanan kusurların da engellenerek kazaların önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu bağlamda trafikte seyreden araçlar ne kadar yeni,  ne kadar bakımlı olursa, ne kadar yüksek 
teknolojiye sahip olursa trafiğin o kadar güvende olması beklenmektedir.  

 

ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ 

Ülkemizdeki uygulama 

Ülkemizde, 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gaztede yayımlanan “Ömrünü 
Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile “çevre ve insan sağlığının 
korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış 
araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile 
bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının 
tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemek” amaçlanmaktadır.(mevzuat.gov.tr, 
2009) 

Bununla birlikte; 17.11.2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmi Gaztede yayımlanan Bir Kısım 
Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 66) amacı 
“karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en 
az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü 
tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal 
güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının 
oluşturulabilmesine destek sağlamak” olarak açıklanmış olup, Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi 
yıllar olan;Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi 
motorlu taşıtlar ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu 
taşıtları kapsamaktadır. (resmigazete.gov.tr, 2012)2007-2012 yılları arasında da önceki model 
yılları kapsayan araçlar için benzer Tebliğler yayımlanmıştır.  

Bir internet sayfasında yer alan habere göre “Verilere göre, 2007 yılından geçen yılın ekim ayı 
başına kadar toplam 118 bin 560 adet araç trafikten çekildi. Bunun karşılığı olarak taşıt 
sahiplerine toplam 581 milyon 923 bin 418 lira ödeme yapıldı. Geri dönüşüm konusunda da bu 
araçların önemli bir katkısı bulunuyor. Hurdaya ayrılan bu araçlar iç piyasada demir-çelik ve 
hurda ihtiyacını karşılıyor. Diğer yandan kilometre başına harcanan yakıt azaltılarak enerji 
tasarrufu da sağlanıyor.” (milliyet.com.tr, 2015) 
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Avrupa Birliği’ndeki uygulama 

Araçların hurdaya ayrılması sonuç işlemleri  aynı olmakla birlikte yıla bağlı olarak ömrünü 
tamamlamış normal hurda araçlar ve kazalara vs. bağlı olarak kullanım ömründen önce ömrünü 
tamamlamış prematüre hurda araçlar olarak iki başlık altında incelenmektedir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ömrünü tamamlamış araçlar ile ilgili işlemler 2000/53/EC sayılı 
direktif çerçevesinde yapılmaktadır. Ömrünü tamamlamış araçlar ihraç, bertaraf, parçaların 
tekrar kullanımı ve geri dönüşüm yöntemleri uygulanarak bertaraf edilmektedir. Aşağıda yer 
alan tablo 1’de AB üyesi ülkelerde yıllara göre ömrünü tamamlamış araç sayıları verilmektedir. 
(appsso.eurostat.ec.europa.eu, 2015) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avusturya : 87.277 62.042 63.975 87.364 82.144 80.004 64.809 73.993 

Belçika : 131.043 127.949 141.521 140.993 170.562 165.016 160.615 134.506 

Bulgaristan : 45.127 23.433 38.600 55.330 69.287 62.937 57.532 61.673 

Kıbrıs : 1.032 2.136 14.273 17.303 13.219 17.145 17.547 13.212 
Çek 
Cumhuriyeti : 56.582 72.941 147.259 155.425 145.447 132.452 125.587 121.838 

Almanya  : 499.756 456.436 417.534 1.778.593 500.193 466.160 476.601 500.322 

Danimarka : 102.202 99.391 101.042 96.830 100.480 93.487 106.504 125.650 

Estonya : 11.035 12.664 13.843 7.528 7.268 11.413 12.835 14.712 

Yunanistan : 29.689 47.414 55.201 115.670 95.162 112.454 : : 

İspanya : 954.715 881.164 748.071 952.367 839.637 671.927 687.824 734.776 

Finlandiya 11.278 14.945 15.792 103.000 96.270 119.000 136.000 119.000 99.300 

Fransa : 930.000 946.497 1.109.876 1.570.593 1.583.283 1.515.432 1.209.477 1.115.280 

Hırvatistan : : : : : : : 35.213 : 

Macaristan : 20.976 43.433 37.196 26.020 15.907 13.043 15.357 14.897 

İrlanda : : 112.243 127.612 152.455 158.237 134.960 102.073 : 

İzlanda : : : 9.386 5.109 4.195 4.075 5.824 : 

İtalya 1.295.195 1.379.000 1.692.136 1.203.184 1.610.137 1.246.546 952.461 902.611 : 

Lihteştayn : : 82 91 72 107 94 114 326 

Litvanya : 13.877 15.906 19.534 19.656 23.351 26.619 22.885 26.482 

Luksemburg : 4.864 3.536 2.865 6.908 6.303 2.341 2.834 2.290 

Letonya : 6.288 11.882 10.968 10.590 10.640 9.387 10.228 9.003 

Malta : : : : : 330 2.526 2.530 1.198 

Hollanda : 192.224 166.004 152.175 191.980 232.448 195.052 187.143 183.451 

Norveç : 105.324 95.128 130.018 95.000 112.537 124.563 119.905 141.452 

Polonya : 150.987 171.258 189.871 210.218 259.576 295.152 344.809 402.416 

Portekiz : 25.641 90.509 107.746 107.946 107.419 77.929 92.008 92.112 

Romanya : 21.234 36.363 51.577 55.875 190.790 128.839 57.950 : 

İsveç : 283.450 228.646 150.197 133.589 170.658 184.105 185.616 189.748 

Slovenya : 9.418 8.409 6.780 7.043 6.807 6.598 5.447 : 

Slovakya : 15.069 28.487 39.769 67.795 35.174 39.717 33.469 36.858 

İngiltere : 995.569 1.138.496 1.210.294 1.327.517 1.157.438 1.220.873 1.163.123 1.149.459 

Tablo 1. AB üyesi ülkelerde yıllara göre ömrünü tamamlamış araç sayıları 
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ÇALIŞMA: 

Mevcut programlara bakıldığında ciddi şekilde kaza yapmadığı sürece araçların trafikten 
çekilmesinde kullanılan belirleyici faktörün yalnızca yaş olduğu görülmektedir. Ancak bir aracın 
trafikte güvenli seyredebilmesinin tek kriteri yaş değildir.  

Araçların teknik ve ekonomik ömürleri, araçların yaşı, kilometre sayaç değeri, araçların şasi 
durumu, motorun, lastiklerin, fren sistemlerinin durumu vb. araç özelliklerine bağlı olmanın 
yanısıra bahse konu sistemlerin bakım, onarım ve değiştirilme maliyetlerine bağlıdır.   

Yapılması planlanan çalışma ile yıla bağlı hurda araç programları yerine araç teknik ve 
ekonomik özelliklerine göre hazırlanmış bir program geliştirilmesi önerilmektedir. 

Çalışmamızda, bir aracın ömrünü belirlememek için parametrelerin seçimi konusunda objektif 
değerlendirme yapılabilmesi için, araç filolarında hurdaya ayırma kriterleri incelenmekte, Araç 
Muayene İstasyonlarında kullanılan kriterler gözden geçirilmekte ağır, hafif kusur durumlarına 
göre katsayılar belirlenmektedir.  

Analiz çalışmalarında yukarıda bahsedilen özelliklerin belirlenecek katsayıya/parametreye 
etkilediği negatif değer kadar, yeni mevzuat hükümlerine, teknolojiye uygunluğunun da pozitif 
değer katmaktadır.       

Geliştirilen Program ile aracın ömrünü tamamlama olasılığını, bir aracın aynı yaşta başka bir 
araçla durumunun karşılaştırılması, aracın fiziksel özelliklerine göre aracın yaşını 
hesaplanabilecektir. Bu çalışma ile araç yaşı, şasi durumu, motor durumu vb. 10-15 parametre  
ile aracın durumu belirlenmekte bulunan faktör sayısına göre aracın hurdaya ayrılıp 
ayrılmayacağı yahut araç için risk faktörü belirlenerek hurdaya ayrılacağı şartlar belirlenecektir. 
Geliştirilen programın kullanıcı ara yüzü ekran görüntüsü Şekil 1’de sunulmaktadır. Burada 
aracın durumuna göre listeli giriş kutusundan (combobox) ilgili seçenek seçilecek, seçilen değere 
göre oluşan katsayılar ekranda veya arkaplanda tutlacaktır. Tüm veriler girildikten sonra araca ait 
Araç Katsayısı belirlenecektir. Hesaplanan bahse konu araç katsayısına bağlı olarak aracın 
durumuna ilişkin bilgiler sunularak araçla ilgili önerilerde bulunulabilecektir. Bu çerçevede 
belirli limit değrlerin üzerinde olan araçların hurdaya ayrılması kararı verilebilecek bir karar 
destek sistemi oluşturulacaktır. 
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Şekil 1. Sistem kullanıcı arayüzü 

Böylece, emisyon açısından, fren sistemi açısından risk oluşturabilecek bir aracın trafikten 
çekilmesi sağlanarak daha güvenli araçlarla trafik güvenliğinin arttırılması sağlanacaktır.   

Bununla birlikte, Hesaplanan Araç Kullanılabilirlik Değeri “reyting sayısı/faktörüne” (Rating 
Factors) bağlı olarak prim hesaplamalarında, aracın durumunu görmek açısından hatta 
vergilendirme de bile kullanılabilecek değerli bir ömür katsayısı belirlenecektir. Sigorta 
şirketlerinin pert kararı verilmesinde kullanılması, prim hesaplanmasında kullanılmasının 
yanısıra ikinci el araç satışlarında da fayda sağlayacağı öngörülmektedir.  

 

SONUÇ: 

Trafik güvenliğinin sağlanması araçlar, sürücüler, yayalar, yol durumu, hava durumu vb. birçok 
etkene bağlı bulunmaktadır. Kaza istatistiklerine bakıldığında kazaların her ne kadar 
sürücülerden kaynaklandığı görülse de yüzde birlik araçlardan kaynaklanan kusurlar bir 
milyondan fazla trafik kazasının meydana geldiği ülkemizde azımsanmayacak değerdedir. 

Bu çalışmamızda hurda araçların trafikten çıkartılarak trafik güvenliğinin artırılması anlatılırken 
araçlarda yapılan gelişmelerin yalnızca araçlardan kaynaklanan değil  sürücülerden kaynaklanan 
kazaları da azaltıcı etkisine kısaca değinilmiştir.  

Çalışmamızın esas olarak hurda araç programlarında yalnızca araç yaşına bağlı olması yerine 
araçların teknik ve ekonomik durumlarının dikkate alınacağı bir karar destek sistemi kullanılması 
önerilmekte ve bu kapsamda geliştirilen sistem tanıtılmaktadır.  

Sonuç olarak, geliştirilen bu sistem ile ömrünü tamamlamış araçların tespit edilerek trafikten 
çekilmesi ile trafiğin daha güvenli olacağı düşünülmektedir. 
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ÇOCUKLARIN TRAFİKTE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ’NİN 
ANALİZİ VE LOKAL BİR PROJE UYGULANMASI 

Vedat TUNCEL (*)-İhsan MEMİŞ(**) 
BİLDİRİ ÖZETİ 

Türkiye de 2014 yılı itibariyle   trafik kazalarında 3524 kişi olay yeri tespit tutanağına 
göre olay yerinde  ölmüştür. Bu ölümlerin 1/6 sı (0-14) yaş gurubunu  kapsamaktadır. Dünya 
Sağlık Teşkilatınca da çocukların trafikte ölmemesi için ciddi çabalar sarf edilmektedir. 
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği (KTYG)  olarak çocuklarımızın ölüm, 
yaralanma ve sakat kalmalarını en alt düzeye indirmek ve vatandaşlarımıza trafik bilincini küçük 
yaşlardan itibaren kazandırmak için “ÇOCUKLARIN TRAFİKTE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ” 
başlığı ile ulusal bir proje hazırlanmıştır.Bu projeyi çocuk eğitim uzmanları,trafik 
öğretmenleri,trafik psikologları,hukukçular ve tasarımcılar altı aylık bir zaman  kullanarak 2013 
yılının sonunda hazır hale getirmişlerdir.   

Daha sonra proje Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2014 yılında AR-GE 
kapsamına alınarak incelenmiş ve uygun görülerek Ankara’nın merkez ilçelerinde yaklaşık 150 
ilk okulun 2 ve 4.sınıflarında verilmesi onaylanmıştır. Projenin toplumsal yarar sağlaması 
münasebetiyle 2014 ve 2015 yılında Ankara merkezde 40  ilk okul ve KIRIKKALE, 
KARABÜK, ESKİŞEHİR ve BALIKESİR illerinde de 10 ilk okula Toplamda 2 ve 4.sınıflar 
dahil 9.211 öğrenciye başarılı bir şekilde bu eğitim verilmiştir.  Bu projenin uygulanması 
safhasında Ulusal Gazeteler ,  radyolar ve TV lerde projeyi destekleyerek çokça haber 
yapmışlardır. 

Projemiz Çocuklara sunulması esnasın da  10 çeşit materyal ile anlatılmakta, 
gösterilmekte ve posterlerle desteklenirken bilhassa emniyet kemerine dikkat çekilerek “Önce 
Kemer Sonra Öpücük” sloganıyla ailelere de mesaj ulaştırılmaktadır.  

Projemiz Türkiye de yabancı bir ülkeden   maddi destek almadan kendi bilgi ve 
tecrübelerimiz ile hazırlanmıştır. Bu proje ülkemiz insanlarının kültürlerine uyumlu bir anlatımla 
anlatılırken, ulusal anlamda yaygınlaştırılması içinde başka illerdeki Temsilciliklerimiz ve 
Üniversitelerimizin verdikleri destek ile çocuklarımızın gelecekteki hayatlarında trafikte olası 
riskleri de minimize edecek bir alt yapıyı kuracaktır.  

I-GİRİŞ

Türkiye de  trafik sorunu hergün biraz daha artmakta, karmaşıklaşmakta, büyük maddi ve 
manevi kayıplara neden olmaktadır. Hergün toplumda yaşanan gerçek bir olgu ve sosyolojik 
olarakta yaşanan bir kitlesel travmadır. Toplumun yapısıyla da birebir ilgilidir.Son yıllarda 
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köyden kente doğru oluşan bir göçünde negatif etkisindedir.Ancak köyünden kent’e gelen 
insanımızın da yeterli trafik bilgisi olmadığından yaşanan trafikte güvenlik kaygısı en öne 
çıkmaktadır. Kentsel ulaşım planlamalarında çocuklar, yaşlılar ve engelliler unutulmakta ve 
kaldırımlardaki yaya trafiği caddeye taşmaktadır.  

Türkiye de 2014 yılı itibariyle trafik kazalarında 3524 kişi olay yeri tespit tutanağına göre  
ölmüş ve 285.050  kişide yaralanmıştır  (1) . Bu yaralıların daha sonra ortalama %  1,5 kısmı da 
yollarda ,hastanelerde veya evlerinde ölmüşlerdir. Yani Türkiye’nin gerçek insan kaybı 8.800 
kişi olmaktadır. Bu ölümlerin  % 15 ‘i yani 1/6 sı (0-14) yaş gurubu çocuklardır. Buda yaklaşık 
1.500 çocuk etmektedir. (2). Dünya Sağlık Teşkilatınca da bu çocukların trafikte ölmemesi için 
ciddi çabalar da vardır. Çocuk ölümleri oranı ABD  de % 6,6 İngiltere de % 5,8 , Fransa da % 
4,5 ve Almanya da  % 4,1 dir (3).  Türkiye’nin toplam nüfus içerisinde ( 0-14) yaş gurubunun 
sayısı 19.615.000 (4) dür. Yani Türkiye’nin 3 veya 4 kat azıdır. Ayrıca bu yaş aralığında ilk 
okula giden, yani temel eğitime giden öğrenci sayısı  2014/2015 yılı itibariyle  5.434.000 
öğrencidir (5). İşte Türkiye de temel eğitime giden yoğun bir çocuk katmanı var iken, bunların 
geleceğe ve daha çok kent hayatında trafikteki risk ortamının en aza indirilmesi için ciddi 
çabaların olması gerekmektedir. 

Kamu otoritesinin şehir, ilçe,belde ve köyleri de içerisine alacak bir ekstra çabası veya 
orta veya uzun vadede ortaya koyacağı bir çalışmada olmayıp, Türkiye’nin kendi içerisinde 
geliştirdiği bir STK yapılanması da yoktur.Ancak şehir merkezlerinde kısmen trafik polislerince 
okullara verilen çok dar kapsamdaki çalışmalarda çok yetersiz kalmaktadır. Ankara da KTYG 
tarafından 2013 yılı sonunda başlatılan  “ÇOCUKLARIN TRAFİKTE GÜVENLİĞİ ULUSAL 
PROJESİ” lokal olarak hazırlanmış, daha sonra Ankara dışına da uygulanmaya başlanılmıştır. 
Bu proje yabancı bir ülkeden, DSÖ den veya BM Türkiye Temsilciliğinden hiç  maddi destek 
almadan kendi imkanlarımız, bilgilerimiz ve tecrübelerimiz ile hazırlanmıştır. (***) Bu proje 
daha çok Türkiye şartlarında tabanın kültür ve ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanmış ilk defa  
yerli ve MİLLİ BİR PROJEDİR. 

II-PROJENİN HAZIRLANMASI

Proje 2013 yılı  ortaların da TRAFİK EĞİTİMİNE KATKIDA BULUNMAK için neler 
yapılacağı çalışmaları esnasında ortaya çıkmıştır.Bu çalışmaya çocuk  eğitim uzmanları, trafik 
öğretmenleri, trafik psikologları,trafik hukukçuları, tasarımcılar bir altı aylık zaman kullanarak 
hazırlamışlar ve 2013 yılının Aralık ayında uygulanmaya konulmuştur. Proje daha sonra Ankara 
Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü tarafından Ankara Merkezdeki okullara duyuru 
yapılmış ve 2014 yılı birinci altı aylık dönemde bir çok okul tarafında talep edilerek sınıf bazlı 2 
ve 4.sınıflara verilmeye başlanılmıştır. Daha sonra 2014 yılının ikinci yarısında Ankara Milli 
Eğitim Müdürlüğü AR-GE kapsamına alarak incelemiş ve   22. 09.2014 tarihinde Ankara 
Valiliği Onayı ile ( 6  )tüm İlk Okullara duyurusu yapılmıştır. Projenin hedef kitlesi 150 ilkokul 
ve 60 bin öğrencidir. Projenin hazırlanması, kullanılan malzemeler, baskı  eğitmenlik giderleri ve 
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ulaşım dahil maliyeti 124 bin TL dir. Bu bağlamda öncelikle Ankara Merkezde Derneğimize 
müracaat eden ve salonu olan okulların talepleri karşılanmaya başlanılmıştır. 

Tablo-1 Ankara içinde ilk okullara verilen eğitim istatistikleri (7) 
Yıllar         Okul Sayısı   2+4  Sınıf Öğrenci İlçeler 
2013 2    350 Çankaya, 
2014 33 5.241 Çankaya 

2015 Birinci dönem 5 1.170 Çankaya 
TOPLAM 40 6.761 

Tablodan da görüleceği gibi öncelikle salon ve salonlarda ses düzeni bulunan okulların 
faks veya telefonla talepleri dikkate alınarak ve randevu sistemi ile uygulanmaya geçilmiştir. 
Şimdiye kadar Ankara içinde 42 ilk okulun  2 ve 4 sınıf 6761 kişi öğrencilerine bu eğitim 
verilmiştir. Bu projenin TV ve gazetelerde haber olarak çıkması ve çokça basın mensupları 
tarafından haber yapılarak ulusal gazetelerde yayımlanması sonucunda diğer illerde bulunan 
TEMSİLCİLİKLERİMİZ’ in talepleri üzerine KIRIKKALE, KARABÜK, ESKİŞEHİR  ve 
BALIKESİR illerinde de   10 ilk okulun 2 ve 4.sınıflarına bu eğitim verilmiştir. Bu proje 
2015/2016 yılında da gerek Ankara da ki ilk okullara da ve gerekse Ankara dışında bulunan 
ZONGULDAK,UŞAK,NEVŞEHİR,MALATYA gibi illerde de verilmeye başlanacaktır.  

Tablo-2 Ankara dışında ilk okullara verilen eğitim istatistikleri (8) 
Yıllar/İL ADI Okul Sayısı 2+4 Sınıf İlçeler 
2014 KIRIKKALE 1 100 
2014 BALIKESİR 2 240 Burhaniye 
2015 KARABÜK 2 300 Merkez 
2015 ESKİŞEHİR 2 370 Merkez 
2015 KIRIKKALE 3 265 Merkez 
TOPLAM 10 2450 

III-PROJENİN UYGULANMASI

Projenin çocuklara uygulanmasında öncelikle ilk okulların salonlarına  en fazla 100 
öğrenci alınarak  ve ortalama 6 adet EGM tarafından hazırlanan ve basılan afişler asılmakta ve 
daha sonra sahnenin her iki tarafına KTYG  tarafından hazırlanan iki büyük bez afişle projenin 
tanıtımı yapılmaktadır. Daha sonra öncelikle salon hazır olduktan sonra 2.sınıf öğrencileri ve 
onların eğitimleri bittikten sonra 4.sınıf öğrencileri salona alınmaktadır. Eğitimde  10 çeşit 
materyal kullanılmakta, ÖNCELİKLE filmler  ve daha sonra slaytlar  ve diğer materyallar 
birbirlerini tamamlayacak ve hafızada kalmasını kuvvetlendirecek şekilde trafik öğretmenlerimiz 
tarafından anlatılmaktadır. 70+70 dakika süren bu eğitim çalışmasında öğretmenler de salonlarda 
öğrencilerinin başlarında bulunmakta ve program akışı çok atak olarak öğrenci ile trafik 
öğretmeni arasında devam ederek sonlanmaktadır. 
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TABLO-3  Eğitim süresince kullanılan materyaller ve sıralaması 
2.SINIFLAR 4.SINIFLAR

KULLANILAN MATERYALLER KULLANILAN MATERYALLER 
6 adet renkli salon afişi 6 adet renkli salon afişi 
2 adet Sahneye büyük 
afiş 

2,5 x2mt 2 adet Sahneye büyük 
afiş 

2,5X2 mt 

Filmler (4 Adet) Rüzgarın ilk günü, 
Mosiller,  
Can Efe, 
Karşıdan karşıya 
geçişler (Müge 
Anlı) 

Filmler (5 adet) Trafikte 
sorumluluk 
hareketi, 
Cep Telefonu, 
Alkollü araç 
kullanımı, 
Emniyet Kemeri, 
Karşıdan karşıya 
geçişler 

Slaytlar (30 adet) KTYG Slaytlar (30 adet) KTYG 
10 adet kurallara ait 
Poster gösterimi 

KTYG tarafından 
yapılmıştır. 

10 Adet kurallara ait 
poster gösterimi 

KTYG tarafından 
yapılmıştır. 

Trafik etiketleri EGM tarafından 
bastırılmıştır. 

Trafik el bilgisi kağıtları EGM tarafından 
bastırılmıştır. 

Trafik Balonları KTYG tarafından 
yapılmıştır 

İki farklı testin 
uygulanması 

KTYG tarafından 
hazırlanmıştır. 

Trafik boyama afişleri Büyük boy 3 farklı 
çeşit olup iki 
öğrenciye 1 adet 
verilmektedir. 

---------------------------- ----------------------- 

Birinci, ikinci ve 
üçüncü  gelen 
öğrencilere hediye 
kitapları 

Çocuk boyama 
kitaplar 

Birinci, ikinci ve üçüncü 
gelen öğrencilere hediye 
kitapları 

İETT nin 
gönderdiği çocuk 
kitapları veya 
pastel boyama 
kalemleri 

Çocuklara Eğitim 
kartlarının verilmesi 

Sınıf Öğretmenleri 
tarafından 
imzalanarak 
verilmektedir. 

Çocuklara Eğitim 
kartlarının verilmesi 

Sınıf Öğretmenleri 
tarafından 
imzalanarak 
verilmektedir. 

Öğrencilere eğitim süresince trafikle ilgili  çok çeşitli sorular sorulmaktadır. Bunlardan 
en başta geleni Araçları olan ailelerin araca binerken veya araç sürerken EMNİYET KEMERİ 
TAKIP TAKMADIKLARI sorulmaktadır. Diğer yönden KIRMIZI IŞIKTAN GEÇME ve TEK 
EL İLE ARAÇ KULLANMA gibi hususlarda en fazla dikkati çeken hususlardır. Emniyet kemeri 
takmayan ailelerin çocuklarının dikkatini daha çok çekmek için onlara verilen ve tekrarlatılan 
slogan ÖNCE EMNİYET KEMERİ VE SONRA ÖPÜCÜK olmaktadır.  
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IV-FİLMLER, SLAYTLAR, POSTERLER

2.Sınıflar için 4 tane film gösterilmektedir. Bu filmlerde daha çok basit trafik
işaretleri,karşıdan karşıya geçmeler,alt ve üst geçitler,yaya geçitleri,emniyet kemeri 
takılması,çocukların ön koltukta oturmalarının tehlikeli ve yasak olduğu anlatılırken ,filmlerin 
içerisinden trafik işaret lambalarının renkleri,yol çizgileri,hastane önü,hastane önünde ve okul 
önlerinde korna çalınmaması ve yol çizgileri ile polis amcaların görevleri filmlerde zevkli olarak 
anlatılmaktadır. 

4.Sınıflar için verilen eğitimde daha çok trafiği tehlikeye düşürecek konular ele alınmakta
ve bunlar üzerinden ailelere de ulaşılması hedeflenmektedir. Trafikte herkesin sorumlu olduğu 
ve bu sorumluluğun paylaşılması gereği, direksiyon kullanırken cep telefonu ile konuşma , Hız 
ve felaket, alkollü araç kullanılması, kırmızı ışıktan geçilmesi ve trafik polisinin görevleri 
üzerinde durulmaktadır. 

Filmlerin sonunda öğrencilere seyir ettikleri filmler ile ilgili sorular sorulmakta ve 
bilenler alkışlatılmakta ve kendilerine çeşitli hediyeler verilmektedir. Ayrıca bu bölümde yanlış 
anlaşılan veya anlaşılmasında daha çok yarar görülen kurallar sesli olarak öğrencilere 
tekrarlattırılmaktadır. 

Filmlerin bitmesinden sonra yapılan sorulu ve cevaplı bölümden sonra 2.sınıflar için 
hazırlanan ve bir önceki zaman diliminde seyir ettikleri filmlere paralel olarak ve onları 
destekleyen bir şekilde renkli slaytlar gösterilmektedir. Renki slaytlar gösterilmekte beraber aynı 
zamanda slayt içeriği de trafik öğretmenimiz tarafından öğrencilere anlatılmaktadır. Bu 
slaytlarda Okula gidiş ve dönüşlerde kullanılacak yollar ve kurallar, kaldırımdan yürümede 
dikkat edilecek hususlar, trafik işaretleri, polis amcanın kavşakta görev yapması, okul servis 
araçlarına binme ve inme kuralları, karşıdan karşıya geçmede sıra ile bakılacak yönler ile bazı 
basit trafik işaret ve levhaları yeniden tanıtılmaktadır. 

4.Sınıf öğrencilerine de aynı sayıda slayt ve aynı metot ile gösterilirken daha çok 9 ve 10
yaş gurubu esas alınarak anlatılmakta ve daha çok hız, emniyet kemeri, alkol, kırmızı 
ışık,araçların birbirlerini takip mesafeleri,emniyet kemeri,araçlardaki güvenlik sistemleri,sağa ve 
sola dönüşler,ana yoldan tali yola çıkışta dikkat edilecek hususlar,yol ver işareti gibi konular 
üzerinde de durulmakta ve anlatılarak öğrencilere de aynı zamanda sorularak hep birlikte bilen 
öğrenciler alkışlatılarak öğrencilere motivasyon verilmektedir. 

Filmler ve slaytların gösterimi ve anlatımı bittikten sonra 2.sınıflar ve 4 sınıflar için ayrı 
ayrı hazırlanmış (A3) boyutunda posterler trafik öğretmenleri tarafından bir sıra ile öğrencilere 
gösterilmektedir. Bu posterlerin ortak özellikleri de izlenen film ve slaytların içeriğine uygun ve 
destek anlamında olup renkli hazırlanmıştır. Posterlerin üzerleri kapalı olup, öğrencilere 
gösterildikten ve soruların cevapları da alındıktan sonra üzerleri açılarak hep birlikte 
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tekrarlanmaktadır. Trafik posterleri 2.sınıf öğrencileri için 10 ve 4.sınıf öğrencileri için 10 tane  
ve konuları da itibariyle de kolaydan zora doğru gitmektedir.  

2. Sınıf öğrencilerine daha basit ve genel trafik  posterleri hazırlanmış iken,4 sınıflara
daha çok tehlike ve uyarı işaretleri, yol ver, ana yol ve tali , yol çizgileri,ana yol ve araç giremez 
gibi posterler hazırlanmıştır. Bilen öğrencilere bazı küçük hediyeler verildiği gibi, aynı zamanda 
sahneye öğrenciler alınarak alkışlatılmaktadır. 

V-BOYAMA AFİŞLERİ VE TRAFİK TEST  SORULARI

Eğitimin bu bölümünde 2.sınıflar için trafik kurallarını ve işaretlerini gösteren 
posterlerden  sonra her iki öğrenciye bir tane olmak üzere A3 boyutunda hazırlanmış BOYAMA 
AFİŞLERİ dağıtılmaktadır. Boyama afişleri öğrencilerin bildiklerini yeniden pekiştirmek için 
uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. 3 çeşit boyama afişleri üzerinde her birinde yaklaşık 8 trafik 
işareti bulunmaktadır. Ayrıca buna uygun kompozisyon ve resimlerle süslenmiştir. Bilgi 
işaretleri,park işaretleri,tehlike ve uyarı işaretleri kendi seviyelerinde bu afişlere konularak 
öğretmenleri nezaretinde en doğru bir şekilde boyanması talep edilmektedir. 

Bu bölüm öğrencilerin çok ilgisini çekmekte ve renklerinde buna uygun olması 
istenilmektedir.Boyama da kullanılan pastel boya veya kuru boya öğrenciler tarafından salona 
getirilmekte,şayet yanlarında getiremeyenler veya yoksa Derneğimiz tarafından kendilerine 
pastel boya hediye edilmektedir. Salonda veya sınıfında en doğru ve en güzel boyama yapan 
öğrencilerden 3 kişiye verilmek üzere öğretmenlerine hediye kitapları verilerek öğrenciler teşvik 
edilmektedir.Ayrıca  en çok beğenilenler okul  duvar panosuna veya sınıf duvar panosuna 
asılmaktadır. 

4.sınıflar için boyama afisi yerine doğrudan uzmanlarımız tarafından hazırlanan TRAFİK
TEST KAĞITLARI dağıtılmaktadır. (A) ve (B) gurubu olarak hazırlanan bu test kağıtlarındaki 
sorular 13 adet olup daha çok günlük trafikte karşılaşılan trafik kültürü ile örtüşmektedir. 
Öğrencilere verilen 5 dakikalık süre sonunda her sınıftan iki öğrenci seçilerek sahneye alınmakta 
ve iki gurup olarak sorular okunarak cevapları verdirilmektedir. Cevabı doğru veren öğrenciler 
alkışlatılmaktadır. Burada öğrenciler mikrofonda önce kendilerini tanıtmakta ve daha sonra 
soruları  topluluk karşısında okuyarak cevaplandırmakta yani öğrencilere özgüvende verilmeye 
çalışılmaktadır. Sahneye alınan tüm öğrencilere hediye kitaplar verilmekte ve öğretmenleri ile 
birlikte çoğunlukla birer hatıra fotoğrafları da çekilerek okullarının web sitelerine konulması 
tavsiye edilmektedir. 
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VI-ÖĞRENCİ TRAFİK KİMLİK KARTININ VERİLMESİ

Eğitimin sonunda öğrencilere kalıcı bir bilgide bırakmak için ÖĞRENCİ TRAFİK 
KİMLİK KARTI öğrenci sayısı kadar sınıf öğretmenlerine verilmektedir. Sınıf öğretmenleri bu 
kartları doldurup imzaladıktan sonra öğrencilerine dağıtmaktadır. Kart üzerinde öğrenci adı ve 
soyadı ile birlikte okul adı ve eğitim verilen tarih ve Derneğimizin web adresi ve logosu da 
bulunmaktadır.  

En son olarak öğrencilere verilen bu eğitimden sonra bu kurallara  uyacakları ve uymayan 
anne ve babalarını da uyaracakları, kendilerinin dışında da çevrelerine de öğretecekleri 
konusunda söz istenilmektedir. Bu kurallara uymayan anne ve babaları var ise önce onları ikaz 
etmelerini, şayet yinede uymuyorlar ise onları ÖPMEYECEKLERİ hususunda söz 
istenilmektedir. Son söz olarak ÖNCE EMNİYET KEMERİ, SONRA ÖPÜCÜK sloganı ile 
eğitim sonlandırılmaktadır. 

VII-ÖĞRETMENLERE VERİLEN  BİLGİ VEYA DÖKÜMANLAR

Bu eğitim süresince salonda öğrencilerinin başında bulunan öğretmenlerimizde çoğu kez derse 
katılmakta ve çokta yararlı olmaktadır. Öncelikle böyle bir programlarının olmadıkları ve ilk 
defa bu kadar zengin ve öğretici seviyesi yüksek bir program gördüklerini çoğunlukla 
söylemektedirler. Proje kapsamında öğrencilere materyal olarak verdiğimiz her basılı trafik 
dokümanlardan birer takımda öğretmenlerimize hediye edilmektedir. Ayrıca öğretmenlerimize 
birer trafik ceza rehberi, karayolu haritası ve Çocuk Trafik Eğitimi çalıştayından alınan karar 
kitapçığı da hediye edilmektedir. 

VIII-PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Projenin fikri olarak hazırlanmasının düşünülmesi yaklaşık 3 ay gibi bir zaman alırken,
kullanılacak materyalların temini içinde büyük çaba sarf edilmiştir.Projede nakti giderler 
olduğundan fazla sarf malzemesinin temini ve hedef kitlenin de genişliği dikkate alındığında 
birçok kamu ve özel sektör kuruluşları ile bazı kamu niteliğinde olan STK da ayrı ayrı ziyaret 
edilerek Türkiye de çocukların trafik kazalarına karşı daha çok bilinçlenmeleri ve kendi 
güvenliklerini sağlayacak bir bilinci tabanda ulaşılması ayrı ayrı anlatılmıştır. Öncelikle bazı 
ihtiyaçlar Derneğimiz tarafından karşılansa dahi daha sonra tasarım ve baskı anlamında daha 
profesyonel kurum veya kuruluşlarla ortak düşünceler üreterek öğrencilerin ihtiyaçları 
karşılanmaya devam etmektedir. 

Bunların  dışında en önemlisi de gönüllü  öğretmen kadrosunun hazırlanması ve 
bunlarında yetiştirilmesi konusunda çalışmalarda yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 12 
üyemiz (trafik öğretmeni,trafik psikoloğu, çocuk gelişim uzmanları,ulaştırma bölümünden 
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emekli subaylar ve trafik hukukunu bilen hukukçu)   ilk okulların 2 ve 4.sınıf yaş gurubuna hitap 
edecek şekilde hazırlanmış ve dönüşümlü olarak projede görev almaktadırlar  

Tablo IV-Projeye Destek Veren Kuruluşlar 
             KURULUŞ ADI DESTEĞİ 
1-Alp hukuk bürosu-Ankara Tasarım, baskı ve pastel boya alımı 
2-Emniyet Genel Müdürlüğü Salonlar için büyük afiş, çocuklar için etiket,film 
3-İstanbul İETT 4.Sınıf Öğrencileri için kitap gönderilmesi
4-Rıza DALÖMER-Ankara Boyama afişi baskısı 
5-Marmara Nakliyeciler Terminali-
Gebze (MNT)

Nakit Yardımı 

6-Seğmenler SRC-Ankara Ofis hizmet desteği 
7-Ticaret Odası-Ankara Test kağıtlarının basımı 
8-Türkiye Barolar Birliği Boyama afişlerinin basımı, öğrenci kimlik 

kartlarının basımı 
9-Türkiye Turing ve Otomobilcilik
Kurumu-İstanbul

2.Sınıf öğrencilerine boyama kitaplarının
gönderilmesi

VIII-SONUÇ:

1-Çocukların trafikte güvenliği eğitimi projesine katılan öğrenciler salona ayrı ayrı en
fazla 100 öğrenci olarak alınmaktadır. Önce  2. Sınıf ve daha sonra 4. sınıf  eğitim için salona 
alınmaktadır. Ancak bu kadar sayılı öğrenciler filmlerin başlaması ile sonuna kadar çok 
heyecanlı bir katılım ve sessizlikle  konuları dinlemekte, eğitime katılımda çok yüksek bir coşku 
ile  sonuçlanmaktadır. 

2-Eğitime katılmada sorulan sorulara doğru cevap verme oranı okuldan okula
değişmektedir. Daha çok alt yapıya inildiğinde öğretmenden öğretmene veya aileden aileye 
değişmektedir. Örneğin sınıf öğretmeninin trafiğe duyarlı olmasında öğrencilerin başarı oranı ilk 
başta yaklaşık % 50 olduğu halde, duyarlı olmayan öğretmenlerin öğrencilerinin başarı oranı % 
20 lere kadar düşmektedir.Ancak bu eğitimden sonra bu oran her ikisinde de % 90 lara kadar 
çıkmaktadır.  

3-Öğrencilerin ailelerinin  trafikte yaptıkları yanlışları gözlemleyerek bunları sorması
veya öğretmenlere iletmesi % 90 civarındadır. Örneğin babalarının kırmızı ışıktan 
geçmeleri,emniyet kemeri takmadıkları veya tek el ile araç kullanılması gibi. 

4-Öğrencilere verilen boyama afişlerinin doğru renkle ve doğru bir şekilde boyanma
oranı en fazla % 50 ye çıkmaktadır. Bazı eğitimli ailelerin çocuklarında bu oran % 75 lere 
çıkmaktadır. 

5-Öğrencilerin test sorularına verdikleri doğru cevapların oranı yine  % 80 lerde
kalmaktadır. 

6-Öğrencilerin hediye kitapları alma ve okumaya ilgi duyma oranı % 100 lere
ulaşmaktadır. 
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7-Öğrencilerin salonda velileri veya yabancı bir kimse olması halinde soru ve cevaplara
katılma oranı yaklaşık % 30 seviyesinde düşmektedir. 

8-Test sorularının öğrencilerden alınmayarak ailelerine de gönderilmesini isteyen öğrenci
sayısı yaklaşık % 80 dir. 

9-Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim sonunda öğretmenlerimize ilgileri ve daha çok
sorularla ilgilenerek teşekkür etmeleri çoğu kez % 100 bulmaktadır. 

10-Basın ve TV nun haber verildiğinde çekim yapma veya haber yapma oranı çoğunlukla
% 80 lere ulaşmakta (9) ve çekilen eğitim resimleri okulların kendi web sitelerinde de 
yayımlanmaktadır. 

(*) Vedat TUNCEL:Proje eğitim danışmanı, emekli ulaştırma alb. 
(**) İhsan MEMİŞ: Proje Üst Koordinatörü,KTYG Genel Başkanı 
(***) 2010 yılından İtibaren Türkiye de uygulanan Road Safe-10  hibe programından  hareketle 
BM Türkiye Temsilciliğinde çocukların eğitimi için materyal desteğindeki talebimiz  ve bilhassa 
çocukların küçük yaşta emniyet kemeri takmaları alışkanlığına önem vermemiz de belirtilmesine 
rağmen maalesef bu destek verilmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Okul,Eğitim, Trafik, Proje 

KISALTMALAR 
EGM:Emniyet Genel Müdürlüğü 
DSÖ :Dünya Sağlık Örgütü 
MEB :Milli Eğitim Bakanlığı 
KTYG:Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği 
STK  :Sivil Toplum Örgütü 

KAYNAKÇA 
(1)www.trafik gov.tr/istatistikler   2015
(2) Çocuk Trafik Eğitimi Çalıştay Raporu, s 24,25, EGM ,Ankara 2013
(3)HATİPOĞLU Seda, ÖZDEMİR Sibel, ÖZTÜRK Ebru Arıkan, Türkiye de ilköğretim
Okullarında Verilen Trafik Eğitimi, s 11,Ankara,2012
(4) www.nvi.gov.tr /genel nüfus istatistikleri   2015
(5)www.tuik.gov.tr/eğitim
(6) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik Onayı Ankara ,22.09.2014
(6) (7,8)  Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği İstatistikleri,2014,2015
(9) Hürriyet Ankara (23.10.2014), Habertürk Ankara ( 22.05.2015)
Milliyet Ankara (07.10.2014,23.03.2015) , Sabah Ankara  ( 23.12.2014 )
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TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİKTE SAYGI 
 

Koşarsoy, T.*; Topçuoğlu, D.*; Kutluhan, S.* 

 
Trafik güvenliği; trafiği oluşturan bileşenlerin hareketlerinin, kendilerine ve çevrelerine zarar 
vermeden güvenli bir şekilde sağlanmasıdır. Trafikte saygı ise, kişilerin trafik kurallarına 
uymasının yanında, aynı zaman ve mekanı paylaştığı diğer yayaların ve taşıtların haklarına da 
riayet etmesini ifade etmektedir. Bunlar birbirlerinden bağımsız gibi görünen iki kavram olsalar 
da, aslında tamamen birbirlerini tamamlayan ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbirlerinin 
neticesi olan kavramlardır. Her bireyin trafik kurallarına uyması, bireyin hem kendisinin hem de 
aynı zaman ve mekanı paylaştığı diğer kullanıcıların hayat hakkına ve yaşam kalitesine saygı 
göstermesi anlamına gelir ki, bu da trafik güvenliğinin sağlanması neticesini doğurur. Trafik 
kurallarına uyulması, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte saygı anlamında trafik 
kültürünün gelişmesi ve toplumda benimsenerek yaygınlaşması, ülkenin gelişmişliğinin önemli 
bir göstergesidir. 

Trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyetinin bir şekilde ölçülebilmesi, sayısal olarak 
sınıflandırılabilmesi önemli olmakla birlikte, oldukça zordur. Çünkü, trafik güvenliği ve trafikte 
saygı hassasiyeti toplumu oluşturan bireyler arasında farklılıklar gösterebildiği gibi, aynı bireyin 
değişik zaman, mekan ve durumlarında da farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle toplumdaki bu 
hassasiyetin sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek oldukça zordur. Ancak, bu çalışmada olduğu 
gibi, toplumun trafik kültürüyle ilgili bir fikir edinilebilir. Trafik güvenliği ve trafikte saygı 
hassasiyetinin ölçülebilmesi ve daha sonra değerlendirilmesi ve yorumlanması amacıyla bir 
anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması kapsamında, sürücü veya yaya olarak trafiğin 
içerisinde bulunan kişilere trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyeti ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir. 20 sorudan oluşan anket, 250 kişiyle yüz yüze görüşme şeklinde Denizli’de 
yapılmıştır. Sonuçlar bazen genel olarak değerlendirilmiş, bazen de cinsiyet, yaş ve eğitim 
durumlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılarak incelenmiştir. 

 
 

Anahtar Kelimeler / Kavramlar: Trafik Güvenliği, Trafikte Saygı, Anket  
 

 
 

 
 

 
 

* Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl. Ulaştırma A.D., Denizli, Türkiye 
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1. GİRİŞ 
Trafik güvenliği; trafiği oluşturan bileşenlerin hareketlerinin, kendilerine ve çevrelerine zarar 
vermeden güvenli bir şekilde sağlanmasıdır. Trafikte saygı ise, kişilerin trafik kurallarına 
uymasının yanında, aynı zaman ve mekanı paylaştığı diğer yayaların ve taşıtların haklarına da 
riayet etmesini ifade etmektedir. Bunlar birbirlerinden bağımsız gibi görünen iki kavram olsalar 
da, aslında tamamen birbirlerini tamamlayan ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbirlerinin 
neticesi olan kavramlardır. Her bireyin trafik kurallarına uyması, bireyin hem kendisinin hem de 
aynı zaman ve mekanı paylaştığı diğer kullanıcıların hayat hakkına ve yaşam kalitesine saygı 
göstermesi anlamına gelir ki, bu da trafik güvenliğinin sağlanması neticesini doğurur. Trafik 
kurallarına uyulması, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte saygı anlamında trafik 
kültürünün gelişmesi ve toplumda benimsenerek yaygınlaşması, ülkenin gelişmişliğinin önemli 
bir göstergesidir. 
Trafik güvenliğinin sağlanamaması sunucu meydana gelen trafik kazaları, günümüzde sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada çözüm aranılan bir problem haline gelmiş bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere trafik kazaları, önemli oranda yüksek maddi zararlara neden olduğu gibi maalesef 
ciddi miktarlarda can kayıplarına ve yaralanmalara da yol açmaktadır. (Tablo 1) 

Tablo 1. Genel Kaza İstatistikleri* [1] 

Yıl Kaza Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

2005 620.789 4.505 154.086 

2006 728.755 4.633 169.080 

2007 825.561 5.007 189.057 

2008** 950.120 4.236 184.468 

2009** 1.053.346 4.324 201.380 

2010** 1.104.388 4.045 211.496 

2011** 1.228.928 3.835 238.074 

2012** 1.296.634 3.750 268.079 

2013** 1.207.354 3.685 274.829 

2014** 1.199.010 3.524 285.059 
*Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kaza bilgilerini kapsamaktadır. 

**1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya konulan tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları da 

dahil edilmiştir. 

Tablo 1’deki genel kaza istatistiklerine göre, 2005 - 2014 yılları arasındaki kaza sayılarında 
büyük bir artış gözlenmektedir. Son yıllarda karayollarının fiziki olarak iyileştirilmesi ve 
teknolojinin getirdiği yeniliklerle güvenlikleri yükseltilmiş araçlar sayesinde trafik kazalarında 
bir azalma beklentisi olmasına karşın, istatistiklere bakıldığında bu beklentinin tam olarak 
karşılanamadığı görülmektedir.  
Dünya genelinde trafik kazalarını azaltmak amacıyla hazırlanan projeler bulunmaktadır. İsveç’te 
hayata geçirilen hedef sıfır politikası ve Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 eylem planı gibi trafik 
kazalarını azaltmak, hatta ne kadar mümkün görünmese de sıfıra indirmek amacıyla hayata 
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geçirilen projeler bunlardandır. [2] [3] Bu projeler üstesinden gelinmek istenen trafik problemleri 
konusunda ortak bir paydada birleşmektedirler. Genel olarak karayollarının fiziki şartlarının 
iyileştirilmesi, taşıtların daha güvenli hale getirilmesi, trafik denetiminin daha etkin sağlanması, 
sürücü ve yaya gibi yol kullanıcılarının trafikteki davranışlarının daha olumlu hale getirilmesi ve 
kaza anında can kayıplarını azaltmak amacıyla acil müdahale hizmetlerinin istenilen seviyeye 
getirilmesi temel hedefleri oluşturmaktadır. Ülkemizde de Temmuz 2012 yılında hazırlanan 
karayolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planı doğrultusunda benzer hedefler temel alınmıştır. 
Diğer taraftan, trafik kazalarındaki kusurun yaklaşık %99’unun insan faktöründen kaynaklandığı 
Tablo 2’de görülmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak ele alınması gereken problem, insan 
faktöründen kaynaklanan kusurları en aza indirmek olmalıdır.  

Tablo 2. Yıllar itibariyle ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki kusur oranları*[4] 

 

Yıllar 

İnsan Faktörü 

Sürücü 
% 

Yaya 
% 

Yolcu 
% 

Toplam 
% 

Araç 
% 

Yol 
% 

2008 90,53 8,37 0,43 99,33 0,26 0,42 

2009 89,60 9,09 0,41 99,10 0,29 0,61, 

2010 89,72 8,97 0,36 99,05 0,33 0,63 

2011 90,20 8,51 0,39 99,10 0,30 0,60 

2012 88,86 9,75 0,44 99,05 0,33 0,62 

2013 88,97 8,91 0,43 98,31 0,92 0,77 

2014 89,12 9,21 0,48 98,81 0,62 0,58 

*Kaynak: TÜİK, 2013 ve 2014 yılı bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik kaza verilerine göre 

düzenlenmiştir. 

Aşırı hız, emniyet kemeri kullanmamak, alkollü araç kullanmak, uykusuz ve yorgunken araç 
kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, araç bakımlarını düzenli yaptırmamak ve 
dikkatsizliğin yanı sıra trafik kurallarına uymamak ve trafikte bulunan diğer sürücü ve yayaların 
haklarına saygı göstermemek sürücü kusurlarının temelini oluşturmaktadır.  

İnsan faktörüne bağlı kusurların azaltılabilmesi için bireylerde trafik güvenliği ve trafikte saygı 
hassasiyetinin oluşturulması ve bu hassasiyetin arttırılması, dolayısıyla toplumda trafik 
kültürünün gelişmesinin sağlanması gerekmektedir.  
Trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyetinin ölçülmesi önemli olmakla birlikte oldukça 
zordur. Çünkü trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyeti toplumu oluşturan bireyler arasında 
farklılıklar gösterebildiği gibi, aynı bireyin değişik zaman, mekan ve durumlarında da farklılıklar 
gösterebilir. Bu nedenle toplumdaki bu hassasiyetin sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek 
oldukça zordur. Ancak, bu çalışmada olduğu gibi, toplumun trafik kültürüyle ilgili bir fikir 
edinilebilir. Bu istikamette bireylerin trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyetinin kısmen de 
olsa belirlenebilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. 
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2. ANKET ÇALIŞMASI 
Bu anket çalışması kapsamında, sürücü veya yaya olarak trafiğin içerisinde bulunan kişilere 
trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyeti ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 20 sorudan oluşan 
anket, 250 kişiyle yüz yüze görüşme şeklinde Denizli’de yapılmıştır. [5] 

Ankete katılanların 106’sı kadın, 144’ü erkektir ve 93’ü 18-29 yaş arası, 90’ı 30-39 yaş arası, 
53’ü 40-49 yaş arası ve 14’ü 50 yaş ve üzeridir. (Şekil 1) 

 
Şekil 1. Yaş Dağılımı Oranları 

Katılımcıların %91,2’sinin ehliyeti vardır. Ayrıca %59.6’sı üniversite mezunu, %32.4’ü lise 
mezunu ve %8’i ilköğretim mezunudur. (Şekil 2) 

 
Şekil 2. Öğrenim Durumu Dağılım Oranları 

2.1. Trafik Kazasına Karışma Oranları 

Katılımcılara “bugüne kadar herhangi bir kazaya karıştnız mı?” sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcılardan kadınların %23.6’sı yalnızca maddi hasarlı, %3.8’i yaralanmalı, %2.8’i ölümlü 
kazaya karıştıklarını, %69.8’i ise herhangi bir kazaya karışmadığını belirtmiştir. Erkeklerin ise 
%38.1’i yalnızca maddi hasarlı, %25.6’sı yaralanmalı, %1.6’sı ölümlü kazaya karıştıklarını, 
%34.7’si ise herhangi bir kazaya karışmadığını belirtmiştir (Şekil 3). 
2.2. Trafik Kazalarının Genel Nedeni 

Katılımcılara trafik kazalarının genel nedeni sorulduğunda, %86.8’i insan kusuru, %10.8’i araç 
kusuru, %2.4’ü ise yol kusuru cevabını vermiştir (Şekil 4). 
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Şekil 3. Trafik Kazasına Karışma Oranları 

 
Şekil 4. Trafik Kazalarının Genel Nedenleri 

2.3. Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurları 
Katılımcılara trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları sorulmuştur. %51.6’lık kısım trafik 
kuralı ihlali, %26.4’lük kısım aşırı hız-dikkatsizlik, %11.2’lik kısım alkollü araç kullanımı, 
%9.2’lik kısım uykusuzluk yorgunluk derken %1.6’lık kısım ise ehliyetsiz araç kullanımı 
yönünde tercih belirtmiştir (Şekil 5).  

 
Şekil 5. Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurları  
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2.4. İlk Yardım Bilgisi 
İlk yardım bilgisinin yeterliliği sorusuna kadınların %14.2’si yeterli, %48.1’i kısmen yeterli, 
%37.8’i ise yetersiz cevabını vermiştir. Erkeklerde bu oranlar %4.2 yeterli, %52.4 kısmen yeterli 
ve %43.4 yetersiz olarak saptanmıştır. Genel olarak katılımcıların %8.4’ü yeterli, %50.6’sı 
kısmen yeterli ve %41’i ise yetersiz cevabını vermiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. İlk Yardım Bilgisi 

2.5. Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Profilleri 

Anketteki “Trafik güvenliğini en fazla hangi sürücü profili tehdit eder?” sorusuna kadınların 
%24’ü minibüs sürücüleri, %42.4’ü otobüs-kamyon sürücüleri, %13.5’i ticari taksi sürücüleri, 
%1.8’i kadın sürücüler, %18.3’ü de erkek sürücüler cevabını vermiştir. Erkeklerde bu oranlar 
minibüs sürücüleri %17.3, otobüs-kamyon sürücüleri %34, ticari taksi sürücüleri %18, kadın 
sürücüler %28, erkek sürücüler ise %2.7’dir. Genel oranlar Şekil 7.’de görülmektedir.  

 
Şekil 7. Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Profilleri 

2.6. Trafik Cezalarının Ölçütü 
Kadınlar cezaları çok ağır bulmaz iken %3.8’i ağır, %28.6’sı normal, %27.6’sı hafif, %40’ı ise 
çok hafif bulmaktadır. Erkeklerde ise bu oranlar %1.3 ile çok ağır, %13.2 ağır, %35.5 normal, 
%25 hafif ve %25 çok hafif olmak üzere dağılım göstermiştir. Genel oranlar Şekil 8.’de 
gösterilmiştir.  
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Şekil 8. Trafik Cezalarının Ölçütü 

2.7. Trafikte Cep Telefonu Kullanımı 

“Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanır msınız?” sorusuna kadınların %19.2’si çoğu zaman, 
%25’i bazen, %21.2’si nadiren, %21.1’i de hiç cevabını vermiş, %13.5’i ise bu soruyu 
cevaplamamıştır. Erkelerde bu oranlar her zaman %1.4, çoğu zaman %27.1, bazen %40.2, 
nadiren %18.1, hiç ise %9 olarak belirlenmiş, %4.2’si ise bu soruyu cevaplamamıştır. Genel 
oranlar Şekil 9’da görülmektedir.  
2.8. Trafikte Hız Sınırı Aşımı 

“Çok aceleniz olduğunda hız sınırını aşar mısınız?” sorusuna kadınların %11.4’ü çoğu zaman, 
%33.3’ü bazen, %28.6’sı nadiren, %13.4’ü de hiç cevabını vermiş, %13.3’ü ise bu soruyu 
cevaplamamıştır. Erkelerde bu oranlar çoğu zaman %22.8, bazen %36.7, nadiren %27.5, hiç ise 
%9 olarak belirlenmiş, %4’ü ise bu soruyu cevaplamamıştır. (Şekil 10 a,b,c) 
2.9. Emniyet Kemeri Kullanımı 

“Emniyet kemerini ne sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna kadınların %72.1’i her zaman, %25’i 
çoğu zaman, %2.9’u bazen cevabını vermiştir. Erkelerde bu oranlar; her zaman %36.8, çoğu 
zaman %39.6, bazen %14.6, nadiren %6.3, hiç ise %2 olarak belirlenmiş, %0.7’si ise bu soruyu 
cevaplamamıştır. (Şekil 11) 

2.10. Uyarı Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkileri 
“Eds kameralarının ve radar uyarılarının trafik kazalarını azalttığını düşünüyor musunuz?” 
sorusuna kadınların %20’si kesinlikle azaltıyor, %46.7’si kısmen azaltıyor ve %33.3’ü 
azaltmıyor cevabını vermiştir. Erkeklerde ise bu oranlar %17.3 kesinlikle azaltıyor, %46.6 
kısmen azaltıyor, %36.1 azaltmıyor olarak belirlenmiştir. Genel oranlar Şekil 12’de 
görülmektedir. 

2.11. Hava Şartlarının Etkileri 
“Kötü hava şartlarında karayolu ile yapacağınız seyahat planınızda değişiklik yapar mısınız?” 
sorusuna kadınların %7.5’i her zaman ertelerim, %24.7’si çoğu zaman ertelerim, %23.5’i bazen 
ertelerim, %29.2’si nadiren ertelerim, %15.1’i ise ertelemem cevabını vermiştir. Erkeklerde ise 
bu oranlar; %4.8 her zaman ertelerim, %8.3 çoğu zaman ertelerim, %18.7 bazen ertelerim, 
%25.2 nadiren ertelerim ve %43’ü ertelemem şeklinde cevaplar vermiştir. Genel oranlar Şekil 
13’te görülmektedir. 
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Şekil 9 a,b,c. Trafikte Cep Telefonu Kullanımı 
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Şekil 10 a,b,c. Hız Sınırı Aşımı  
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Şekil 11. Emniyet Kemeri Kullanımı 

 
Şekil 12. Uyarı Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkileri 

 
Şekil 13. Kötü Hava Şartlarının Seyahat Planına Etkileri 
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2.12. Araç Bakımı 
“Aracınızı ne zaman bakıma alırsınız?” sorusuna kadınların %39.6’sı sürekli servis bakımlıdır, 
%30.5’i muayene tarihi geldiğinde, %13.4’ü arıza yaptığında, %4.7’si uzun yola çıkmadan önce 
cevabını vermiştir. %11.8’i ise soruya cevap vermemiştir. Erkeklerde ise bu oranlar; %16.6 
sürekli servis bakımlıdır, %45.3 muayene tarihi geldiğinde, %28.4 arıza yaptığında, %5.8 uzun 
yola çıkmadan önce şeklinde belirlenmiş, %4.1’i soruya cevap vermemiştir. Genel oranlar Şekil 
14’te verilmiştir. 

 
Şekil 14. Araç Bakım Zamanı 

2.13. Yayaların Haklarına Riayet 
“Yaya geçidinden geçerken durup yayalara yol verir misiniz?” sorusuna kadınların %30.1’i her 
zaman, %33’ü çoğu zaman, %21.8’i bazen, %6.7’si nadiren cevabını vermiştir. %8.4’ü ise 
soruya cevap vermemiştir. Erkeklerde ise bu oranlar; her zaman %9, çoğu zaman %37.5, bazen 
%31.5, nadiren ise %18’dir. Erkeklerin %4’ü soruya cevap vermemiştir. Genel oranlar Şekil 15 
te görülmektedir.  
2.14. Trafikteki Diğer Sürücü ve Yayalara Saygı 

“Bir sürücü olarak diğer sürücülere ve yayalara saygılı davranır mısınız?” sorusuna kadınlarn 
%41.6’sı her zaman, %31.1’i çoğu zaman, %16’sı bazen, %2.8’i nadiren cevabını vermiş, %8.5’i 
ise bu soruya cevap vermemiştir. Erkeklerde ise bu oranlar; her zaman %18.8, çoğu zaman 
%36.1, bazen %23.6, nadiren %21.5’tir. Genel oranlar Şekil 16’da görülmektedir. 

2.15. Trafik İhlali 
“Trafik ihlali yapar mısınız?” sorusuna kadınların %1’i çoğu zaman, %24.8’i bazen, %40’ı 
nadiren, %31.4’ü hiç cevabını vermiş, %2.8’i ise soruya cevap vermemiştir. Erkeklerde bu 
oranlar; çoğu zaman %2.7, bazen %48, nadiren %32.6, hiç %14.6’dır. %2’si soruya cevap 
vermemiştir. Genel oranlar Şekil 17’de görülmektedir.  
2.16. Trafik İhlali Uyarısı 

“Trafik ihlali yapanları uyarır mısınız?” sorusuna kadınların %13.2’si her zaman, %10.3’ü çoğu 
zaman, %26.5’i bazen, %32.1’i nadiren, %17.9’u hiç cevabını vermiştir. Erkeklerde bu oranlar; 
her zaman %13.8, çoğu zaman %12.5, bazen %22.2, nadiren %38.1, hiç %13.4’tür. Genel 
oranlar Şekil 18’de görülmektedir. 
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Şekil 16 a,b,c. Trafikteki Diğer Unsurlara Saygı 
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Şekil 17 a,b,c. Trafik İhlali 
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Şekil 18 a,b,c. Trafik İhlali Uyarısı 

 

 
 

0	  
5	  

10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  

KADIN	   ERKEK	   GENEL	  

HER	  ZAMAN	  
ÇOĞU	  ZAMAN	  
BAZEN	  
NADİREN	  
HİÇ	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

her	  zaman	   çoğu	  zaman	   bazen	   nadiren	  	   hiç	  

	  
TRAFİK	  İHLALİ	  YAPANLARI	  UYARIR	  MISINIZ?	  

18-‐29	  

30-‐39	  

40-‐49	  

50	  +	  

0	  
5	  

10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  
50	  

her	  zaman	  çoğu	  zaman	   bazen	   nadiren	  	   hiç	  

	  
TRAFİK	  İHLALİ	  YAPANLARI	  UYARIR	  MISINIZ?	  	  

İLK	  ÖĞRETİM	  

LİSE	  

ÜNİVERSİTE	  



6. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / SEÇİLMİŞ BİLDİRİLER - 1

437

2.17. Trafik İhlali Uyarısına Karşı Tepki 
“Trafik ihlali yaptığınız için uyarıldığınızda nasıl bir tepki gösterirsiniz?” sorusuna kadınların 
%39.6’sı hak verip özür dilerim, %22.6’sı (trafik ihlali yapmadığımı düşünerek) sözlü tepki 
veririm, %34.9’u hiç tepki vermem cevabını verirken %2.9’u ise soruya cevap vermemiştir. 
Erkeklerde bu oranlar; hak verip özür dilerim %25.1, sözlü tepki veririm %44.4, hiç tepki 
vermem %30.5 şeklindedir. Genel oranlar Şekil 19 a’da görülmektedir. 
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3. ÖNERİLER 
Trafik güvenliği ve trafikte saygı hassasiyetinin sayısal olarak değerlendirilebilmesi için bir 
hassasiyet indeksi (Hİ) geliştirilebilir. Anketteki soruların cevap şıklarına hassasiyet derecesine 
göre belirli ağırlık katsayıları verilebilir (5,4,3,2,1 gibi). Bu ağırlık katsayıları ile katılımcıların 
tercih ettikleri cevap şıklarının yüzdelik oranları çarpılarak ağırlıklı ortalamalar bulunabilir. Bu 
değerler bütün kategoriler için hassasiyet indeksi olarak değerlendirilebilir. 

Örnek:  
Tablo 3. Trafikte cep telefonu kullanımıyla ilgili cevapların yüzdelikleri ve Hİ hesaplaması 

 

                                                     
 
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

- Trafik kazalarının genel nedeni insan kusuru olarak belirlenmiştir. 
- İlkyardım bilgisi yeterli olan kesim %8,4 gibi çok düşük bir orana sahiptir. 

- Trafik güvenliğini en fazla tehdit eden sürücü profili ağır vasıta sürücüleridir. 
- Katılımcılar trafik cezalarını çok ağır veya ağır bulmamaktadır. 

- Trafikte seyir halinde cep telefonunu hiç kullanmayanların oranı sadece %14 olmakla birlikte, 
genç ve orta yaştakilerin daha çok kullandıkları belirlenmiştir. 

- Hız sınırını aşmayan katılımcıların oranının sadece %10 düzeyinde olduğu, genç ve orta 
yaştakilerin daha fazla hız eğilimli olduğu ve hız sınırı aşımı konusunda katılımcıların öğrenim 
düzeyleri arasında büyük farkların oluşmadığı belirlenmiştir. 
- Emniyet kemeri kullanımında kadınların daha hassas olduğu, ancak katılımcıların yalnızca 
yarısının emniyet kemerini her zaman kullandığı belirlenmiştir. 
- Katılımcıların %35’e yakın kısmının uyarı sistemlerinin trafik kazalarını azaltmadığı görüşünde 
olduğu tesbit edilmiştir. 

18-‐29 30-‐39 40-‐49 50	  +
her	  zaman 1,1 1,1 0 0
çoğu	  zaman 34,8 21,3 15,4 0

bazen 23,7 37,5 52 18,75
nadiren	   17,5 19 15,4 43,75

hiç 16,4 14,5 9,6 12,5
boş 6,5 6,6 7,6 25

TRAFİKTE	  CEP	  TELEFONU	  
KULLANIMI

5 0,06 0,06 0,00 0,00
4 1,39 0,85 0,62 0,00
3 0,71 1,13 1,56 0,56
2 0,35 0,38 0,31 0,88
1 0,16 0,15 0,10 0,13

Hİ	  (5	  üzerinden) 2,67 2,56 2,58 1,56
Hİ	  (%) 53,44 51,14 51,60 31,25
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- Yaya geçitlerinde yaya haklarına kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda riayet ettiği, 
öğrenim düzeyi yüksek katılımcıların daha yüksek oranda saygılı davrandığı, yaş kategorisinde 
belirgin bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 
- Erkek katılımcıların, genç olanların ve öğrenim düzeyi düşük olanların kategorilerindeki diğer 
katılımcılara göre trafikteki diğer sürücü ve yayalara karşı daha düşük oranlarda saygılı oldukları 
tesbit edilmiştir. 

- Hiç trafik ihlali yapmadığını ifade eden katılımcılar arasında kadınlar ve öğrenim düzeyi 
yüksek olanlar kategorilerindeki diğer katılımcılara göre daha yüksek oranlara sahiptir. Yaş 
kategorisinde belirgin bir fark ortaya çıkmamıştır. 
- Erkek katılımcıların ve gençlerin trafik ihlali yapanları daha yüksek oranlarda uyardığı 
belirlenmiştir. 

- Trafik ihlali yapmalarına karşılık uyarıldıklarında, uyaran kişinin haklı olduğunu kabul etme 
(hak verip özür dileme) oranları; erkeklere göre kadınlarda, gençlere göre orta yaş ve üzerinde ve 
öğrenim düzeyi yüksek olanlarda daha yüksektir. 
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