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MYO Tekn. Prog. Bölümü 

GiriĢ 

GeliĢme sürecini hızla sürdüren ülkemizde, her geçen yıl artan nüfusla birlikte trafiğe çıkan araç sayısı 
ve sürücü sayısı da artmaktadır. Nüfus arttıkça, bu nüfusun taĢıma ve ulaĢtırma iĢlerinin yoğunlaĢması 
kaçınılmazdır. Ülkemizde taĢıma ve ulaĢtırma hizmetlerin çok büyük bir bölümü (yaklaĢık %95‟i) karayo-
lu ile geçekleĢtirilmektedir. Karayolu ağında aynı düzeyde bir geniĢleme olmadığı sürece, her geçen gün 
artan yoğunluk nedeniyle kaza riski de artacaktır. Nitekim, ülkemize ait istatistiklerde, benzer ülkelere 
göre daha yüksek kaza, ölü ve yaralı sayısının olması bu gerçeği doğrulamaktadır. Çizelge 1‟de çeĢitli ülke-
lerin 2001 yılı trafik verilerinin karĢılaĢtırılmasına yönelik bazı istatistikler verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. Bazı Ülkelere Ait Trafik Verileri (Anonim, 2003) 

 
Ülke 

Toplam 
Nüfus 

TaĢıt Sayısı Kaza 
Sayısı 

Ölü/ 
100000 
Araç 

Yaralı/ 
100000 
Araç 

Ölü S./ 
100000 
Nüfus 

Yaralı S./ 
100000 
Nüfus 

Almanya 82260000 53655835 362017 13 888 8 579 

Hollanda 16105000 8168398 33538 12 498 6 253 

Ġspanya 40683037 25065732 98433 21 586 13 361 

Japonya 127435000 90106830 936721 11 1295 8 915 

Türkiye 69757000 9500235 65850 44 1221 6 166 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi, Türkiye‟ye yakın nüfusu olan Almanya‟da taĢıt sayısı Türkiye‟dekinin 

yaklaĢık 6 katı olmasına karĢın, kaza ve araç baĢına ölü sayısı yaklaĢık 1/3 oranındadır. Türkiye nüfusu-

nun yaklaĢık 2 katı nüfusa sahip Japonya‟da ise araç baĢına ölü sayısı Türkiye‟nin 1/4‟ü kadar, yaralı sayısı 

ise hemen hemen aynıdır. Diğer verilerde de benzer iliĢkiler söz konusudur. Bu verilere göre, Türkiye‟de 

karayolu trafiğinde oldukça düĢündürücü ve ürkütücü sonuçlar vardır. Bu da ülkemizde trafik sorununun 

sistemli bir biçimde ele alınmasını ve bir dizi çözüm yollarının aranmasını gerektirmektedir. 

Bilindiği gibi, trafik; “yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketleri” olarak tanım-

lanmaktadır. Bu tanıma göre, trafikte önemli unsurların; yayalar, hayvanlar, araçlar ve karayolu olduğu ve 

kavramın sadece karayolu trafiğini kapsadığı görülmektedir. Ancak, çoğu karayolu trafik kazası incelendi-

ğinde, sayılan bu unsurlar dıĢında, bir çok faktörün ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan ka-

zalara yol açtığı görülmektedir. Diğer yandan, ülkemizdeki trafik terörünün, bölücü terör ve depremlerin 

aldığı candan daha fazla can aldığı; terörde 15 yılda 30000, depremlerde 50 yılda 50000, trafik kazalarında 

ise 10 yılda 100000‟i aĢan insanımızın kaybedildiği belirtilerek vurgulanmaktadır (Akaya ve AltıntaĢ, 

2002).  

Karayolu trafiğinde, kazalara neden olan temel faktörlerin; canlılar (baĢta sürücü ve yayalardan oluĢan 

insan ve hayvanlar), karayolu ve karayolunda hareket eden taşıtlar olduğu söylenebilir. Trafik kazalarının ve 

bunların yol açtığı kayıpların azaltılması için alınacak önlemlerin geliĢtirilmesinde, bu faktörlerin etki de-

recelerinin bilinmesinin büyük önemi vardır. Bu çalıĢmada; trafik kazalarına ve bu kazalarda ortaya çıkan 

kayıplara etkili faktörler regresyon analizleriyle incelenerek faktörlerin önem dereceleri ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Materyal Ve Metot 

ÇalıĢmada, Devlet Ġstatistik Enstitüsü ve ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 1980-2002 

yılları arasında yayınlanmıĢ resmi istatistikleri materyal olarak kullanılmıĢtır. Bu amaçla, ölümle ve yara-

lanmalarla sonuçlanmıĢ kaza sayıları, ölü ve yaralı sayıları, kazaların yol açtığı ABD $‟ı cinsinden maddi 
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hasar miktarları, sürücü belgesi sayısı, ülke nüfusu, tescilli araç sayısı ile devlet yolu ve il yolu toplamın-

dan oluĢan yol uzunluğu (km) değerleri kullanılmıĢtır (DĠE, 2001, DĠE, 2002a ve b, Anonim, 2003). Bu 

veriler kullanılarak;  

 Birim yol uzunluğu baĢına araç sayısı (araç/km), 

 Birim yol uzunluğu baĢına kaza sayısı (araç/km), 

 Kaza baĢına ölü ve yaralı sayıları, 

 Kaza baĢına maddi hasar miktarı (ABD $/kaza), 

 Sürücü belgesi sayısı/Nüfus oranı, 

 1000 araç baĢına düĢen ölü ve yaralı sayıları, 

 Araç sayısı/Nüfus oranı, 

 Maddi hasar miktarı ($)/Nüfus oranı  

 

göstergeler hesaplanmıĢ ve bu göstergelerin birbirleriyle olan iliĢkileri regresyon analizleriyle incelenmiĢ-

tir. Verilerin yıllara göre değiĢimlerinin belirlenmesinde ve iliĢkilerin düzeylerinin bulunmasında Excel 

paket programından yararlanılmıĢtır. ĠliĢkilerin belirtilmesinde kullanılan basit ve çoklu regresyon eĢitlik-

lerinin seçiminde, en yüksek belirtme katsayısını veren eĢitliğin seçilmesine özen gösterilmiĢtir. 

 

Bulgular ve TartıĢma 

3.1. Kaza Faktörleri ve Zaman Serisi Analizleri 

Türkiye‟de 1980-2002 yılları arasında karayolu trafiğine etkili faktörler ve bu faktörler kullanılarak he-

saplanan göstergelere iliĢkin değerler toplu olarak Çizelge 2‟de, bazı faktörlerin yıllara göre değiĢimleri ve 

bu değiĢimleri temsil eden regresyon eĢitlikleri ġekil 1,...,5‟de, göstergelerin yıllara göre değiĢimleri de 

ġekil 6,...,12‟de verilmiĢtir. 

Çizelge ve ġekiller incelendiğinde aĢağıdaki genel değerlendirmeler yapılabilir: 

1. Kaza sayısı yıllara göre düzenli bir artıĢ göstermektedir. 1980 yılında yaklaĢık 37000 dolayında olan 

toplam trafik kazası sayısı, 2002 yılında yaklaĢık 11 kat artarak 407000‟in üzerine çıkmıĢtır. Kaza sayısı ile 

yıllar arasında, üçüncü dereceden polinomial bir iliĢki söz konusudur. 

2. Kaza sonucu ölen ve yaralanan insan sayılarında son yıllarda kısmen azalma görülmektedir. Ölü ve 

yaralı sayılarıyla yıllara arasında ikinci dereceden polinomial birer iliĢki ortaya çıkmıĢtır.  

3. Kaza sonucu ortaya çıkan maddi hasar miktarında yıllara göre artıĢ olmuĢtur. 1980 yılında yaklaĢık 

27 milyon $ dolayında olan maddi hasar miktarı, yaklaĢık 8 kat artarak 2002 yılında 217 milyon $ düzeyi-

ne çıkmıĢtır. Maddi hasar ile yıllar arasında ikinci dereceden polinomial bir iliĢki bulunmuĢtur. 

4. Toplam sürücü belgesi sayısı ile tescilli araç sayısı hızla artmaktadır. 1980 yılında 3 milyonun altında 
olan sürücü belgesi sayısı, yaklaĢık 6 kat artarak 2002 yılında 15 milyonun üzerine çıkmıĢtır. Benzer Ģekil-
de, 1980 yılında 2 milyondan az olan tescilli araç sayısı, aradan geçen 23 yılda yaklaĢık 6 kat artarak 10 
milyon araca yaklaĢmıĢtır. Belge ve araç sayısı ile yıllar arasında ikinci derece bir polinomial iliĢkiler ortaya 
çıkmıĢtır. 
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Çizelge 2. Türkiye‟de Karayolu Trafiğine Etkili Bazı Faktörlere ĠliĢkin Çok Yıllık Veriler 

Yıl 
Kaza 
Sayısı 

Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Maddi 
Hasar  
(ABD $) 

Sürücü 
Belge 
Sayısı 

Tescilli 
Araç 
Sayısı 

Nüfus 
(000) 

Yol 
Uzunl. 
(km) 

Ölüm 
Oranı 
(%00.0) 

Araç/
km 

Kaza/ 
km 

Ölü/ 
Kaza 

Yara-
lı/Kaz
a 

Ha-
sar/Kaz
a 

Bel-
ge/N
üfus 

Ölü/ 
1000 
Araç 

Yara-
lı/1000 
Araç 

Araç
/ 
Nü-
fus Hasar/Nüfus 

1980 36914 4199 24608 26975551 2619554 1684019 44737 60761 0.94 27.7 0.61 0.11 0.67 730.8 0.06 2.49 14.61 0.04 0.60 

1981 40953 4441 29744 25262837 2764635 1785758 45540 60712 0.98 29.4 0.67 0.11 0.73 616.9 0.06 2.49 16.66 0.04 0.55 

1982 46249 4884 35976 24919543 2897771 1887878 46688 60954 1.05 31.0 0.76 0.11 0.78 538.8 0.06 2.59 19.06 0.04 0.53 

1983 55208 5207 44769 27988064 3031200 2018608 47864 59297 1.09 34.0 0.93 0.09 0.81 507.0 0.06 2.58 22.18 0.04 0.58 

1984 60840 5731 50521 25765732 3198492 2186515 49070 59112 1.17 37.0 1.03 0.09 0.83 423.5 0.07 2.62 23.11 0.04 0.53 

1985 65831 5680 51586 29543888 3474643 2375141 50664 59302 1.12 40.1 1.11 0.09 0.78 448.8 0.07 2.39 21.72 0.05 0.58 

1986 92625 7315 71264 51617404 3835279 2653715 51433 59139 1.42 44.9 1.57 0.08 0.77 557.3 0.07 2.76 26.85 0.05 1.00 

1987 110207 7530 80321 70517061 4502055 2987215 52561 58915 1.43 50.7 1.87 0.07 0.73 639.9 0.09 2.52 26.89 0.06 1.34 

1988 107651 6846 79174 69394070 4919156 3313005 53715 58851 1.27 56.3 1.83 0.06 0.74 644.6 0.09 2.07 23.90 0.06 1.29 

1989 103758 6332 80013 82058905 5519101 3655090 54893 58552 1.15 62.4 1.77 0.06 0.77 790.9 0.10 1.73 21.89 0.07 1.49 

1990 115295 6286 87693 111836782 6235196 4091888 56473 59128 1.11 69.2 1.95 0.05 0.76 970.0 0.11 1.54 21.43 0.07 1.98 

1991 142145 6231 90520 119267346 6778291 4487259 57291 59221 1.09 75.8 2.40 0.04 0.64 839.1 0.12 1.39 20.17 0.08 2.08 

1992 171741 6214 94824 132776375 7465559 5055968 58379 59842 1.06 84.5 2.87 0.04 0.55 773.1 0.13 1.23 18.75 0.09 2.27 

1993 208823 6457 104330 156782527 8162959 5799718 59478 59770 1.09 97.0 3.49 0.03 0.50 750.8 0.14 1.11 17.99 0.10 2.64 

1994 233803 5942 104717 124453944 8794843 6228016 60587 59832 0.98 104.1 3.91 0.03 0.45 532.3 0.15 0.95 16.81 0.10 2.05 

1995 279663 6004 114319 165840235 9338630 6635938 61706 59999 0.97 110.6 4.66 0.02 0.41 593.0 0.15 0.90 17.23 0.11 2.69 

1996 344641 5428 104599 200525273 10242628 7109926 62841 60225 0.86 118.1 5.72 0.02 0.30 581.8 0.16 0.76 14.71 0.11 3.19 

1997 387533 5181 106146 222862434 11297235 7776394 63989 60841 0.81 127.8 6.37 0.01 0.27 575.1 0.18 0.67 13.65 0.12 3.48 

1998 440149 4935 114552 355509589 12227101 8359636 65145 60885 0.76 137.3 7.23 0.01 0.26 807.7 0.19 0.59 13.70 0.13 5.46 

1999 438338 4596 109899 261200321 12151950 8837403 66304 60923 0.69 145.1 7.19 0.01 0.25 595.9 0.18 0.52 12.44 0.13 3.94 

2000 466385 3941 115877 341685292 14109116 9554868 67853 61110 0.58 156.4 7.63 0.01 0.25 732.6 0.21 0.41 12.13 0.14 5.04 

2001 409407 2954 94497 180131174 14767694 9821084 68618 60358 0.43 162.7 6.78 0.01 0.23 440.0 0.22 0.30 9.62 0.14 2.63 

2002 407103 2900 94225 216970698 15285187 9550235 69757 60402 0.42 158.1 6.74 0.01 0.23 533.0 0.22 0.30 9.87 0.14 3.11 
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ġekil 1. Kaza sayılarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 2. Ölü ve yaralı sayılarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 3. Kazaların yol açtığı maddi hasarların yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 4. Sürücü belgesi ve araç sayılarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 5. Toplam nüfus ve yol uzunluğunun yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 6. Kazalarda ölüm oranının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 7. Kaza baĢına ölü ve yaralı sayılarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 8. Araç ve kaza yoğunluklarının yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 9. Kaza baĢına düĢen maddi hasarların yıllara göre değiĢimi 
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ġekil 10. Nüfus baĢına düĢen sürücü belgesi ve araç sayılarının yıllara 
göre değiĢimi 
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ġekil 11. 1000 kaza baĢına düĢen ölü ve yaralı sayılarının yıllara göre 
değiĢimi 
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 ġekil 12. Nüfus baĢına düĢen maddi hasar miktarlarının yıllara göre de-
ğiĢimi 
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5. Ülkemiz toplam nüfusu giderek artmaktadır. 1980 yılında 45 mil-
yon dolayında olan ülke nüfusu yaklaĢık 1.5 kat artıĢla 2002 yılında 70 
milyona yaklaĢmıĢtır. Nüfus ile yıllar arasında basit doğrusal bir iliĢki var-
dır. Nüfus ve araç sayısındaki bu artıĢlara karĢın, toplam karayolu uzun-
luğunda önemli bir değiĢim olmamıĢtır. YaklaĢık 61000 km‟ye yakın top-
lam karayolu uzunluğu, aradan geçen 20 yılı aĢkın sürede değiĢmemiĢtir. 
Bu durum, birim yol uzunluğu baĢına düĢen araç sayısının hızla artmasına 
ve bunun doğal sonucu olarak, kaza ve kaza nedeniyle ortaya çıkan maddi 
ve insan kayıplarının çoğalmasına yol açmıĢtır.  

6. Kazalar sonucu hayatını kaybeden insan sayısının ülke nüfusuna 
oranını ifade eden ölüm oranı, 1990 yılına kadar her yıl artarken, 1990‟lı 
yıllardan sonra giderek azalmıĢtır. 1990 yılında 100000 kiĢide 11 kiĢi dola-
yında olan bu oran, 2002 yılında 4 kiĢiye kadar düĢmüĢtür. Ancak, yaralı 
sayısında aynı düzeyde bir azalma olmamıĢtır. Ölüm oranı ile yıllar ara-
sında ikinci derece polinomial bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. 

7. Kaza baĢına düĢen ölü ve yaralı sayılarında da yıllar ilerledikçe 
önemli azalmalar olmuĢtur. 1980 yılında 100 kazada yaklaĢık 11 kiĢi olan 
ölü sayısı, 2002 yılında yaklaĢık 1 kiĢiye, 67 olan yaralı sayısı da 23‟e düĢ-
müĢtür. Bu azalmada, yol ve araç kalitesindeki yükselme ile insanımızın 
giderek trafik kurallarına uygun davranmasının da önemli derecede etkili 
olduğu söylenebilir. 

8. Birim karayolu uzunluğuna düĢen araç sayısı yıllara göre hızla 
artmıĢtır. Bunun sonucu olarak, birim yol uzunluğuna düĢen kaza sayısı 
da artmıĢtır. 1980 yılında 1 km yol uzunluğuna düĢen araç sayısı 28 dola-
yında iken, bu sayı yaklaĢık 6 kat artarak 2002 yılında 158 araca yüksel-
miĢtir. Bu sürede kaza sayısı ise 10 kat artarak 1 km yol uzunluğu baĢına 
yaklaĢık 7 kazaya ulaĢmıĢtır. Birim yol uzunluğu baĢına düĢen araç sayısı 
ile yıllar arasında üçüncü derece polinomial bir iliĢki görülürken, kaza 
sayısı ile yıllar arasında basit doğrusal bir iliĢki görülmektedir. 

9. Kaza baĢına düĢen maddi hasar tutarı yıllara göre dalgalı bir deği-
Ģim göstermiĢtir. Hasar tutarı ile yıllar arasında düzenli bir iliĢki yoktur. 
Kaza baĢına düĢen hasar tutarı ortalama 700 $ dolayındadır.  

10. Sürücü belgesi sayısı ve tescilli araç sayısının toplam nüfusa oranı 
her yıl düzenli bir artıĢ göstermektedir. 1980 yılında %6 dolayında olan 
belgeli sürücü sayısı, 2002 yılında %22‟ye yükselmiĢtir. Benzer Ģekilde, 
tescilli araç sayısı da %4‟ten %14‟e çıkmıĢtır. Bu değiĢkenlerle yıllar ara-
sında üçüncü derece polinomial iliĢki vardır. 
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11. 1000 araç baĢına düĢen ölü ve yaralı sayıları da kaza baĢına düĢen 
ölü ve yaralı sayılarına benzer Ģekilde, giderek azalmaktadır. Bu oranlarla 
yıllar arasında polinomial iliĢkiler bulunmuĢtur. 

12. Toplam maddi hasar miktarının ülke nüfusuna oranı ile elde edi-
len kiĢi baĢına yıllık maddi kayıp miktarı giderek artmaktadır. 1980 yılında 
kiĢi baĢına 1 $‟ın altında olan bu kayıp, 2002 yılında 3 $‟ın üstüne çıkmıĢ-
tır. Bu değiĢken ile yıllar arasında da üçüncü derece polinomial bir iliĢki 
bulunmuĢtur. 

 

3.2. Göstergeler Arası Ġkili ĠliĢkiler  

Karayolu trafik kazalarına etkili olduğu düĢünülen bazı göstergeler ile 
kaza sayısı, ölü sayısı ve yaralı sayısı arasındaki ikili iliĢkiler ve bu iliĢkilere 
iliĢkin regresyon eĢitlikleri ġekil 13,...,23‟de verilmiĢtir.  

 

ġekiller incelendiğinde aĢağıdaki genel değerlendirmeler yapılabilir: 

1. Karayollarında oluĢan toplam kaza sayısı; nüfus, tescilli araç sayısı, 
sürücü belgesi sayısı ve birim yol uzunluğuna düĢen araç sayısı ile doğru 
orantılı olarak değiĢmektedir.  

2. Trafik kazalarının yol açtığı maddi hasar tutarı; kaza sayısı, tescilli 
araç sayısı ve birim yol uzunluğuna düĢen araç sayısı ile doğru orantılı 
olarak değiĢmektedir.  

3. Kaza sonucu kaza yerinde ölen kiĢilerin sayısı ile sürücü belgesi sa-
yısı ve birim yol uzunluğuna düĢen araç sayısı arasında doğrusal bir iliĢki 
bulunmamaktadır. Ancak, ölü sayısının bu iki değiĢken ile parabolik bir 
iliĢki içinde olduğu görülmektedir. Bu iliĢkinin, ölü sayısına iliĢkin istatis-
tiklerin sadece kaza yerinde can veren insanların sayısını ölü sayısı olarak 
göstermesi nedeniyle, gerçek ölü sayısındaki belirsizliktir.  

4. Kaza nedeniyle yaralanan  kiĢilerin sayısı ile sürücü belgesi sayısı ve 
birim yol uzunluğuna düĢen araç sayısı arasında da doğrusal bir iliĢki bu-
lunmamaktadır. Yaralı sayısının bu iki değiĢken ile parabolik bir iliĢki 
içinde olduğu görülmektedir.  

 

3.3. Çoklu ĠliĢkiler  

bağımlı değiĢken (Y) olarak seçilen toplam kaza sayısı, ölü sayısı, yaralı 
sayısı ve maddi hasar tutarının; yukarıdaki bölümde ikili iliĢkisi olduğu 
belirtilen bağımsız değiĢkenlerle olan çoklu regresyon analizi sonuçları 
Çizelge 3‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Bağımlı 
DeğiĢken(Y) 

Çoklu Regresyon EĢitliği 

0 1 1 k k
ˆ(Y X ... X )  

R2 R P 

Kaza sayısı 
k 1 2 3 4Ŷ 426218 0.02X 0.67X 9.48X 37588X  

0.987 0.993 ** 

Maddi hasar 
(ABD $) m 5 2 4Ŷ 24685919 978X 83X 3888827X  

0.908 0.953 ** 

Ölü sayısı 
ö 1 4Ŷ 6407 0.002X 132X  

0.485 0.696 ** 

Yaralı sayısı 
y 1 4Ŷ 35067 0.024X 2716X  

0.809 0.899 ** 

** : α=0.01‟de istatistiksel olarak önemlidir.  

X1 = Sürücü belgesi sayısı,  X2 = Tescilli araç sayısı, 

X3 = Ülke nüfusu,  X4  = Birim karayoluna düĢen araç sayısı (araç/km), 

X5 = Toplam kaza sayısı‟dır. 
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ġekil 13. Kaza sayısının ülke nüfusu ile değiĢimi 
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y = 0.053x - 64406
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ġekil 14. Kaza sayısının tescilli araç sayısı ile değiĢimi 
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ġekil 15. Kaza sayısının sürücü belgesi sayısı ile değiĢimi 
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y = 3227.3x - 67848
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ġekil 16. Kaza sayısının araç yoğunluğu ile değiĢimi 
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ġekil 17. Maddi hasar tutarının araç yoğunluğu ile değiĢimi 
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y = 32.125x - 3E+07
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ġekil 18. Maddi hasar tutarının tescilli araç sayısı ile değiĢimi 
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ġekil 19. Maddi hasar tutarının kaza sayısı ile değiĢimi 
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y = -6E-11x
2
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ġekil 20. Kaza sonucu ölü sayısının sürücü belgesi sayısı ile değiĢimi 
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ġekil 21. Kaza sonucu ölü sayısının araç yoğunluğu ile değiĢimi 
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y = -8.7432x
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ġekil 22. Kaza sonucu yaralı sayısının araç yoğunluğu ile değiĢimi 
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ġekil 23. Kaza sonucu yaralı sayısının sürücü belgesi sayısı ile değiĢimi 

 

Çizelge ve çoklu regresyon eĢitlikleri incelendiğinde; çoklu belirlilik 
katsayısı R2 ve çoklu regresyon katsayısı R değerlerinin, ölü sayısı tahmin 
eĢitliği dıĢında diğer eĢitliklerde oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
Diğer bir deyiĢle, elde edilen regresyon eĢitlikleri herhangi bir bağımsız 
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değiĢken değeri için bağımlı değiĢken değerinin kestiriminde güvenle 
kullanılabilir. 

Çoklu iliĢkilere iliĢkin varyans analizi sonucunda, iliĢkilerin hepsi de 
%1 önem seviyesinde anlamlı bulunmuĢtur. Kısmi regresyon katsayıları 
β0, β1,..., βk değerlerinin anlamlılık testleri sonucunda;  

 

- Kaza sayısı tahmin eĢitliğinde, tescilli araç sayısı ve nüfus katsayıları, 

- Maddi hasar tahmin eĢitliğinde, kaza sayısı katsayısı, 

- Ölü ve yaralı sayısı tahmin eĢitliklerinde, tüm katsayılar, 

 

anlamlı bulunmuĢtur. Yani, bu faktörler ilgili bağımlı değiĢken değerleri 
üzerinde daha etkili olmuĢlardır. Bu durumda, bu faktörlere iliĢkin ön-
lemlerin alınması, trafik kazalarının ve bunların yol açtığı kayıpların azal-
tılmasında önemli bir yer tutacaktır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢma sonucunda, Türkiye‟de karayolu trafiğinde kazalara neden 
olan insan, yol ve araç faktörlerinin; kaza sayısı, ölü ve yaralı sayısı ile 
maddi hasarlar üzerine olan etkileri oldukça önemli bulunmuĢtur. 1980-
2002 yılları arasında geçen 23 yıllık resmi istatistikler değerlendirildiğinde, 
trafik kazalarının giderek arttığı, bu kazalarda çok sayıda insanımızın öl-
düğü ya da yaralandığı, ülke ekonomisine de ağır maddi kayıplar açtığı 
görülmüĢtür. 

Kazaların azaltılması ve sonuçlarının geliĢmiĢ ülkelerdeki sonuçlara 
yaklaĢtırılabilmesi için; 

 

- Daha fazla zaman kaybedilmeden alternatif taĢıma ve ulaĢtırma sis-
temlerine ağırlık verilerek karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun 
azaltılması, 

- Mevcut karayollarının iyileĢtirilmesi ve karayolu ağının geniĢletilme-
si, 

- Sürücü ve yayaların eğitimine önem verilmesi, 

- Araçların yol emniyetini sağlayan güvenlik donanımlarıyla zengin-
leĢtirilmesi, 

- Sürücü belgelerinin verilmesinde daha titiz ve sistemli davranmayı 
sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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Bildiri No:402 

 

Trafikte  Kullanılan  Önemli  Boyutlar  ve 

 Bir  Trafik  Kazası  Uygulama  Örneği 

 

Yrd. Doç. Dr. KURBAN A. Osman  

Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Mak. Müh. Böl.  Kayseri 

 

GiriĢ 

Ülkemizde kullanılan motorlu taĢıt sayısı; ihtiyaç, artan nüfus, ekono-
mik Ģartlar ve insanımızın daha rahat ve çağdaĢ yaĢama isteği doğrultu-
sunda hızla artmaktadır. Buna esas olanı hesaplama metodu ile Pratik 
uygulamadaki taĢıt sayısının son 10 yıldır uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. 
Bu artıĢı bir örnekle açıklayıp, DĠE verilerine göre motorlu taĢıt sayısı 
1973 yılında 543318 iken, 1998 yılı ocak sonu itibarıyla bu sayı 5837952 
adede ulaĢmıĢ ve 26 yılda 11 katın üzerinde bir artıĢ olmuĢtur. Bugün 
mevcut motorlu taĢıt sayımız aynı artıĢ hızıyla (%10), 2004 yılı sonu itiba-
riyle 10344800 adet olacaktır. Bu sayının yaklaĢık 2000000 kadarı Ġstanbul 
da bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizdeki motorlu taĢıt 
sayısı aynı artıĢ hızıyla,  

Tos = Tss (1 +i)n                                                    (1) 

Bağıntısı kullanılarak; 

Tos =10344800 (1+0.1)5 

Tos= 16660404 adede ulaĢacaktır. 

 

Artan motorlu taĢıt sayısı beraberinde ulaĢım, yol altyapı ye trafik 
problemi ile birlikte akaryakıt temini ve insan eğitimini gerektirecektir. 

Görüleceği üzere, motorlu taĢıt sayısı exponansiyel yani üstel bir fonk-
siyon Ģeklinde artıĢ göstermektedir. 

 

 2.TRAFĠKTE KULLANILAN ÖNEMLĠ  KAVRAMLAR VE 
DEĞERLERĠ 

• Blok mesafe; taĢıtın hareket noktasından duracağı noktaya kadar sey-
rettiği gerçek yol uzunluğudur. 
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• Ticari hız; Bu kavram daha çok kazalara neden olan bir büyüklük 
olup. 

Ticari hız = Blok mesafe / Ticari zaman 

olarak verilmektedir. 

• Ticari zaman; Blok mesafeyi (belirlenen uzunluk) kat etmek için ge-
çen süredir. OluĢan kaza sonuçlarına bakılırsa bunlar belirli zamanda 
(ticari zaman), büyük ticari hız Ģartlarında oluĢmaktadır. 

• Fren mesafesi; Sürücünün ayağını fren pedalına bastıktan sonra, taĢıt 
duruncaya kadarki geçen uzunluk. 

• Güven mesafesi; Motorlu taĢıtın güvenle durabileceği bir mesafedir. 

 

2.1 TaĢıtın DuruĢ Mesafesi : 

a) Reaksiyon süresi; Seyir halinde sürücünün karĢıdaki bir nesneyi 
(canlı veya cansız) görüp ayağını fren pedalına basıncaya kadarki geçen 
zamandır (intibak süresi). Aynı zamanda bu sürede alınan mesafeye de 
reaksiyon mesafesi dedir. Buna göre 99 Km/saat hızla giden araca ait 
reaksiyon mesafesi ise sürücünün reaksiyon süresinin 1,5 saniye olması 
halinde, 

 99/3.6 = 27,5 m/sn 

olacak ve reaksiyon mesafesi ise, 

Rm = V * tr                                                                                      (2) 

Buradan Rm = 27,5 * 1,5 = 41,25 m. 

Bu temel boyut; diyagram Ģekliyle taĢıtın hızı ve reaksiyon süresine 
bağlı reaksiyon mesafesi (Rm) olarak verilebilir. 

 

 

 
ġekil 1. TaĢıt hızı ve reaksiyon süresine bağlı reaksiyon uzunluğu 
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Reaksiyon sürtesi, sürücülere göre değiĢmekte olup 0,5-2, sn. arasın-
dadır. Bu değerler doktor raporlarıyla belirlenmektedir.  

b) Fren Mesafesi; Bu büyüklüğü etkileyen faktörler ise taĢıt hızı, teker-
lek-zemin arasındaki sürtünme katsayısı ile, fren malzemesine bağlı fren 
katsayısıdır. Örneğin: klasik fren sistemli taĢıtlarda yukarıdaki  değerleri 
aynı almak Ģartıyla, 99 Km/h hızla seyreden bir taĢıt için fren mesafesi 
büyüklüğünü; µ sürtünme katsayısı 0,25 (ıslak asfalt), fren katsayısı 1,01 
olduğu dikkate alınarak hesaplanır. Sürtünme katsayısını ise tekerlek ile 
zemin Ģartları etkilemektedir. Bu değerlerin büyüklüğü 0,15 ≤ µ ≤ 0,6 
arasındadır. Buna göre; 

Sf = V2 / 2g (µ + fk)                                                                        (3)                                                                                                             

3 nolu bağıntı dikkate alınarak yapılan hesaplamada; 

Sf = 27,52 / 2 * 9,81 (0,25 + 1,01) 

Sf = 30,59 m. 

olarak bulunur. 

c) Güven Mesafesi; verilen a ve b büyüklükleri dikkate alınarak, 

 

Gm =V * tr + V2 / 2g (µ + fk)                                                  (4) 

 

olarak verilebilir. (4) nolu bağıntı; 

Gm = Rm + Sf  ile de ifade edilebilir. Buna göre; 

 

Gm = 41,25 + 30,59 = 71,84 metredir. 

 

Bu Ģartlarda 99 Km/Saat hız için taĢıtın güvenle durabileceği mesafe 
72 metredir. Araç hızı arttıkça, güven içerisindeki duruĢ mesafesi de art-
maktadır. 

 

2.2 Düz ve Eğimli Yol ġartlarında TaĢıtın Hızı; 

Bir aracın hızı; firen izi mesafesi ile sürtünme katsayısı ve yolun eği-
mine bağlı olarak değiĢmektedir. Buradaki hız ifadesi, 5 nolu bağıntı ile 
verilebilir. 

 

                                                                                                       (5) 
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Aynı hızdaki 99 Km./h için rampa iniĢ ve kuru asfalt yol sürtünme 
katsayısı µ = 0,63 ve yolun eğimi dikkate alınır ise; 

 

 
fren izi değeri Sf =   72m  olarak elde edilir.  

 

Aynı Ģartlarda bu kez taĢıtın rampa çıkıĢı dikkate alınarak yapılan he-
saplamada, taĢıt 54m uzunluğunda bir fren izi bırakarak durmaktadır. 
Elbetteki bulunan 72 ve 54 m‟lik mesafeler tehlike sınırıdır. Bu değerler 
pratikteki büyüklüklerle uyum içerisindedir. 

 

3. KAZA RAPORU VE KAZA YERĠ KROKĠSĠ 

Çoğunlukla trafik kazaları maddi ve/veya ölümle sonuçlanmaktadır. 

Trafik kazalarına TC‟de Asliye Ceza Mahkemeleri yetkili kılınmıĢtır. 
Mahkemece istenilen raporlar “BilirkiĢi Raporları” dır. Bu raporların daha 
çok resmi kurumlar vermektedir ki bunları baĢında mühendislik fakültele-
ri gelmektedir. 

Verilen örnekteki dava konusu; TDN. (Tedbirsizlik Nedeniyle), maddi 
hasar ve kiĢi/kiĢilerin ölümüne sebebiyet verme Ģeklindedir. Verilen bilir-
kiĢi raporlarından önce kaza mahallinde heyetçe bir keĢif yapılması da 
esastır. 

 

BilirkiĢi raporu için; 

a) Mahkeme dosyası, 

b) Trafik kazası tespit tutanağı, 

c) Kaza krokisi,  

d) IĢık sinyalizasyon sistemi, 

e) Video kaseti, 

f) Fren izi vb. gibi faktörler dikkate alınmaktadır. 

 

Ġki kiĢinin ölmesiyle sonuçlanan, verilen bilirkiĢi raporuna göre; kam-
yonun çarptığı bir otomobil, yapılan keĢif ve ölçüm değerlerine göre 24 
metre sürüklenerek, içerisinde bulunan iki kiĢi ölmüĢ ve otomobilde kul-
lanılamaz (hurdaya) Ģekle gelmiĢtir. 
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Çarpan kamyonetin ağırlığı 2500 daN. Otomobilin net ağırlığı ise 1125 
daN. olup ölen iki kiĢi ile birlikte bu ağırlık takriben 1275 daN. olmakta-
dır. Hazırlanan bilirkiĢi raporuna göre ilgili impuls ve momentum temel 
bağıntıları kullanılarak çarpan aracın hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca 
buna bağlı olarak, fren izi ve reaksiyon mesafesini kapsayan ve tehlike 
sınırı olan güven mesafesi de belirlenebilmektedir. 

 

 
 

ġekil 2. Kaza yeri krokisi. 

 

Sonuç  

1) Trafik sinyalizasyon sistemi, dosya incelemesi video kaseti ve kav-
Ģakta yapılan araĢtırma sonuçları dikkate alınmıĢtır. 

2) ġekil 2‟de verilen çizilmiĢ kavĢak krokisi dikkate alınmıĢtır. 

3) Mühendislik alanında kullanılan impuls ve  momentum bağıntıları 
da kullanılmıĢtır. 

Buna göre; Trafik sinyalizasyon sistemin kavĢağı geçme esnasındaki 
kırmızı ıĢık ihlali ve kavĢağa yaklaĢırkenki hızın azaltılması kuralına kam-
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yonet sürücüsü uymamıĢtır. Kamyonetin Ģehir içi hızı maksimum 50 
km/saat‟tir. KavĢağa yaklaĢırken hızını daha da azaltması gerekirken, 
yapılan hesaplama ve inceleme sonucunda bu hızın 80 km/saat gibi çok 
yüksek bir değerde olduğu belirlenmiĢtir. 

Sonuçta; Kamyonetin sebep olduğu otomobil sürüklenerek içerisinde 
iki kiĢi ölmüĢ ve otomobil kullanılamaz (hurda) hale gelmiĢtir.  

Bu değerlendirmelere göre; Kazadaki kamyonet sürücüsünün %80 ve 
otomobil sürücüsünün de %20 oranında kusurlu olduğu kanaatine varıl-
mıĢtır. 

Son beĢ yıl için verilen kaza istatistik tablosuna göre meydana gelen 
trafik kaza sayısında artıĢ olmasına rağmen, ölü sayısında düĢüĢ olmakta-
dır. Her yıl trafiğe katılan araç sayısındaki artıĢla birlikte, karayolu alt ya-
pısı, eğitim, trafik denetlemeleri ve acil yardım gibi hizmetlerde gerekli 
iyileĢmenin sağlanamaması, gerek trafık kazaları ve gerekse bu kazalardaki 
yaralı sayısındaki artıĢa neden olmaktadır. ġehir içinde kaza sayısı çok, ölü 
sayısı az, Ģehir dıĢında ise kaza sayısı az ölü sayısı fazla olmaktadır. Bu  
durum yurdumuzdaki yük ve yolcu taĢımacılığının ağırlıklı olarak karayo-
lu ile yapılması ve otobüsle yolcu taĢımacılığından kaynaklanmaktadır. 
Yük ve yolcu taĢımacılığında alternatif yollara (hava, deniz ve demiryolu) 
ağırlık verilmesi halinde, yaralı ve ölü sayısında önemli derecede azalma 
olacaktır. 

 

Tablo  1: Kazaya Neden Olan Faktörler ve Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik kazalarının meydana gelmesinde kusur oranının, taĢıtı kullanan 
ve yayalar baĢta olmak üzere %97 oranında insan faktöründen kaynak-
landığı görülmektedir. Tablodaki rakamlardan da görülebileceği gibi diğer 
faktörlerdeki kusur oranı yok denecek kadar azdır.  

KAZADA 
KUSURLU 
FAKTÖRLER 

KUSUR 
SAYISI 

 
% 

KUSUR 
SAYISI 

 
% 

SÜRÜCÜ 450.102 96.61 466.558 96.61 

YAYA 12.144 2.60 12.989 2.69 

YOLCU 1.018 0.22 405 0.08 

TAġIT 2.593 0.56 2.244 0.46 

YOL 32 0.01 765 0.16 

TOPLAM 465.889 100.00 482.961 100.00 
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Tablo  2:Yayaların Kusurları ve Oranları 
YAYA KUSURLARI SAYI % 

YOLA ANĠDEN ÇIKMAK 6.386 43.99 

ĠLK GEÇĠġ HAKKI VERMEMEK 4.939 34.02 

TAġIDIN ÖN – ARKASINDA ÇIKMAK 915 6.30 

YOLDA OYNAMAK 1.377 9.49 

SARHOġ OLMAK 232 1.60 

KIRMIZIDA GEÇMEK 341 2.35 

SAKATLIK VE HASTALIK 66 0.45 

TAġITA ASILMAK 65 0.45 

YAYANIN OTOYOLA GĠRMESĠ 196 1.35 

TOPLAM 14.517 100.00 

 

Sürücülerin, meydana gelen trafik kazalarında arkadan çarpma, ilk ge-
çiĢ hakkını vermeme, yorgun, dalgın ve alkollü olarak araç kullanma Ģek-
linde kusurlu hareket ettikleri görülmektedir. 

ġehir içinde arkadan çarpma ve aĢırı hız;Ģehir dıĢında ise aĢırı hız ve 
Ģerit ihlali gibi kusurların sürücüler tarafından iĢlendiği dikkat çekmek-
tedir. Yoldan faydalananların tamamının trafik eğitiminden geçirilmesi, 
akan trafikte yapılacak etkili denetimler ve caydırıcı cezalarla bu oranların 
en aza indirilebileceğine inanmaktayız. 

 

EKLER : 

 
ġekil 3. Otomobil üzerinde etkili olan kuvvetler. 
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Otomobil üzerinde etkili olan kuvvetler. 

V : taĢıtın hızı 

α : yolun eğimi 

G :taĢıtın ağırlığı 

PA,Ö:  ön ve arka tekerlek basınç kuvveti 

PÇ,WÇ:çeki kuvveti 

WL:hava direnç kuvveti 

Hç:çeki kuvveti mesafesi 

UÖ,A:teker-zemin arasındaki çevresel kuvvet 

LA,Ö:dingiller arası mesafe 

Otomobilin genel denklem bağıntıları da bu değerler esas alınarak ifa-
de edilir. 

 

Tablo  3: Sürücülerin Asli Kusurları Sonucu Meydana Gelen Kazalar 
 
SÜRÜCÜ KUSURLARI 

      ġehir Ġçi       ġehir DıĢı        Toplam 

Sayı       % Sayı % Sayı        % 

Toplam 317.822  100 35.966   100 353.824  100 

IĢıklara ĠĢaret Levhalarına Ve 
Yetkililerin Talimatlarına Uymama 

9.400 2.96 512 1.42 9.912 2.80 

BölünmüĢ Karayolunda KarĢı 
Yönden Gelen Araçlara AyrılmıĢ 
Veya TaĢıt Giremez ĠĢareti Olan 
Yollara Girme 

4.269 1.34 262 0.73 4.531 1.28 

KarĢı Yönden Gelen Araçlara Ait 
ġerit Veya Yol Bölümüne Girme  

2.505 0.79 452 1.26 2.957 0.84 

Arkadan Çarpma 87.853 27.64 16.056 44.64 103.909 29.37 

Geçme Yasağını Ġhlal 3.850 1.21 910 2.53 4.760 1.35 

Doğrultu DeğiĢtirme Manevrala-
rını  YanlıĢ Yapma  

59.195 18.62 4.863 13.52 64.058 18.10 

ġeride Tecavüz Etme  17.731 5.58 7.076 19.67 24.807 7.01 

Ġlk GeçiĢ Hakkı Vermeme 67.750 21.31 2.819 7.84 70.569 19.94 

Dar Yollarda GeçiĢ Önceliğine 
Uymama  

1.757 0.55 171 0.48 1.928 0.54 

Manevra Kurallarına Uymama 35.121 11.05 2.016 5.61 37.137 10.50 

ġehir DıĢı TaĢıt Yoluna Parketme 616 0.19 592 1.65 1.208 0.34 

Kurallara Uygun Park EtmiĢ 
Araçlara Çarpma 

27.811 8.75 237 0.66 28.048 7.93 
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Buradaki; WL = ½ δT Cw V
2 s  bağıntısıyla verilir. Ġfadede; δ havanın 

yoğunluğu, Cw hava katsayısı direnç katsayısı,V taĢıtın hızı ve s değeri ise 
taĢıtın alın (izdüĢüm) kesitidir. Bu değer binek otomobillerinde 2 m2‟nin  
altına düĢmüĢtür. 

 
ġekil 4. Otomobilin hare-
ket esnasında etrafında 
oluĢan hava akımları. 

 
 

ġekil 5.     Otomobilin üzerinde etkili olan farklı.                                                                   
noktalardaki basınç değiĢimi. 

Ayrıca Cw değeri ise Pw = CwV2 ifadesinde kullanılmakta 
olup, buradan ön ve arka tekerlek basınçları bulunur.  

 

 



 469 

 
 

 

 
 

ġekil 6. DeğiĢik otomobillerde hava direnç (Cw) katsayısı. 
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ġekil 7. Otomobilde zamana bağlı güven mesafesi. 
A: Ġdealize ivme. 

B: Ġdealize tahrik kuvveti  

C: Takribi fren kuvveti. 

 

Tablo 4: Toplam Reaksiyon Süresi Detayı. 

    AD SEMBOL ZAMAN ARALIĞI SÜRE   (sn) 

Korkma süresi tc 0…1 1 - 2  

Hareket geçme g 1…2 en az 0,2 

DeğiĢtirme h 2…3 en az 0,1 

Reaksiyon süresi tR 1…3 Dikkatli 0,3 – 0,7 Dikkatsiz ve 
 kötü reaksiyon. 1.5 -2 sn.  
kadar. 

ĠĢletme süresi tf 3…5 0,01 – 0,2 

Cevap süresi ta 3…4 0,1 – 0,6  

Ġntibak süresi ts 4…6 0,3 – 1 

Fren süresi tv 4…7 0,3 - 2 
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ġekil 8. Otomobilde; hız-yol ve kuvvetin zamanla değiĢimi.  
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ġekil 9. Trafik kazasındaki hasarlı araç. 
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Bildiri No: 403 

 

Plansız ve Yetersiz Bir ġekilde ĠnĢa Edilen Yolların 
Trafik Güvenliğine ve Ülke Ekonomisine Zararları  

 

ġĠRĠN Okan, ALTANHAN Hasan  

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü, Gaziantep, 

 

GiriĢ 

GeliĢmiĢ ülkelerin kentlerinde 1950‟li yıllarda baĢlayan ulaĢım ve trafik 
sorunu ülkemizde daha çok 1970‟li yıllarda gündeme gelip ciddiye alın-
maya baĢlanmıĢtır. Sorun her geçen gün büyümüĢ ve günümüz büyük 
kentlerinin öncelikli sorunlarının baĢında yer almıĢtır. Bu sorunun hızla 
kentleĢmeye baĢlayan büyük kent olmaya aday yerlerde de plansız ve alt-
yapısız büyüme nedeniyle bugün ilk sıralarda yer almasa bile çok yakın bir 
gelecekte büyük kentlerdeki duruma benzeyeceği beklenmeli ve geç ol-
madan devlet kurumları arasında sıkı bir iletiĢim kurulmalı, ülke bazında 
iyi bir ulaĢtırma politikası belirlenerek gerekli önlemler alınmalıdır.   

Ġstanbul Valiliğinin Ocak 1993‟te yaptırdığı bir anketin sonuçları, bü-
yük Ģehirlerimizdeki ulaĢım sorunlarına örnek olarak verilebilir (Tablo 1). 
UlaĢım ve trafik ile ilgili sorunlar bazı büyük Ģehirlerimizde hala devam 
etmektedir (6).  

 Ülkemizde trafik karmaĢasına neden olan ve yol güvenliğine etki eden 
önemli bir faktör yol tasarımının gerekli ve yeterli Ģekilde yapılmaması 
ve/veya yapım aĢamalarında imalatların sıkı bir Ģekilde denetlenmeme-
sinden doğan ve yolun tamamlanmasından sonra ortaya çıkan problem-
lerdir. Planlama ve uygulamalardaki eksiliklerin neden olduğu çatlaklar, 
ondülasyonlar, kasisler, çukurlar, hatalı yol eğimleri, drenaj problemleri, 
yetersiz iĢaretleme ve levhalar Ģehir içi trafiğini olumsuz yönde etkilemek-
tedir. 

ġehiriçi yollarımızda en çok problem yaĢadığımız ve özellikle üzerinde 
durmak istediğimiz konu ise altyapı tesisleri konusudur. Planlamaya ve 
kurumlar arasındaki sıkı bir koordinasyona da en çok bu sorunun halle-
dilmesi için ihtiyaç vardır. Çünkü Ģehir içindeki yeni yerleĢim bölgelerinde 
en baĢta düĢünülmesi ve inĢa edilmesi gereken altyapı tesislerinin ülke-
mizde çoğunlukla sonraya bırakılması, mevcut tesislerin bakım ve onarı-
mı sırasında ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, kaynak ye-
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tersizliği ve bazı kiĢisel hatalar, Ģehirlerimizde trafik karmaĢasına yol aç-
makta, ülke kaynaklarının verimsiz Ģekilde kullanılmasına, iĢgücü kaybına 
ve Ģehirlerimizde yaĢayan insanların rahatsız olmasına neden olmaktadır.  

 

Tablo 1. Büyük Ģehirlerde öncelikli sorunlar (5). 

Sorunlar Önemi 
(%) 

Trafik ve UlaĢım 

Su sorunu 

Hayat pahalılığı 

ġehrin genel temizliği 

Hava kirliliği 

ĠĢsizlik 

ġehrin plansız yapılaĢması 

Yolların yetersizliği 

Çöp sorunu 

AsayiĢ ve can güvenliği 

GecekondulaĢma 

Göç sorunu 

Eğitim 

ağlık hizmetleri 

Kanalizasyon 

Park ve yeĢil alanların yeter-
sizliği 

Hızlı nüfus artıĢı 

Diğer 

Hepsi 

Cevap yok / Fikri yok 

Toplam 

Anket Sayısı 

 

29.5 

7.9 

7.1 

5.6 

5.5 

5.0 

4.7 

4.6 

4.3 

4.2 

3.4 

3.1 

2.9 

2.7 

2.1 

2.1 

2.1 

1.1 

0.7 

0.3 

100.0 

2007 

 

ġehiriçi trafik güvenliğinin arttırılması ve ülke kaynaklarının daha ve-
rimli bir Ģekilde kullanılması için mevcut sorunların çözümüne ıĢık tut-
ması temennisi ile Ģehiriçi yollarımızın plansız ve yetersiz bir Ģekilde inĢa 
edilmesinin olumsuz etkilerini iki ana baĢlık altında irdeleyeceğiz.   
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1. Yol ĠnĢaatıyla Ġlgili Sorunlar  

 Kaliteli ve uzun süre onarım gerektirmeden hizmet verebilecek yolları 
inĢa edebilmek için inĢaat aĢamasından önce iyi bir tasarımın yapılması 
gereklidir. Yapılan araĢtırmalar, Türkiye‟de Ģehiriçi yollarda uygulanmakta 
olan üst yapı kesiti ve malzemelerinin yolların kısa sürede bozulmasında 
önemli bir etken olduğunu göstermiĢtir (7). Kaplama tipinin ve üstyapı 
dizaynının bilimsel yöntemlerle tayin edilmesi, ihtiyaçlara uygun ve eko-
nomik projelerin hazırlanması inĢaat aĢamasından önce titizlikle yapılması 
gereken çalıĢmalardır. 

Yolların deforme olmasının sebepleri arasında; inĢaat aĢamasında ze-
min iyileĢtirme ve sıkıĢtırmasının yeterince yapılmaması, yol eğiminin 
yetersizliği malzeme ve iĢçilik kalitesi ile ilgili eksikliler, binder ve aĢınma 
tabakalarının uygun sıkıĢtırılmaması sayılabilir.Yol inĢaatı sırasında kap-
lama tabakasının altında kalan zemin yeterli derecede sıkıĢtırılmazsa, za-
manla bu zeminde kendi ağırlığı ve özellikle trafik tesiri ile oturmalar 
meydana gelir. Bu oturmalar çoğunlukla geliĢigüzel yerlerde olduğundan 
yol yüzeyinde yer yer çökmeler ve kasisler oluĢur (ġekil 1). Bu olumsuz-
lukları önlemek için yol inĢaatının toprak iĢi safhasında zemin cinsine 
uygun düĢen yöntemlerle sıkıĢtırma çalıĢmaları yapılmalıdır. Yol inĢaatı-
nın tüm aĢamalarında uygun malzeme seçimi, kaliteli iĢçilik, planlı bir 
çalıĢma ile doğru yöntemler uygulandığı takdirde uzun seneler boyunca 
onarıma gerek kalmadan konforlu bir trafik seyrine imkan tanıyan yolları 
inĢa etmek mümkündür (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. ġehiriçi yol yüzeyinde oluĢan çukurlar. 
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Ülkemizde ne yazık ki, inĢasından birkaç yıl bile geçmeden yollarımız-
da çeĢitli bozulmalar oluĢmaktadır. Bu yolların tamiratı için ciddi kaynak-
lar sarf edilmekte ve bu çalıĢmalar sırasında trafik karmaĢasına neden 
olunmaktadır. Karayollarının her 3-4 senede bir yenilenen asfalt yollar 
için yılda 1 katrilyon lirayı aĢan onarım masrafı ayırdığı bilinmektedir. Bu 
rakam Ģehiriçindeki onarım masrafları olmamakla birlikte, ülkemizin tüm 
Ģehir ve kasabalarındaki yolların onarımı için yapılan masrafların bu ra-
kamdan pek de az olacağı söylenemez. Ġstanbul ilinde ana arterlerde yapı-
lan bir araĢtırma sonucunda Ģehiriçi yollarının büyük bir kısmının ortala-
ma 4.27 yıl aralıkla asfaltla kaplandığı sonucu ortaya çıkmıĢtır BaĢka bir 
deyiĢle aynı yolun yaklaĢık %20‟si uzunluğundaki kısmı her yıl asfaltla 
kaplanmaktadır (4). Plansız ve yanlıĢ uygulamaların ülke ekonomisine 
verdiği zarar açıkça görülmektedir. 

 

2. Yol Altyapı Tesisleri ile Ġlgili Sorunlar 

ġehiriçi yollarının Ģehirler arası yollardan en önemli farkı bu yolların 
kaplama ve temel tabakalarının altında su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz 
gibi altyapı tesislerinin bulunmasıdır. Bu tesisler ve üzerlerinde bulunan 
yollar Ģehrin can damarları gibidir. Özellikle kanalizasyon sistemi Ģehir 
atık suyunu ve yoldaki fazla suyu taĢıdığı için diğer altyapı tesislerinden 
daha da önemli sayılabilir. Suyun, yol gövdesini oluĢturan zemini hafif 
Ģekilde nemli tutan ve bu durumda iken ince daneler arasında kohezyon 
temin ederek faydalı görev yapan belli bir miktarından fazlası, yol kapla-
ması ve altındaki tabakalara zararlı etkileri vardır. Ayrıca yol kaplaması 
üzerinde biriken sular trafik güvenliği açısından son derece sakıncalıdır 
(2). Diğer altyapı tesislerinin her biri de Ģehirlerimizde daha kaliteli bir 
yaĢam için farklı ihtiyaçlarımızı karĢılamaktadır. Bu nedenle bu yapıların 
inĢaat, bakım ve onarımı son derece hassas ve planlı çalıĢmaları gerektirir. 
Ancak ülkemiz kentlerinde altyapı konusu yıllardır ihmal edilmiĢ, yetersiz 
planlamalar, kaynak yetersizliği, seçim yatırımı gibi günü kurtaran çözüm-
ler ve bazı kiĢisel sorumsuzluklar neticesinde hem ülke kaynaklarımız 
lüzumsuz Ģekilde sarf edilmiĢ hem de kent trafiği altüst edilmiĢtir.  

ġehiriçi yollarımızda sık sık karĢılaĢtığımız, altyapı tesislerinin bakım 
ve onarımı için yapılan kazı ve tekrar yol inĢaatı çalıĢmaları çok yüksek 
miktarlarda harcamalara neden olmaktadır. Bu çalıĢmalar sırasında yollar 
kısmen veya tamamen kapatılarak trafik sıkıĢıklığına ve karmaĢasına ne-
den olunmakta, o bölgede yaĢayan ve çalıĢan halkımız rahatsız olmakta-
dır. Yine bu çalıĢmaların yapıldığı yerlerdeki iĢyeri sahipleri maddi zarara 
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uğramaktadır. Tekrar tekrar kazılıp inĢa edilen yolların performansı düĢ-
mektedir. Özellikle yollarda yapılan yamalar trafik konforunu düĢürmek-
tedir. Kentlerimizdeki değiĢik kurumların ayrı ayrı zamanlarda altyapı 
çalıĢması yapmak için yolları defalarca kazması ve uzun süren çalıĢmalar-
dan sonra yolların kısmen veya tamamen tekrar inĢa edilmesi hem trafik 
güvenliği hem de ülke ekonomisi açısından son derece olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. AĢağıda yurdumuzun çeĢitli yörelerinde karĢılaĢılan, bah-
settiğimiz sıkıntılarla ilgili örnekleri içeren basın haberleri, konunun ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

 

“ġehrimizin muhtelif semtlerinde kanalizasyon çalıĢmaları devam edi-
yor. Ġller Bankası tarafından ihale edilen ve 5 yıldır devam eden kanali-
zasyon Ģebeke çalıĢmasında asfalt yollar haliyle bozuldu. Bu kesimlerde 
oturan vatandaĢlarımız toz içinde kaldıklarından yakınıp Belediye tarafın-
dan sabah ve akĢam saatlerinde bu yolların sulanmasını istediler.”  
14.09.2004 Sabah Gazetesi  

 

“Kazı çalıĢmaları : Sokaklarda yapılan kazı çalıĢmaları sonrası asfalt 
yollar eski haline getirilmiyor, geç getiriliyor, kazalara davet çıkarılıyor.”  

http://turkiyecumhuriyeti.bz.tc/hats_new.html 

 

“2000 yılında Ģehrin değiĢik kesimlerinde 542 bin 200 ton asfalt ve 
yama çalıĢması yapan BüyükĢehir Belediyesi 2001 yılında bu rakamı 745 
bin 984 tona çıkardı. Bir yandan içme ve yağmur suyu hatlarını yenileyen 
belediye diğer yandan da kanalizasyon Ģebekesi inĢaatlarına hız verdi. 
2002 yılında yapılan çalıĢmalar nedeniyle bozulan cadde ve sokaklara 625 
bin 921 ton asfalt atıldı." 03.03.2004 Yeni Asır Gazetesi 

  

Sonuç ve Öneriler   

ġehiriçi yollarımızın inĢaat aĢamasından önce gerekli plan ve proje ça-
lıĢmaları detaylı bir Ģekilde yapılmalı. ĠnĢaat aĢamasında ise uygun mal-
zeme seçilerek, yeterli bir iĢçilik ile etkin bir denetim sayesinde 
standardlara uygun imalatlar yapılmalı. Bu sayede hizmete açıldıktan kısa 
bir süre sonra yollarımızda meydana gelen olumsuzlukları önemli ölçüde 
azaltmak mümkün olur.     

ġehirdeki altyapı tesisleri ve yolların, inĢaatı, bakım ve onarımı çok 
yüksek miktarda harcamaları ve iĢgücü kullanımını gerektirmektedir. Bu 
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nedenle Ģehirlerimizde bu iĢlerden sorumlu olan kamu kuruluĢları birbir-
leriyle koordineli hareket ederek, Ģehrin yeni geliĢen bölgelerinde daha 
konutlaĢma baĢlamadan önce o bölgenin master planları hazırlanmalı ve 
altyapı tesislerinin inĢaatına baĢlanmalıdır. Bu tesislerin inĢaatı düzgün bir 
Ģekilde yapıldıktan sonra bölge iskana açılmalı ve yollar son haliyle inĢa 
edilmelidir. Altyapı tesislerinin bakım ve onarımını gerektiren yollarda ise 
kanalizasyon, su, elektrik, doğalgaz gibi tesislerin yapım, bakım ve onarı-
mından sorumlu kurumlar birbirleriyle diyalog kurarak bir tarih belirle-
meli ve yollarımız bir kez kazıldığında tüm gerekli bakım-onarım çalıĢma-
ları yapılmalıdır. Devlet merkezi de bu konuda ödenekleri zamanında 
çıkararak ve iĢbirliği içinde hareket edilmesini destekleyerek yerel yöne-
timlere yardımcı olmalıdır. Bu tedbirler alındığı takdirde hem Ģehirleri-
mizde daha güvenli bir trafik seyrine kavuĢabilir, hem de ülke ekonomi-
sine ciddi katkılarda bulunabiliriz. 
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Trafik Kazalarının  

Tekrar Canlandırılmasının Önemi  

 

Uzm.Ümit GÜNEY 

Emniyet Amiri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,  

AU, Adli Tıp. Fizik  İncelemeler Bölümü. 

 

GiriĢ  

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonrasında trafik zabıtası 
(trafik polisi-trafik jandarması) kaza yerine gelerek olay yerinde iz ve delil-
leri tespit eder ve “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” düzenlerler. Vur-kaç tipli 
trafik kazalarında ise delillerin toplanması görevi mahalli zabıtaya ait olup 
(mahalli polis veya jandarma karakolu), mahkemece atanan trafik bilirkiĢisi 
kaza kusur oranları hakkında görüĢ bildirecektir (Karayolları Trafik Ka-
nunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu). 
Trafik kaza raporlarına itiraz halinde üst ve son kurul olarak Adli Tıp 
Kurumu Trafik Ġhtisas Dairesi kabul edilmiĢtir (Karayolları Trafik Kanu-
nu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Adli Tıp Kurumu Kanunu). 

Ayrıca ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan her trafik kazası için  
mahkemece en az bir bilirkiĢi atanır ve daha önce düzenlenen kaza tespit 
tutanağı ve diğer mevcut delillere göre kaza kusur oranları hakkında gö-
rüĢünü bildirir (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu).  

Bu değerlendirme çoğu zaman tek bir fotoğraf karesi ya da video gö-
rüntüsü olmadan, kroki ve ifadeler doğrultusunda yapılmaktadır. 

Trafik kazaları sonrası yapılan kaza tespit tutanakları aynı zamanda 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca her sene 
yayınlanan Trafik Ġstatistik Yıllığının veri tabanını oluĢturur. Karayolları 
Trafik Kanunu ve Yönetmeliği‟ne göre kusurları belirlenen trafik kazala-
rının kusur dağılımları trafiğin unsurlarına göre yapılarak yayınlanır (Tra-
fik Ġstatistik YıllığıĢ 2003). Bu yıllıktan elde edilen verilere göre aynı tip 
kazaların meydana gelmemesi amacıyla çalıĢmalar yapılır. 

Trafik kazalarında delil ve veri toplama konusuna bilimsel açıdan ba-
kıldığında ise her trafik kazasının bir diğerinden farklı olduğu görülecek-
tir. Aynı tip aracın aynı hızda ve aynı doğal ortamda kazayı tekrarlaması 
sadece laboratuar ortamında mümkündür. Bir de çevremizde ne kadar 
farklı marka, model ve üretim yılına ait araç olduğunu göz önüne alırsak, 
kazaların benzer olma ihtimali iyice azalacaktır. Bu sebeple her trafik ka-
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zasının bir diğerinden farklı değerlendirilmesi, farklı dersler çıkarılması 
gerekir. Bu da meydana gelen kazanın nasıl olduğunun yani “gerçeğin” ne 
olduğunun bilimsel metotlarla araĢtırılması ile mümkündür. 

Trafik kazalarında olay yerinde yapılan incelemeler yargılama, sigorta 
iĢlemleri ve istatistiki değerlendirme süreçlerinde yeterli olduğu düĢünülse 
de, gerçeğin araĢtırılması, olayın nasıl meydana geldiğinin birebir canlan-
dırılabilmesi açısından yeterli değildir. Kazanın izafi olarak canlandırılma-
sı ve bilgisayar ortamında yapılandırılmasının (animation) elde edilebilme-
si için çok daha fazla teknik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Trafik kazala-
rı sonrasında elde edilecek delillerden yola çıkarak yapılacak fiziki incele-
meler sonucu bunun tespiti mümkündür. Ancak bu uzmanlık ve ekip 
gerektiren bir konudur. (7, WOOD R.L. ve arkadaĢları) 

 

OLAY YERĠ ĠNCELEMESĠ-DELĠL TOPLAMA 

Adli Tıp literatüründe olay yeri, “doğa özellikleri veya insan davranışı sonu-
cu ortaya çıkan, insanların ilgisini çeken olaylardır” diye tanımlanmaktadır 
(BAYER M.). Trafik kazası sonrasında olay yerinde meydana gelen fizik-
sel deliller, diğer adli olaylar ile kıyaslandığında çok daha bol miktarda 
bulunmaktadır. Trafik kazası olay yerinde tespit edilerek incelenmesi ve 
daha sonra değerlendirmelerde kullanılması gereken bu delilleri üç ana 
kısımda toplayabiliriz: 

1. Kazaya karıĢan Ģahısların üzerindeki incelemeler: Kemik kırık-
ları, sürtünme ve ekimozlar, çürükler, giysi üzerinde araca ait izler, kan 
izleri gibi. Mağdur yaya ise aracın tahmini hızını, çarpma noktasını, Ģahsın 
araç içerisindeki konumunu (sürücü-yolcu), emniyet kemeri takıp takma-
dığını, çarpıĢma Ģiddetini, yayanın çarpıĢma anındaki durumunu öğrene-
biliriz. 

2. Araç üzerindeki incelemeler: Lastik patlamaları, boya izleri, tek-
nik aksam arızaları, mağdurlara ait DNA analiz numuneleri (kan, kıl, do-
ku parçacığı) gibi. Bu izlerden aracın istikametini, hızını, teknik eksiklik 
bulunup bulunmadığını, çarpıĢma Ģiddetini, çarpıĢma öncesi aracın hare-
ketini öğrenmek mümkündür. 

3. Olay yerindeki incelemeler: Fren izleri, araçların ilk ve son ko-
numları, kaza kilit noktası, araçtan kopan parçaların kaza karıĢma duru-
munun tespiti, mağdurların tespiti için DNA analiz numuneleri (kan, kıl, 
doku parçacığı) gibi. Hava ve yol durumunu, yatay-dikey iĢaretleme eksik-
liğini, araçların istikametini, yol durumunun aracın hızına etkisini, hangi 
araçların kazaya karıĢtığını bu izlerden yola çıkarak tespit edebiliriz.  
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Bu incelemeler sonunda elde edilecek veriler doğrultusunda trafik ka-
zası kusur oranları tespit edilerek kaza raporları düzenlenir. Ancak kaza-
nın birebir tekrar canlandırılabilmesi (Re-construction, animation) için 
tüm bu verilerin matematiksel ölçümü, olay yerinin coğrafi durumu, delil-
lerin tek tek olay yerinden alınırken olay yeri krokisinde belirtilmesi, tüm 
iĢlemlerin fotoğraf ve video kayıtlarının tutulması gereklidir.  

Bütün bu incelemeler tamamlandıktan sonra elde edilen veriler doğ-
rultusunda tahmini kaza senaryosunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı fizik 
kurallarına bağlı olarak değerlendirme yapan bilgisayar programları saye-
sinde ortaya çıkarılabilir. Ne kadar çok ve net veri girilirse tahmini kaza 
senaryosunun gerçeğe en yakın tahmini yapma olasılığı da artacaktır. 

 

 

 

 
 

ġekil 1 Çizim aktarılması 
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ġekil 2 Fotoğraf görüntüsü 

 

 
ġekil 3 Canlandırma görüntüsü 

 

TEKRAR CANLANDIRMANIN KULLANIM ALANLARI 

Trafik kazalarını tekrar canlandırma, yani trafik kazası animasyonları 
öncelikle gerçeğin araĢtırılması açısından önemlidir. Bu çalıĢmanın yapı-
labilmesi için olay yerinde 3 (insan, araç, çevre) ayrı yerde toplanacak 
delillerin neler oldukları ve bunların kullanım alanlarında nasıl değerlendi-
rilebileceği ayrı ayrı çalıĢma alanlarıdır. Ayrıca kazaların sonuçlarına göre 
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maddi, yaralamalı ve ölümlü olarak tasnif edilmesi istatistiki açıdan faydalı 
olmaktadır fakat bilimsel araĢtırmalarda daha fazla tasnif tipi gereklidir. 
Bu konuda çalıĢmalarına rastladığımız Kuzey Florida Üniversitesi Polis 
Teknolojileri Fakültesi ve Loughborough Üniversitesinin yapmıĢ oldukla-
rı araĢtırmalar dikkate değer niteliktedirler ( 8-11-12-13-14). 

Bu tip çalıĢmalar sayesinde elde edilecek veriler değiĢik alanlarda trafik 
kazalarının değerlendirilmesinde faydalı olacağı düĢünülmektedir: Bu 
alanlar:  

1. Adli soruĢturmalar: Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik ka-
zalarına sebebiyet verenler yeni Türk Ceza Kanununun 22. maddesine 
göre cezalandırılırlar. Bu yargılamanın adil ve gerçeklere uygun yapılabil-
mesi için mahkemece atanacak olan “Trafik BilirkiĢisi” nin kullanabilece-
ği delillerin toplanması. 

2. Ġdari soruĢturmalar: Adli yargının konusu olmayan bazı trafik ka-
zalarında ceza tayininin adil yapılabilmesi için. 

3. Trafik istatistikleri: Trafik kazalarının Ģu anki mevcut istatistiki 
verilerinin yanı sıra ayrıntılı istatistik verilerinin tutulabilmesi için. 

4. Trafik eğitimi: Trafik kazalarının nasıl meydana geldiğinin görsel 
olarak örneklerle anlatılarak, bu tip davranıĢlarda bulunan sürücülerde 
kalıcı davranıĢ değiĢikliğinin kazandırılabilmesi amacıyla. 

5. Hukuk Davaları: Kusur dağılımı tespit edilerek kazanın gerçek-
leĢmesinde kusuru olan kiĢi ya da kiĢilerin ne Ģekilde tazminat ödeyecek-
lerinin belirlenmesi. 

 

Sonuç 

Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için tekrarının önlenmesi gerek-
lidir. Bu da trafik kazalarının nasıl olduğunun yani “gerçeğin” bilimsel veri-
lere dayanarak açıklanması ile mümkündür. Ġlk bakıĢta basit bir bilgisayar 
programı olarak görünen animasyon programları aslında fiziksel formül-
lere dayalı olarak çalıĢan, sayıca oldukça fazla parametrelere bağlı gerçek-
leĢen kazaları gerçeğe en yakın tahmini yaparak açıklayan bir sistemdir. 
Hayata geçirilmesi için olay yeri inceleme uzmanından adli tıp uzmanına, 
fizik mühendisinden bilgisayar programcısına kadar bir çok farklı alan 
uzmanının  birlikte çalıĢmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. Bu sa-
yede gerçeğe en yakın kaza verileri tahmini yapılması mümkün olabileceği 
düĢünülmektedir. 

TeĢekkür ederim. 
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Trafik Kaza Tutanakları ve  
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S. Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Isparta 

 

 

GiriĢ 

Günümüzde hızlı ve çarpık kentleĢme ile çeĢitli ulaĢım politikalarının 
neden olduğu, trafik sorunları ve trafik kazaları çok önemli bir problem 
haline gelmiĢtir. Bu problemlerin çözülmesinde, yeni ve güvenli ulaĢım 
yatırımlarının yapılmasında, iyileĢtirilmelerinde, karar vericilere yardımcı 
olmak amacıyla yeni teknolojilerden faydalanmak, daha hassas ve doğru 
sonuçlara götürecektir.  

GeliĢmiĢ ülkelerin karayolu güvenliği problemlerini çözebilme baĢarı-
ları, düzgün kaza verileri toplama ve analiz sistemleri kurmuĢ olmalarına 
dayanmaktadır. OluĢturulan bu sistemlerde kazaların analizi yapılarak 
nedenlerin ortaya çıkarılması sağlanmıĢ ve bu sayede yol güvenliği çalıĢ-
malarında önemli mesafeler kat edilmiĢtir (1). Ülkemizde de trafik kaza 
analizi veri tabanı oluĢturarak analizlerin yapılması problemin azaltılması 
yönünde oldukça önemli bir adım olacaktır. 

Doğru iyileĢtirmenin yapılabilmesi için doğru verilerle çalıĢmak ge-
rekmektedir. Verilerin gerçekçiliği eksiksiz bir veri kayıt sistemiyle ger-
çekleĢtirilebilir. Ülkemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri 
baĢkanlığına bağlı ülke çapında hazırlanan veriler meydana gelen her tra-
fik kazasından sonra trafik polisleri ve jandarma ekipleri tarafından elde 
edilen trafik kaza tespit tutanaklarıyla toplanmaktadır. Tutanaklarda ka-
zanın meydana geliĢ Ģekli, krokiler yardımıyla açıklanmakta ve bu bilgilere 
ilave olarak kazaya karıĢan sürücülerin demografik özellikleri ve karayo-
lunun kaza anındaki durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Tutanaklar teknik durumu tespit eden bir belgedir ve yıllık istatistik ki-
taplarında her ile ait araç, maddi hasar, kaza Ģekli ve muhtemel kabahatli 
hakkında bilgi verilmektedir. Fakat bu bilgiler genelleĢtirilmiĢ olarak ka-
yıtlara geçmiĢtir ve kaza analizi çalıĢmalarında bazı problemlerle karĢıla-
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Ģılmaktadır. Bir baĢka deyiĢle eldeki verilerin yanına trafik kaza analizi 
çalıĢmaları için çok gerekli bazı bilgilere de yer verilmesi uygun olacaktır. 

 

Trafik Kaza Tutanaklarında KarĢılaĢılan Problemler 

Trafik kaza raporu düzenlenirken kazaya karıĢan sürücüler ve/veya 
yolucular kazanın etkisi ile araçlarını çoğu zaman terk etmekte, görevliler 
çevrede bulunan kiĢilerin anlatımına veya o anda yanlarında bulunan sü-
rücünün ifadesi doğrultusunda trafik kaza tutanağı düzenlemektedir. Tra-
fik kaza raporları mahkemelerce kabul edilen en önemli belgelerden biri 
olduğu için ve çoğu zaman da değiĢtirmek mümkün olmadığından taraf-
lardan biri mağdur olmaktadır. Trafik kaza raporu hazırlanırken iki tara-
fında dinlendikten sonra hazırlanması ve ayrıca varsa tanıkların isimleri-
nin ve adreslerinin de tutanakta yer almasında büyük fayda vardır. 

Trafik kaza tutanaklarında diğer önemli problem, yol geometrisinin 
eksik tanıtımıdır.Yetersiz  kaplama ve banket geniĢliği, düĢük banket, 
dolgu Ģevleri, yetersiz veya ters dever, yatay ve düĢey kurbalarda görüĢ 
yetersizlikleri, rampalarda tırmanma Ģeridi olmayıĢı, hatalı hemzemin 
kavĢaklar, yetersiz aydınlatma, kontrolsuz yol boyu geniĢlemeleri, drenaj 
yetersizliği, kaplama kayganlığı, Ģehir içi yollarda yetersiz yaya tesisleri ve 
iĢaretleme eksikliği kazaları artırabilecek yol kusurlarının baĢlıcalarıdır (2). 

Boyuna eğimli bir kesim düz eğimli bir kesimden, dik eğimli kesimler 
hafif eğimli kesimlerden ve iniĢ eğimler ise çıkıĢ eğimlerinden daha yük-
sek kaza oranına sahiptir(3). 

Ayrıca eğimli kesimin yatay kurbada olup olmadığı, bilinmesi gereken 
önemli bir durumdur. Yatay kurba ve eğimin bir arada değerlendirildiği 
bir çalıĢmada; eğimli yatay kurbada kaza oranlarının arttığı belirtilmekte-
dir (4). 

Yatay kurba yarıçapı azaldıkça kaza oranı da artmaktadır. Örneğin 200 
m‟ den daha küçük yarıçaplar için kaza oranının 400 m yarıçaptan yakla-
Ģık iki kat daha fazladır. Eğer bir yolda alinymanlardan sonra yarıçapı çok 
küçük yatay kurp gelirse böyle bir yol arka arkaya gelen kurbalı bir yoldan 
daha tehlikelidir (5). 

 

Ülkemizde bu kusurların bazılarının tespiti için, mevcut kaza tespit tu-
tanaklarında bilgiler mevcuttur. Fakat  yatay kurba yarıçapı çapı ve düĢey 
kurba tespiti, enine eğim tespiti gibi çok önemli kriterlerin de tutanaklar-
da yerini alması çalıĢmamızda önerilmektedir. Çünkü  özellikle düĢük 
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yatay kurba çapıyla iki kurba arasındaki yetersiz mesafe ve yanlıĢ enine 
eğimin; yatay kurbayla düĢey kurba çakıĢmasının ve buna benzer geomet-
rik hataların kazalar üzerindeki olumsuz etkisi tartıĢılmayacak kadar 
önemlidir. Bu nedenle trafik kaza tutanağında boyuna eğimin yaklaĢık 
değeri ile yönünün trafik kaza tutanağında yer alması gerekir. 

Isparta ilinde son beĢ yılda elde edilen trafik kaza tespit tutanakları 
kullanılarak hazırlamıĢ olduğumuz bir çalıĢmada kaza kara noktaları ve 
kazaların yoğun olduğu kesimler Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanarak 
tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sırasında beĢ yıl boyunca tespit tutanaklarında 
yol unsuru ile ilgili kısımların özellikle yol geometrik özelliklerinin doldu-
rulmamıĢ veya eksik doldurulmuĢ olması nedeniyle kazalara yol kusurla-
rının etkisi yokmuĢ gibi değerlendirilerek çalıĢma tamamlanmıĢtır (ġekil 
1)  

 

 

 
 

 Şekil 1.  Ölümlü Ve Yara-

lanmalı 

 Trafik Kazası Tespit Tutana-

ğına   Bir Örnek 

Yolun geometrik 

özellikleri ve yol 

kusurları ile ilgili 

bölüm 
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Bu konuyla ilgili olarak, kaza raporlarını hazırlayan görevlilerin ya ye-
teri kadar geometrik tasarım bilgisine sahip olması gerekmekte ya da bu 
konuda yetiĢtirilmiĢ bir eleman gerektiği düĢünülmektedir (5).  

Yapılan çalıĢmada son beĢ yılda meydana gelen kazaların tümü Isparta 
Ġli SayısallaĢtırılmıĢ Ġmar ve Yol Eksen Çizgisi Haritasında gösterilmiĢtir 
(ġekil 2). Ve CBS teknolojisinden yararlanılarak mevcut tüm verilere hari-
ta üzerinden ulaĢmak ve sorgulama yapmak birkaç dakika gibi kısa sürede 
mümkün olmuĢtur. Bu sistemin bir e-devlet projesi olan POLNET pro-
jesi veya ġehir Komuta Kontrol Merkezi Projesi gibi internet üzerinden 
diğer kuruluĢlarla, araĢtırma guruplarıyla ve gerekirse yol kullanıcılarının 
tümüyle paylaĢıma açmak mümkün olabilecektir. 
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Trafik kaza analizinde özellikle kara noktaları veya kesimleri belirler-
ken karĢılaĢılan en önemli zorluklardan biri, kaza yerinin tam olarak belir-
lenememesidir. Özellikle, Ģehir içi kazalarında büyük bir sıkıntı yaĢan-
maktadır. Örneğin kazanın meydana geldiği yer 102.cadde olarak göste-
rilmektedir (ġekil 3). 102.cadde ……km uzunluğunda olduğuna göre bu 
cadde kenarında belirleyici herhangi bir nokta olmadığına göre, kaza tes-
pit tutanağı krokisinden de konumu anlamak mümkün olmayacaktır. 
Caddenin kaçıncı km‟sinde kaza meydana geldiği tespit edilirse de aracın 
belirlenen noktayla yaptığı açı belirtilmediği için verilen ölçülerle kaza 
anındaki aracın gerçek konumunu belirlemek mümkün olmayacaktır. 

Bunun sonucu alarak birçok kaza tipi ve farklı yerlerde meydana gel-
miĢ farklı sebepteki kazalar aynı kategoriye konup yanlıĢ değerlendirme 
yapılmasına sebep olacak gerekli önlemlerin alınmasına imkan verilmeye-
cektir. 

Tüm bu olumsuzluklar için GPS teknolojisi iyi bir çözümdür. Ancak 
GPS ile, tüm kaza bilgilerini tutan polis memurlarının veya yetkili bir 
kiĢinin her kazada kaza  yerini tespit etmesi ve verilere girmesiyle bu so-
runlar çözülebilir. Ayrıca her gün oluĢan trafik kazaları internet ortamın-
da rapor edilirse, hem veri analizi oldukça kolaylaĢacak, hem de ileriki 
tarihlerde istatistikleri elde etmek daha kolay olacaktır. 
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Sonuç 

ÇalıĢmamız Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetlerinde kullanı-
labilecek ve yol gösterebilecek mevcut olanaklara  ve ihtiyaçlara uygun bir 
güvenlik çalıĢması önerisi olarak düĢünülmüĢtür. Kaza verilerinde karayo-
lu geometrik standartlarının doğru tespiti, kazaları azaltıcı iyileĢtirmelerin 
neler olabileceği konusuna ıĢık tutabilir. 

Bilgisayar ve internet destekli araĢtırmalar, kaza bilgilerinin otomatik 
olarak taranmasına imkân vermekte ve bu sayede araĢtırma bilgilerinin 
gözden kaçırılma riski azalmaktadır.  

Ayrıca kaza verilerinin esas alınarak yapılacak araĢtırma projelerinden 
sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için kaza raporlarının gerçekleri yan-
sıtması gerekir. Bunun için kaza raporlarının hazırlanmasında polis, trafik 
mühendisi, makine mühendisi gibi elemanların oluĢturduğu ekiplerden 
yararlanılması gereklidir. 

TeĢekkür ederim. 

Şekil 3.  Kaza meyilli cadde ve sokaklar 
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Bildiri No: 406 

 

Tekerlek Ġzi OluĢumunun Yol Güvenliğine Etkileri 

 

KUTLUHAN, Sabit,  Prof. Dr. AĞAR, Emine 

İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma A.B.D. 

 

1. GiriĢ 

GeliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karayolu trafiğini 
oluĢturan motorlu taĢıtların sayısı hızla artmaktadır. Bu artıĢ, beraberinde 
konforlu ve güvenli bir karayolu ağı talebini doğurmaktadır.  

Karayolu ağının, üzerinden geçecek trafiğe güvenli ve konforlu bir se-
yir sağlayabilmesi için, ağı oluĢturan yolların yeterli bir hizmet düzeyine 
ve hizmet ömrüne sahip olması gerekmektedir. Motorlu taĢıt sayılarının 
öngörülenden fazla artması ve özellikle ticari taĢıtların yasal sınırın üstün-
de yüklenmeleri, yolların aĢırı derecede bozulmalarına neden olmaktadır. 
Bu da yolların yeterli hizmet düzeylerini sağlayamamalarına ve hizmet 
ömürlerinin kısalmasına yol açmaktadır. 

Diğer taraftan, taĢıt sayısındaki artıĢla birlikte kaza sayıları da ġekil 1 
„de görüldüğü gibi artmaktadır. Son yıllarda trafik kazalarında meydana 
gelen ölüm ve yaralanmalar bir miktar azalmasına karĢın, diğer ülkelerle 
karĢılaĢtırıldığında ülkemizdeki ölüm ve yaralanma oranlarının oldukça 
yüksek olduğu Tablo 1 „de görülmektedir. Trafik kazalarına neden olan 
kusurlar incelendiğinde, en etkili kusurun insan kaynaklı (sürücü, yaya ve 
yolcu) olduğu açıkça görülür. Diğer kusurlar ise araç ve yol kusurlarıdır. 
Tablo 2‟de kusurlar ve oranları verilmiĢtir. 

Trafiğin yola verdiği zararın artması, yol yüzeyinin kısa sürede bozul-
masına ve seyir güvenliği düzeyinin düĢmesine neden olmaktadır. Yolun 
yüzey özelliklerinden olan enine ve boyuna düzgünlük, seyir güvenliği ve 
konfor bakımından çok önemlidir. TaĢıt tekerleklerinin yola değme nok-
talarında, yol boyunca oluĢan düĢey kalıcı deformasyonlar (oturmalar) 
olarak tanımlanan tekerlek izi oluĢumu (oluklanma), yolun enine düzgün-
lüğünün bozulmasına neden 

olur. Tekerlek izi oluĢumu, yalnızca konfor yönünden değil  güvenlik 
açısından da büyük bir sorun oluĢturmaktadır. Tekerlek izi oluĢmuĢ bir 
yolda, Ģerit değiĢtirme sırasında araç kontrolü zorlaĢmakta, yağıĢlı hava-
larda tekerlek izi oluĢmuĢ kısımlarda su birikmekte ve buzlanmaya veya 
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tekerleğin su filmi üzerinde kaymasına yol açmakta, dolayısıyla fren uzun-
luğu artmaktadır. 
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ġekil 1. Araç ve Kaza Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi 
 

Tablo 1. ÇeĢitli Ülkelerin Trafik Verilerinin KarĢılaĢtırılması 

 100.000 Araca DüĢen  100.000 Nüfusa DüĢen 
Ülkeler Ölü Sayısı Yaralı Sayı-

sı 
Ölü Sayısı Yaralı Sayı-

sı Almanya 13 888 8 579 
Avusturya 18 1046 12 696 

Belçika 25 1104 14 633 
Bulgaristan 31 264 12 103 
Çek Cum. 33 782 14 335 
Finlandiya 16 321 8 157 
Hollanda 12 498 6 253 
Ġspanya 21 586 13 361 
Ġsveç 12 537 6 278 
Ġsviçre 11 633 7 413 
Ġzlanda 16 1244 10 792 
Japonya 11 1295 8 915 
Kore 45 2224 15 731 
Letonya 64 774 22 271 
Macaristan 45 827 14 255 
Norveç 12 445 7 253 
Slovakya 34 559 12 191 
Slovenya 26 1197 14 635 

Türkiye 44 1221 6 166 
Yeni Zelanda 15 510 10 351 

Kaynak:  International Road Traffic and Accident Database (IRTAD) (Trafik Ġstatistik Yıllığı 2002) 

Trafik İstatistik Yıllığı 2002 
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Tablo 2. Trafik Kazalarına Neden Olan Kusurlar ve Oranları           
(Trafik Ġstatistik Yıllığı 2002) 

 

Kusurlar Oranlar (%) 

Sürücü Kusurları 96,82 

Yaya Kusurları 2,38 

Yolcu Kusurları 0,16 

Araç Kusurları 0,32 

Yol Kusurları 0,32 

 

Bu çalıĢma kapsamında, trafik kazalarına neden olan yol kusurlarından 
tekerlek izi oluĢumu ve güvenlik açısından olumsuz etkileri incelenecek-
tir. 

 

2. TEKERLEK ĠZĠ OLUġUMU 

2.1. Yapısal Tekerlek ĠziBitümlü tabakanın altındaki (taban zemini 
dahil) bir veya daha fazla tabakanın kendi içlerindeki deformasyonlarının 
sonucudur. Bunun nedeni, yükten dolayı oluĢan gerilmelerin malzeme 
dayanımını aĢmasıdır. Bu durumda tekerlek izinin etrafında kabarmalar 
oluĢmaz (ġekil 2). Bu tip tekerlek izi oluĢumu genellikle gerçekteki trafik 
koĢullarına uygun tasarlanmamıĢ üstyapılarda görülür. Aynı zamanda 
uygun olmayan (düĢük kaliteli) malzemenin kullanılmasından, malzeme-
nin iyi sıkıĢtırılmamasından, kötü drenajdan, donma ve çözülme etkileri-
ne karĢı önlem alınmamasından da kaynaklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Yapısal Tekerlek Ġzi 

Orijinal 
Profil 

 

 

 
Asfalt Kaplama 

Zemin Defor-

masyonu 

Zayıf taban zemini veya alt tabaka 
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2.2. Akma Tekerlek Ġzi 

Bitümlü tabaka veya tabakaların kendi içlerindeki deformasyonların 
sonucudur. Bunun nedeni, yükten dolayı oluĢan gerilmelerin bitümlü 
malzemenin stabilitesini aĢmasıdır. Tekerlek izi etrafında kabarmalar olu-
Ģur. Akma tekerlek izi, en çok, çıkıĢ eğimli kesimlerde, kavĢak yaklaĢımla-
rında ve kurblarda, yani ağır taĢıtların hızlarını azalttığı kesimlerde ve 
lastik ile kaplama arasındaki değme alanında ortaya çıkan teğetsel gerilme-
lerin yüksek olduğu kesimlerde oluĢur (ġekil 2). Bu tip tekerlek izi oluĢu-
mu ile ilgili faktörler, bitümlü karıĢımdaki bileĢenlerin özellikleri ve karı-
Ģım oranlarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. Akma Tekerlek Ġzi 

 

 

 

2.3. Yüzeysel Tekerlek Ġzi 

KıĢın çivili tekerleklerin kullanılmasından dolayı kaplamanın en üst 
yüzeyinde oluĢur. Özellikle, çivili lastiklerin kullanıldığı kuzeydeki ülke-
lerde görülmüĢtür. Hasarı görüldükten sonra bu lastiklerin kullanılması 
sınırlandırılmıĢ veya yasaklanmıĢtır. Bu tip tekerlek izinde göz önüne 
alınacak parametre agrega sertliğidir. 

Dördüncü tip, konsolidasyon nedeniyle oluĢan tekerlek izidir. Bu da 
yüzeysel tekerlek izi sınıfına girer. Kaplamanın yapımı sırasında yetersiz 
sıkıĢtırmadan dolayı oluĢur. Yetersiz yoğunluğa sahip bir karıĢım özellikle 
sıcak havalarda, duran veya yavaĢ hareket eden trafiğin mevcut olduğu 
kavĢaklarda trafik etkisiyle oturmaya meyillidir. Tekerlek izi kenarlarında 
kabarma oluĢmaz. 

Orijinal 
Profil 

 

 

 

Zayıf Asfalt Kaplama 

Kayma Yüzeyleri 
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ġekil 4. Konsolidasyon ve Yüzeysel Tekerlek Ġzi 

 

AASHTO „nun verdiği tekerlek izi sınıflandırması Ģu Ģekildedir: 

Tekerlek iz seviyesi      Ortalama tekerlek izi derinliği 

DüĢük                         ¼ - ½ in. (6 – 13 mm) 

Orta                            1 – ½ in. (13 – 25 mm) 

Yüksek                                1 in. (  25 mm) 

 

Ġngiltere‟de anayolların bakıma alınıp yeniden inĢa edilmesinde teker-
lek izi derinliğinin yavaĢ trafikli Ģeritte 20 mm‟yi aĢması ölçüt olarak dik-
kate alınmaktadır. Ayrıca tekerlek izi derinliğinin 12 mm‟yi geçmesi du-
rumunda suyun burada tutulduğu tesbit edilmiĢtir. TRRL‟nin bulgularına 
göre tekerlek izi derinliği 10 mm‟yi aĢtığı durumlarda yüzeyde önemli 
çatlaklar baĢlamaktadır. Fransa‟da kabul edilebilir tekerlek izi derinliği en 
fazla 15 mm‟dir. 

 

3. TEKERLEK ĠZĠNĠN GÜVENLĠK AÇISINDAN 
OLUMSUZ ETKĠLERĠ 

3.1. Enine Düzgünlüğün Bozulması 

Yüzeyin sahip olduğu düzgün enine profil, yol yüzeyinde tekerlek izi 
oluĢumunun görülmeye baĢlaması ile birlikte bozulmaya baĢlar. Enine 
yönde çökmeler (kalıcı deformasyonlar) gözlenir. Tekerlek izinin artma-
sıyla birlikte enine düzgünlüğü bozulan yol, taĢıtlarda titreĢime ve hatta 
sarsıntıya neden olur. Bu, yol kullanıcılarının konforu açısından istenme-
yen, olumsuz bir durumdur. Tekerlek izinin yüksek oranda artması, taĢı-
tın yolda kanalize olmasına yol açar, doğrultu ya da Ģerit değiĢtirmesini 
oldukça güçleĢtirir. Enine düzgünlüğün aĢırı derecede bozulması, doğrul-

Orijinal 
Profil 

 

 

 
Asfalt Kaplama 

Taban zemini 
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tu ya da Ģerit değiĢtirmesi sırasında, özellikle yüksek hızlarda ve yağıĢlı 
havalarda sürücülerin direksiyon hakimiyetini ve araç kontrolünü kay-
betmelerine neden olur. Bu da güvenlik yönünden istenmeyen, olumsuz 
bir durumdur. Ayrıca oluĢan çökmelerde su birikmesine neden olmakta 
ve kızaklanmaya zemin hazırlamaktadır. 

 

3.2. Kızaklanma 

YağıĢlı havalarda yolun tekerlek izi oluĢmuĢ kısımlarında, yüzeyde bi-
riken su, sürücülerin araç kontrolünü kaybetmesine yolaçan ve kızaklan-
ma adı verilen tehlikeli bir olayın gerçekleĢmesine neden olur.  

DüĢük hızlarda, taĢıt tekerleği önünde biriken su tabakası, taĢıt ağırlı-
ğının etkisiyle parçalanıp tekerlek yapısındaki drenaj olukları yardımıyla 
tekerlek dıĢ kenarlarına iletilir (ġekil 5). Bu durumda tekerlek ile yol tam 
temas halindedir. Hızın artmasıyla birlikte, taĢıt tekerleği önünde, kenar-
lara atılabilecek su miktarından daha fazla su kütlesi oluĢur. Yeterince 
uzaklaĢtırılamayan bu su kütlesi, tekerleğin yolla temasını kesebilecek bir 
basınç uygulayarak, taĢıtın kızaklanmasına, yani ince bir su filmi üzerinde 
kaymasına neden olur (ġekil 6). Kızaklanma aĢamaları ġekil 7‟de görül-
mektedir. 

 

 
         

ġekil 5. Suyun Kenarlara Ġletilmesi          ġekil 6. Kızaklanma 

 

Düşük Hızda Yüksek Hızda 
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ġekil 7. Kızaklanma AĢamaları 

 

Kızaklanma sırasında yol ile taĢıt tekerleği arasındaki temas çok kısa 
bir an için tamamen kesildiğinden, sürücü araç kontrolünü kaybeder. 
TaĢıt, sürücünün dönme, hızlanma ve yavaĢlama isteklerine cevap vere-
mez. Kızaklanma genellikle 65 km/saat üzerindeki hızlarda görülür. 

Kızaklanmayı etkileyen faktörler; taĢıt hızı, su filmi kalınlığı, tekerlek 
diĢ derinliği, diĢ yapısı, yol yüzey dokusu, tekerlek lastiği iç basıncı, taĢıt 
ağırlığı vb. olarak sıralanabilir. Kızaklanma oranı aĢağıdaki formülle he-
saplanır. 

 

Kızaklanma Oranı = 

 

 

 

 

 

Normal Dönme 

Kayarak Dönme 

Kısmi Kızaklanma 

Tam Kızaklanma 

Dinamik Değme Alanı 

   Statik Değme Alanı 

X  100 
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Farklı hızlardaki taĢıt tekerleğinin değme alanları ġekil 8‟de görülmek-
tedir. 

 

 

 

 

 

Photos courtesy of Bridgestone/Firestone North American tire, LLC
   

ġekil 8. TaĢıt Hızına Göre Tekerlek Değme Alanının DeğiĢimi 

 

3.3. Fren Uzunluğunun Artması 

Güvenli bir yol yüzeyi frenleme anında taĢıtın güvenli bir mesafede 
durmasını sağlayacak Ģekilde pürüzlü olmalıdır. Akma tipi tekerlek izi 
oluĢumunda, sıcaklığın ve trafiğin etkisiyle agrega tanelerinin kaplama 
içerisine gömülmesi, yüzeysel tekerlek izi oluĢumunda ise agregaların 
yüzeyden ayrılması sonucu yüzeyin pürüzlülüğü azalır. Pürüzlülüğü aza-
lan yol yüzeyi, taĢıt tekerleği ile yeterli sürtünmeyi sağlayamadığı için fren 
uzunluğunun artmasına neden olur. Bu da güvenlik açısından olumsuz 
sonuçlar doğurur. 

Ayrıca tekerlek izi oluĢmuĢ kısımlarda birikmiĢ olan su da yol yüzeyi 
ile taĢıt tekerleği arasındaki sürtünmeyi azaltan bir faktördür. Su filmi 
kalınlığına bağlı olarak sürtünme katsayısının değiĢimi ġekil 9‟da görül-
mektedir. Diğer taraftan tekerlek izinde biriken su, soğuk havalarda buz-
lanmaya da neden olabilir. 

 

 

V=20 mph V=40 mph V=60 mph 
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ġekil 9. Su Filmi Kalınlığının Etkisi 

 

4. Sonuç 

Bu çalıĢmada, trafik kazalarının nedenlerinden olan yol kusurlarının en 
önemlilerinden biri; tekerlek izi oluĢumunun yol güvenliğine ve sürüĢ 
konforuna olan etkileri incelenmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın konusu olması açısından, yol kusurlarından tekerlek izi 
oluĢumunun önlenmesi için gereken en önemli tedbirler; yüksek kalitede 
malzeme kullanımı, yapımın projesine uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, 
ticari taĢıtların yasal sınırın üstünde yüklenmemeleri ve bunun kontrolü 
olarak sıralanabilir. 

 

 

 

 

 

Su filmi kalınlığı (mm) 

Sürtünme Katsayısı 

(V=50 km/saat) 

Kaba DokuluYüzeyler 

İnce DokuluYüzeyler 
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Bildiri No: 407 

 

Adil Yargılanma Hakkının GerçekleĢtirilmesi  

Bağlamında Uzman Trafik BilirkiĢisinin Mahkemece  

Doğru Tespiti Zorunluluğu 

 

Cengiz AġKAN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü- Antalya 

 

 

 

GiriĢ  

Ülkemizin, Avrupa Birliğine üyelik sürecinin bir parçası olarak hukuk-
ların uyumlaĢtırılması ve denkleĢtirilmesi çalıĢmalarına bağlı çıkarılan 
uyum paketleri çerçevesinde tarihi, özel bir getiri olarak adil yargılanma 
hakkı 03.10.2001 tarihli 4709 Sayılı Kanunun 14. maddesi ve 07.05.2004 
tarihli 5170 Sayılı Kanunun 7. maddesi hükümleri gereğince 2709 sayılı 
07.11.1982 tarihli Anayasamızın 36. ve 90. maddelerinde yapılan değiĢik-
likler sonucu pozitif hukukumuzda yerine almıĢtır. 

 Yasama organınca yapılan bu düzenlemeler ile adil yargılanma hakkı 
[“Ġnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına ĠliĢkin Söz-
leĢme” (Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, AĠHS) madde 6] hukukumuza 
yeni boyut, anlam, öz, derinlik ve içerik kazandırmıĢtır. Bütün yargılama 
süreçlerini, sistemini, iĢlemlerini etkiler sonuçlar icra etmeye baĢlamıĢtır. 
Her yargılama ve karar için gözetilmesi gereken üstün dikkat-değer nor-
mu haline gelmiĢtir. Yargılamanın nihai, kamusal, kurumsal, kiĢisel amacı 
adil yargılamanın, yargılanmanın gerçekleĢtirilmesi olduğundan bunu ihlal 
eden her iĢlem, eylem, tavır, seçim, prosedür hukuka aykırıdır. Dolayısıyla 
adil yargılanma hakkı trafikten doğan davaların yargılanmasında da geçer-
li, uyulması, uygulanması gereken nitelikli, koruyucu, güven tesis edici 
temel norm ve insan hakkıdır. 

Trafiğe iliĢkin yargılama süreci ve dava iĢlem akıĢı, usul normları açı-
sından trafik kazası olay kurallarının değerlendirilmesini ve kötü puanın 
paylaĢtırılmasını içermektedir. Bilimsel, normatif, yargısal kabuller doğrul-
tusunda trafik özel-teknik bilgi (uzmanlık) gerektirdiğinden, uzmanlık 
bilgisine (raporuna, oy ve görüĢüne) bağlı olarak kararlar oluĢturulmakta-



 502 

dır. Bu yüzden trafik bilirkiĢisinin yargısal kimliği dava açısından olağa-
nüstü önem taĢır. Dolaylı da olsa yargılama, karar, haklar, değerler, taz-
minat, ceza, adalet, hakkaniyet bilirkiĢinin uzmanlığına (özel-teknik bilgi-
sine-tecrübesine, kiĢilik unsurlarına) göre Ģekillenmektedir. Açıklanan 
bağlamda uzmanın doğru tespit edilmemesi evrensel değer ve temel insan 
hakkı olan adil yargılanma hakkına aykırılık oluĢturmaktadır. Zira bilim, 
norm ve adaletle asla bağdaĢmayan Ģekilde uzman olmayan kiĢinin rapo-
runa, oy ve görüĢüne bağlı kalınarak yapılan yargılama adil yargılama de-
ğildir. 

Adil yargılanma hakkının somut olarak hukukumuza kanun ve Anaya-
sa hükümleri ile dahil edilmesine kadar doğrudan, bilinen, açık yaptırımı-
nın bulunmamasından kaynaklanan nedenle uzman trafik bilirkiĢisinin 
mahkemece doğru tespiti konusu ülkesel büyük bir hukuki sorun olarak 
öğretinin, yargının, kiĢi ve kurumların önünde yıllardır durmakta idi An-
cak bundan sonra adil yargılanma hakkının bizatihi hukuki anlamı-içeriği 
nedeniyle 4771, 4793, 4928, Sayılı Kanunlarla; 1086 Sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun (HUMK) 445 ve 447. 1402 Sayılı Ceza Mu-
hakemeleri Usulü Kanununun (CMUK) 327. ve 2577 Sayılı Ġdari Yargı-
lama Usulü Kanununun (ĠYUK) 53. ve geçici 5. maddesinde yapılan de-
ğiĢiklikler sonucu gerçek uzman trafik bilirkiĢisinin mahkemece doğru 
tespiti artık hukuki zorunluluk haline gelmiĢtir. Zorunluluğun yaptırımı, 
davanın tarafları yönünden önceki kararın ortadan kaldırılması için yargı-
lamanın yenilenmesini talep etme hakkıdır. 

 

Adil Yargılanma Hakkı Normu Ve GerçekleĢtirme Yükümlüsü 

AĠHS.m.6‟da yer alan ve aĢağıda verilen metinle formüle edilen adil 
yargılanma hakkı güncel-geniĢ-otonom yoruma tabi tutulur. Zira ilgi-etki 
alanı ve varılan yada varılması gereken sonuçlar düĢünüldüğünde bu du-
rum adeta kaçınılmazdır. 

Adil yargılanma hakkı  

1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek 
cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek 
olan, yasayla kurulmuĢ bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından da-
vasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülme-
sini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, de-
mokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yara-
rına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının 
gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin 
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selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu 
göreceği ölçüde, duruĢmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına 
ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya 
kadar suçsuz sayılır.  

3. Her sanık en azından aĢağıdaki haklara sahiptir:  

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa za-
manda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip 
olmak;  

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yar-
dımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan 
yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görev-
lendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek; 

d) Ġddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıkla-
rının da iddia tanıklarıyla aynı koĢullar altında çağırılmasının ve dinlenme-
sinin sağlanmasını istemek; 

e) DuruĢmada kullanılan dili anlama dıĢı veya konuĢma dıĢı takdirde 
bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.  

AĠHS‟nin diğer hükümlerle birlikte veya tek baĢına sayıca en fazla ihlal 
iddiasına konu hükmü olması (10 baĢvurudan 6‟sı) hükmün hayati öne-
mini ortaya koymaktadır (Ergül, 2004). Bireyin “adil yargılanma hakkı”, 
devletlerin bu hakkı gerçekleĢtirme zorunluluğu, hukukun üstünlüğünün, 
hukuk kurallarının bir ülkede egemen kılınmasının ve sonuç olarak insan 
haklarının korunmasının temel Ģartıdır (Reisoğlu, 2001). 

Açıklanan gibi, AĠHS.m.1 uyarınca adil yargılama hakkını ger-
çekleĢtirmek öncelikle devletin yükümlülüğüdür. Adil yargılama kavramı 
adli mekanizmanın yalnız iĢleyiĢini değil, aynı zamanda organizasyonunu 
yani kurumlarını da içerdiğinden (Gözübüyük/Gölcüklü, 2004) diğer 
yükümlüler yargı organları ve hakimlerdir.  

Hakimler adaletin yönetiminin tüm boyutlarının sözleĢme stan-
dartlarına uygunluğunu sağlamakla sorumludur. Ayrıca 6. madde kap-
samındaki bütün garantilerin sağlanmasını teminle görevlidirler 
(Mole/Harby, 2001). 
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Uzman Trafik BilirkiĢisinin Doğru Tesbiti Ġle Adil Yargılanma 
Hakkı ĠliĢkisi 

Eğitim, donanım, deneyim, bilimsel-sanatsal-mesleki faaliyetteki yeter-
lik ve yetkinlik olan uzmanlık, söz konusu uzmanlıkla birlikte edinilen, 
kazanılan yada yaratılan bilgiyi uzmanlık alanı bilgisi olarak tanımlar isek 
(AĢkan, 2004) Uzman trafik bilirkiĢisi (ĠnĢaat (trafik) Mühendisi-Makina 
Mühendisi-Uzman Hukukçu) olarak belirlenecek ve kabul edilecek kiĢi-
lerde de yukarıda sayılan özelliklerin bulunması gerekir. Bu özelliklerin 
bilinebilmesi, denetlenebilmesi için söz konusu kiĢilere ait amaçsal öz-
geçmiĢin mahkemeye sözlü (zapta geçilmek suretiyle) veya yazılı olarak 
(dava dosyasına giren ve taraflara tebliğ edilen dilekçe ile) iletilmesi gere-
kir. 

Amaçsal özgeçmiĢ, uzman trafik bilirkiĢisinin yargısal kimliğine karĢı-
lık gelir (AĢkan, 2004). Adil yargılanma hakkı; tam-eksiksiz araĢtırma-
inceleme yapmayı, silahların eĢitliğini, çeliĢmeli yargılamayı, gerekçeliliği, 
aleniyeti, makul süre ve hakkaniyete uygunluğu içerdiğinden mahkemenin 
amaçsal özgeçmiĢ almadan yani yargısal kimliği belirlemeden bilirkiĢilik 
için sadece makina mühendisi, inĢaat mühendisi yada hukukçu olmayı 
yeterli görmesi uzman trafik bilirkiĢisinin doğru tespit edildiği anlamına 
gelmez. 

Zira hayat tecrübesi kuralları ve maruf olma durumu nedeniyle 
(Umar/Yılmaz, 1981) makina mühendisi, inĢaat mühendisi yada hukukçu 
olma doğrudan trafik uzmanı olunduğunu göstermez. Bu hususun da 
ayrıca ispatı gerekmez. Ġspatı gereken husus, ek özellik olan trafik konu-
sundaki uzmanlığın varlığıdır. 

Trafiğe iliĢkin yargılamalarda bilirkiĢinin oyu, görüĢü, raporu davanın 
özünü-esasını etkileyen temel delildir, dolayısıyla yüksek özen gerektirir. 
Dava sırasında mahkemenin kararını etkilemek amacı ile sunulan delil ve 
mütalaalar yada görüĢlerin her biri hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar 
hakkında yorum yapabilme imkanının taraflara tanınması (Ġnceoğlu, 
2002) Ģeklinde ifade edilen çeliĢmeli yargılama ilkesi gereğince de adil 
yargılamadan bahsedebilmek için uzman trafik bilirkiĢisinin mahkemece 
doğru tespit edilmesi gerekir. Doğru tespit etme bir zorunluluktur. Uz-
manlık, adalet ve hakkaniyetin gerçekleĢmesi, adil yargılama yapılabilmesi 
ve doğru sonuçlara ulaĢılarak hukuka, topluma, devlete ve demokrasiye 
güven sağlanması için aranır. Çünkü uzman olmayan kiĢi yada kiĢileri 
uzman olarak belirlemek, kabul etmek ve bu kiĢilerden rapor almak, ra-
poru karara esas almak mantık, adalet ve hakkaniyetle bağdaĢmaz. Bu 
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Ģekilde yapılan yargılama adil yargılama olamaz. Dolayısıyla da  Anayasa-
mızın madde 36. ve 90/son‟da yer alan hükümleri ile AĠHS.m.6‟da ta-
nımlanan adil yargılanma hakkı gerçekleĢmemiĢ olur. 

Davanın tarafları da tespit edilen trafik bilirkiĢisinin uzman olup ol-
madığını muhakkak denetlemelidirler. Uzman olmayan kiĢilerin uzman 
trafik bilirkiĢisi olarak tespit edilmesi halinde mahkemeye sözlü yada yazı-
lı beyanda bulunmaları, bu beyanlarının duruĢma yada keĢif zaptına geç-
mesini sağlamaları, eğer bu itirazları sonuç vermiyor ise bu durumun adil 
yargılanma hakkına aykırı olduğunu belirterek yine zapta geçirmeleri ve 
yargılama sırasında sonuç alamadıkları takdirde, kanun yolu aĢamalarında 
adil yargılanma hakkına aykırılığı itiraz, temyiz, karar düzeltme nedeni 
yapmaları gerekir.  

 

Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali Ve Yargılamanın Yenilenmesi 

Uzman trafik bilirkiĢisinin doğru tespit edilmesi, adil yargılanma hak-
kının gerçekleĢtirilebilmesi bağlamında Anayasa ve AĠHS hükümlerince 
hukuki zorunluluk olduğu halde tüm çabalara rağmen düzenleme yada 
içtihadi norm yokluğu, bilimsel kabullere riayetsizlik, eksik araĢtırma ve 
inceleme, amaçsal özgeçmiĢ istememe yada belgelendirmeme, itirazların 
dikkate alınmaması gibi sebeplerle yargı kararı kesinleĢmiĢ ve iç hukuk 
yolları da tamamen tüketilmiĢ ise Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine 
baĢvurarak, uzman trafik bilirkiĢisinin doğru tespit edilememesi nedenine 
bağlı olarak yargılama ve kararın adil yargılanma hakkını ihlal ettiği yö-
nünde bir karar alınması ve bu kararın kesinleĢmesi halinde yargılamanın 
yenilenmesi kanun yoluna gidilebilir. 

Yargılamanın yenilenmesi, kesinleĢmiĢ hatalı kararları ortadan kaldır-
maya yönelik olağan üstü bir denetim muhakemesi yoludur. Ġzah edilen 
anlamda bu kanun yolu aynı zamanda uzman trafik bilirkiĢisinin doğru 
tespit edilmemesinin ağır bir yaptırımıdır ve tekrar yargılama yapılmasını 
sağlayarak yeni-adil karara ulaĢmanın teminatıdır.  

Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi 
Ġçin Gerekli ġartlar 

1. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince (AĠHM) AĠHS veya ek 
protokollerinden birisinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi, 

2. Ġhlalin kesinleĢmiĢ bir ceza, hukuk veya idare mahkemesi kara-
rından ileri gelmesi, baĢka türlü ortadan kaldırılamaması, tamir 
edilebilir olması, 
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3. Lehine ihlal tespiti yapılan kiĢi tarafından yargılamanın yenilen-
mesinin talep edilmiĢ olması, 

4. Yargılamanın yenilenmesi talebinin süresi içinde ileri sürülmesi.  

      (Erdem/Korkmaz, 2003) 

 

Adil yargılanma hakkı, hak arama özgürlüğünün pratiğidir 
(Zabunoğlu, 2000). Ġnsan hakları aynı zamanda bir tür mücadele hakları 
olduğundan mücadele devam ettiği sürece daha fazla uygulama kabiliyeti 
kazanacaktır. Her ne kadar yargılamanın yenilenmesi kanun yolu kolay 
uygulanabilir bir kanun yolu olmasa da AĠHM kararlarının, içtihadının 
doğrudan iç hukuka intikalini sağlayacağından önemli bir aktarma köprü-
sü fonksiyonu ifa edecektir. AĠHS‟ne uygun yorum geliĢecek ve egemen-
leĢecektir.  

 

Sonuç 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi hem taraf devleti bağlar, hem de bu 
(âkit) devletin vatandaĢına doğrudan doğruya haklar tanır. Adil yargılan-
ma hakkı da bunlardan biridir. Yargının öncelikli-temel görevi herkes için 
adaleti gerçekleĢtirmek, doğruyu yanlıĢtan, haklıyı haksızdan ayırt ederek 
hüküm kurmaktır. Bunu yaparken kullandığı yöntemler ve vasıtalarda 
elveriĢli, özenli olmalıdır. Uygun olmayan yöntemden ve uzman trafik 
bilirkiĢisinin doğru tespit edilmemesinden adalete uygun sonuçlar bekle-
mek, adil yargılama hakkının gerçekleĢtiğini düĢünmek mümkün olmasa 
gerektir. 

BilirkiĢinin seçiminde, trafik konusunda ihtiyaç duyulan özel ve teknik 
bilgiyi verebilecek ve bu konuda bilimsel kriterler açısından uzman niteli-
ğini taĢıyan kiĢilerin titizlikle araĢtırılarak yargılamaya dahil edilmesi gere-
kir. Trafik konusunda uzman olmayan kiĢiden uzmanlık bilgisi ve tecrü-
besi beklemek ve bu kiĢi yada kiĢilerce yapılan değerlendirmelere göre 
yargılama yapılması ve hüküm kurulması daha baĢlangıçta adil yargılanma 
hakkını ihlali anlamına gelir. Zira AĠHM “mahkemenin güvenilirlik hissi-
nin zedelenmesini” dahi adil yargılama hakkının ihlali Ģeklinde yorumla-
maktadır.  

Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi ve hakkaniyete-adalete uy-
gun yargılama için bilimsel çevreler, devlet, mahkeme ve hakim, trafik 
yargılamasının tarafları azami dikkat göstermek suretiyle uzaman trafik 
bilirkiĢisini doğru tespiti için ellerinden gelen her türlü çabayı, iĢlemi, 
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düzenlemeyi, fikri ortaya koymalıdırlar. Devletin, kurumların, kiĢilerin 
sorumluluk ve hukuk güvenliği içinde yaĢaması için adil yargılanma hak-
kını gerçekleĢmesi gerekir.  

Yargılama kritik, zor ve sonuçlarına uyulması gereken bir süreçtir. Bu 
sürecin ve sonucunun adil olması hukuk devletinde beklenen ve istenen 
sonuçtur. Klasik yada realist yorum teorilerinden hangisini benimserseniz 
benimseyin, bilimin bir bulma ve doğrulama süreci olduğu kabul edildi-
ğinde hukuk aynı zamanda yorumlama bilimidir-sanatıdır. Dolayısıyla 
doğru yorumlanması, tam-eksiksiz uygulanması için gerekli ve Ģarttır.  

Bugüne kadar uzman trafik bilirkiĢisinin doğru tespiti gerektiği hep 
belirtile gelmiĢse de bir türlü geleneksel olumlu-faydalı-doğru olmayan el 
yordamı alıĢkanlığa dayalı seçimden kolaylık da içermesi nedeniyle vazge-
çilememiĢti. Hem Ģikayet hem uygulama devam ediyordu. Ancak Anaya-
samızda ve AĠHS.m.6‟da tanımlanan adil yargılanma hakkının, yargılama-
yı öz-hakkaniyet eksenine kural koymak suretiyle taĢıması nedeniyle bun-
dan sonra mahkeme, uzman trafik bilirkiĢisini (ĠnĢaat (trafik) Mühendisi-
Makina Mühendisi-Uzman Hukukçu) doğru tespit etmek zorundadır. 
Aksi, hatalı yargılama ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelir. 
Yaptırımı yargılanmanın yenilenmesini talep hakkıdır.  

Böylece önceki hatalı karar yok sayılarak yeni-adil karara ulaĢılmıĢ ola-
caktır. Ġzah edilen hakkın ve kanun yolunun bilinmesi baĢlı baĢına bir 
güvence olduğu gibi, iĢletilmesi-kullanılması, yaygınlaĢması adil yargılan-
ma hakkının gerçekleĢmesini sağlayacak genel hukuk ve sorumluluk gü-
venliğini daimi kılacaktır. 
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GiriĢ 

Bilginin anahtarı, tüm iliĢkilerin entegrasyonunda, modellenme-
sindedir. (SÖĞÜT 2004). CBS (Geographic Information Systems-GIS), 
konumsal verilerin değerlendirilmesini sağlayan bilgisayar tabanlı bir bilgi 
sistemidir. Sorgulama ve istatistiksel analiz gibi bilinen veri tabanı iĢlem-
lerine ek olarak, haritaların sağladığı görsellik ve coğrafi analiz olanakları-
nı da kullanır. Bu yeteneği ile değiĢik düzeylerdeki karar destek süreçleri-
nin hızlanmasına ve daha doğru kararların üretilmesine katkı verir. Gü-
nümüzde CBS, orman ve tarım alanlarının belirlenip izlenmesinde, kent 
bilgi sistemlerinin oluĢturulmasında, petrol rezervi ve maden ocakları 
aramaları, ulaĢım planlaması, vatandaĢın güvenliğini ilgilendiren itfaiye, 
ambulans vb. hizmetlerin sağlanmasında kullanılabilmektedir. Bunun 
yanında CBS, özellikle uydu haberleĢmesi vb. gibi hayatımıza girmiĢ diğer 
pek çok yan teknolojiyi de kullanarak, ürün rekoltelerinin belirlenmesi, 
yer hareketleri, atmosferdeki hava olaylarının neden olduğu doğal afetle-
rin izlenmesi ve alınacak tedbirlerin planlaması çalıĢmalarında da kulla-
nılmaktadır. CBS‟nin trafik kazalarının yoğunluğu ve sebeplerinin araĢtı-
rılmasında kullanılması yaygın kullanımlarından bir tanesidir. Trafik kaza-
ları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların sayısındaki artıĢ 
yetkili kiĢilerin zaman ve eforlarının büyük bir kısmını kazaları azaltmaya 
yönelik çalıĢmalar üzerinde yoğunlaĢtırmıĢlardır. Her geçen gün trafik 
güvenliği açısından, daha iyi yollar, araç dizaynı ve sürücü yeteneklerinin 
iyileĢmesi gibi çeĢitli faktörler sebebi ile bir ilerleme kaydettiğimizi söyle-
mek mümkündür. Bununla birlikte, trafiğe çıkan araç sayısındaki ve yapı-
lan toplam kilometredeki artıĢ sebebi ile kaza sayıları artmakta, fakat yapı-
lan toplam  taĢıt kilometreye oranla ölü sayısı azalmaktadır(DĠE,1998; 
KGM 1996). 
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Coğrafi Bilgi Sistemleri 

CBS dünyada var olan nesneleri ve meydana gelen olayları haritalamak 
ve tahlil etmek için bilgisayar esaslı bir araçtır. CBS teknolojisi haritalar 
tarafından sunulan kendine özgü görselleĢtirme ve coğrafi analizlerle, 
sorgulama ve istatistiki analiz gibi yaygın veri tabanı iĢlemlerini birleĢ-
tirmektedir. Bu yetenekler CBS‟ yi diğer bilgi sistemlerinden farklı kıl-
makta ve olayları açıklama, olacakları tahminde ve planlama stratejisinde 
CBS‟yi kamu ve özel iĢletmeleri için değerli kılmaktadır. CBS problem-
lerine icat vari çözüm arayan bireyler, kurumlar, okullar, hükümet kuru-
luĢları ve iĢletmeler için kullanılan bir araçtır. Haritacılık ve coğrafi analiz 
yeni değildir, ancak CBS bu görevleri eski metotlara nazaran daha iyi ve 
daha hızlı bir Ģekilde icra etmektedir. CBS teknolojisinden önce sadece 
çok az kiĢi karar vermede ve problem çözmede yardımcı olacak Ģekilde 
coğrafi bilgiyi kullanma becerisine sahipti. Bugün CBS dünya üzerinde 
yüz binlerce insanın istihdam edildiği milyarlarca dolarlık bir sanayidir. 
Dünya üzerinde orta dereceli okullarda, meslek okullarında ve üniversite-
lerde CBS öğretilmektedir. Her sahadan meslek sahipleri coğrafi düĢün-
me ve çalıĢmanın müspet tarafının artan Ģekilde bilincindedir. 

 
ġekil 1: CBS‟nin BileĢenleri 

 

Veri 

Yazılım 

Donanım 

İnsanlar Metotlar 

CBS 
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CBS baĢlıca 5 ana bileĢenden oluĢur(ġekil 1). Bunlardan veri toplama 
bileĢeni en fazla maliyet gerektiren ve toplanma süreci açısından en uzun 
bileĢendir. CBS de çok farklı veri elde etme yöntemleri vardır. Arazi ölç-
meleri (GPS, Total Station), sayısallaĢtırmalar, Fotogrametrik yöntemler 
(uydu görüntüleri, hava fotoğrafları) ve farklı veri formatlarından dönü-
Ģüm yapılarak yeni verilerin elde edilmesi veri üretimi için baĢta gelen 
yöntemlerdir. Donanım bileĢeni, CBS‟nin kullanım amacına göre değiĢen 
farklı tipteki merkezi yada dağınık mimari Ģeklinde kullanıma sunulan 
bilgisayar ve iletiĢim ekipmanlarıyla veri sunumunda kullanılan yazıcı ve 
çizicilerden oluĢmaktadır. Yazılım bileĢeni, sistem içerisindeki ağırlıklı 
olarak konuma bağlı  veriyi depolayıp iĢleyen ve istenilen türde analizini 
gerçekleĢtiren CBS yazılımı ile iĢletim sistemi yazılımlarından oluĢmakta-
dır. Piyasada çok çeĢitli CBS yazılımı mevcuttur ve  hemen hepsi modüler 
bir yapı sergilemektedir. Sistem tasarımcıları kurulan sistemin amacına 
uygun olarak ana modülün yanında gerekli görülen analiz, sorgulama veya 
görüntüleme fonksiyonlarını yerine getiren ek modülleri sisteme ekle-
mektedirler. Yöntemler; CBS‟nin amacına göre yazılım ve donanımların 
seçilmesi, veri formatlarının belirlenmesi, hangi verilerin ve veri tiplerinin 
kullanılacağının tespit edilmesi, sistem maliyetinin ve uygulama aĢamala-
rının belirlenmesi organizasyonlarından oluĢur. Ġnsan faktörü ise sistemin 
devamlılığını sağlayan, baĢarıya ulaĢmadaki en önemli faktördür. 
(YOMRALIOĞLU ve DEMĠR 1994). 

 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Farklı BranĢlarda Kullanımı  

Son yıllarda ismi sıkça duyulan GIS, Türkiye için yeni bir teknoloji 
olmasına rağmen, özellikle kurumaların ilgili araĢtırma grupları ve üniver-
siteler tarafından yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢılan 
konuya göre, "Kentsel Bilgi Sistemi" ,  "Orman Bilgi Sistemi" , ya da 
sadece "Bilgi Sistemi" gibi değiĢik isimlerle de adlandırılan bu teknoloji-
nin en önemli veri kaynağı, Ģüphesiz, ilgili yersel arazi verilerinin iĢlendiği 
haritalardır. Coğrafi Bilgi Sisteminin Ġlgi Alanları: Alt yapı haritalama ve 
yönetimi, kent bilgi sistemleri, jeoloji, tarım, çevresel uygulamalar, or-
mancılık, madencilik, askeri uygulamalar, araç takip sistemleri, arazi kul-
lanım ve planlaması, arazi toplulaĢtırma, su kaynakları yönetimi, veri ta-
banı yönetim sistemleri, AM\FM uygulamaları, afet yönetimi, turizm, 
sigortacılık, sayısal harita üretimi gibi mekansal bilgilere dayalı her türlü 
istatistik ve analizlerin yapıldığı çalıĢmalardır. CBS bu farklı sektörlerdeki 
veriyi mekansal verilerle iliĢkilendirerek, bilginin görselleĢtirilmesini sağ-
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lamakta ve karar destek aĢamalarında yöneticilere ve kullanıcılara yardım-
cı olmaktadır (ERDOĞAN ve GÜLLÜ 2004). 

 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karayolu Güvenliklerinin Sağlan-
masında Kullanımı 

Trafik kazalarında 1 yılda ortalama A.B.D.‟de 45.000, Ġtalya‟da 8000, 
Fransa‟da 8500, Yunanistan‟da 2000, Hollanda‟da 1300, Yurdumuzda da 
6000 kiĢi hayatını kaybetmektedir(BULUT 2000). Geçtiğimiz 2003 yılı 
içerisinde ülke genelinde toplam 422.302 trafik kazası meydana gelmiĢtir. 
Bunun 2.127‟sinin ölümlü, 54.006‟sının yaralamalı, 366.169‟nında maddi 
hasarlı trafik kazasıdır. Bu kazalarda 2.818 vatandaĢımız hayatını kaybet-
miĢ, 95.324 vatandaĢımız yaralanmıĢ ve 468 trilyon‟luk maddi zarar mey-
dana gelmiĢtir (Afyon 2004 Yılı Trafik Etkinlikleri). Karayolu güvenliği-
nin, birçok ülkede sosyal bir problem gibi değerlendirilmesine karĢın, bu 
konuda çok fazla sosyal kayıtsızlık da tespit edilebilmektedir. Kaza mağ-
durlarının sayısını azaltma amacının, genellikle gündelik yaĢamamızda pek 
öncelik taĢmadığı görülebilmektedir. Öncelikle trafik kazaları ile ilgili kaza 
ve ölüm sayılarını geliĢmiĢ ülkeler düzeyine düĢürmek, ikinci aĢamada ise 
bu kayıpları olabilecek en düĢük düzeylere indirmek için çok yönlü araĢ-
tırmalar yapılarak bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlem-
lerin baĢında trafik kazalarının analizlerinin yapılarak kaza sebeplerinin 
belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gelmektedir. Bir çok ülke CBS 
kullanarak, karayollarında meydana gelen trafik kazalarını analiz edip, 
sebeplerini kara yoluna, taĢıta, yol durumuna veya hava Ģartlarına bağlı 
olarak belirleyip kaza olan yerlerdeki emniyet tedbirlerini bu analizlerin 
sonuçlarını inceleyerek almaktadır. Ülkemizde ise kaza analizleri  trafik 
kaza raporları değerlendirilerek yapılmaktadır. Trafik kaza raporları,  ka-
zanın ardından trafik polisleri tarafından düzenlenen raporlardır. Kaza 
raporunda, kazanın meydana geliĢ Ģekli çarpıĢma diyagramı çizilerek anla-
tılmakta ve kazanın meydana geldiği yer, hava durumu, yol yüzeyi, sürü-
cülerin nüfus bilgileri, kaza saati, trafik iĢaretinin bulunup bulunmadığı, 
görevli trafik polisinin bulunup bulunmadığı gibi bilgiler yer almaktadır 
(EGM 2000). Fakat bu bilgiler konumsal olarak iliĢkilendirilemediklerin-
den  istatistiksel bilgi olmaktan öteye gidememektedirler. Bu yüzden, 
trafik kaza analizlerinde global değerlendirmeler yapılabilmekte, öze inen, 
ayrıntıya dikkat eden lokal problemlerin tespiti, analizi ve çözümleri ger-
çekleĢtirilememektedir. Bunun yanında  özellikle, yolun geometrik özel-
liklerinden veya iĢaret eksikliğinden veya yol yüzeyinden dolayı meydana 
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gelen trafik kazaları raporlarda fazla dikkate alınmadığından, trafik kaza 
analizleri yanıltıcı olabilmektedir (DEMĠREL ve AKGÜNGÖR 2000). 

 

Afyon Bölge Trafik Müdürlüğü Görev Alanındaki Devlet Yolla-
rında Meydana Gelen Trafik Kazalarının Analizi 

Kara noktalar bilindiği gibi karayollarında kazaların sıklıkla yapıldığı  
yerlere verilen addır.Yapılan uygulamada Afyon il sınırları içinde meyda-
na gelen trafik kazalarının Trafik Amirliğindeki kayıtları araĢtırılmıĢ ve 
kazaların analizine uygun sistem mimarisi hazırlanarak istatistiksel analiz-
lerle kara noktalar tespit edilmiĢtir. Afyon ili karayolu araç yoğunluğu en 
fazla olan devlet yollarını bünyesinde bulundurduğu bir ilimizdir(DĠE  
2003). 

 
ġekil 4: Afyon Ġl sınırları içerisindeki Devlet Yolları 

 

Yapılan çalıĢmada Afyon-Ġzmir, Afyon-Ankara, Afyon-Ġstanbul, Af-
yon-Antalya, Afyon-EskiĢehir, Afyon-Konya bağlantılarını sağlayan 7 
devlet yolunda (ġekil 4). 1996 yılı ile 2004 yılları arasında meydana gelen 
trafik kazaları kayıtları tek tek gözden geçirilmiĢtir. Trafik bölge müdür-
lüğünden gerekli izinler alınarak yaklaĢık 400 km uzunluğundaki bu dev-
let yolları üzerinde 8 yıllık süre zarfında meydana gelen 4004 trafik kazası 
ESRI firmasının Arc-GIS 8.3 yazılımı kullanılarak veri tabanına girilmiĢ-
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tir. Veri tabanında hazırlanan tablolara, kazalara ait tarih, saat, kaza yeri, 
kaza kilometresi, kazaya karıĢan araç sayısı, kazaya karıĢan araçların cinsi, 
ölü sayısı, yaralı sayısı, kazanın nedeni gibi veriler girilerek 1/25000 öl-
çekli haritalardan sayısallaĢtırılarak elde eden karayolları haritası ile Arc-
Info yazılımının Doğrusal referans (lineer referencing) özelliği kullanıla-
rak iliĢkilendirilmiĢtir. Böylece güzergah verilerinin konumlandırılması ve 
topolojik iliĢkilerinin kurulması sağlanmıĢtır. Güzergahların konumlandı-
rılması ve topolojik iliĢkilerin gerçekleĢtirilmesi ile kaza verilerinin her 
türlü istatistiksel ve konumsal analizi yapılabilir hale gelmiĢtir(ġekil 5). 

 

 
ġekil 5: Kaza sayılarına göre trafik kazaları 

 

ÇalıĢmada ilk olarak CBS yardımıyla kaza sayısı yoğun olan yerler Arc-
Info yazılımındaki mevcut görselleĢtirme seçenekleri yardımıyla tespit 
edilmiĢtir. Kazaların yıllara (Grafik 1) ve aylara (Grafik 2) göre artıĢ- aza-
lıĢ trendleri belirlenerek kaza sebeplerine etki eden zamansal faktörler 
belirlenmiĢtir.  
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Grafik 1: Yıllara göre kaza trendleri ve kaza tahmini için en uygun 

doğru ve eğrinin belirlenmesi 

 
Grafik 2: Aylara göre kaza trendleri ve kaza tahmini için en uygun 

doğru ve eğrinin belirlenmesi 
 

Bunun yanında kaza nedenleri ile ilgili semboloji çalıĢması  yapılmıĢ ve 
hangi kaza tiplerinin karayollarının hangi kilometrelerinde yoğunlaĢtıkları 
belirlenmiĢtir (ġekil 4).  
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X0

 
ġekil 4: Alkol nedeniyle meydana gelen kazalar ve karayollarındaki 

dağılımı 

 

Yapılan çalıĢma ile CBS entegrasyonlu trafik kazaları veri tabanı oluĢ-
turularak, kaza sayıları yüksek olan yerler, yıllara veya aylara göre kazalar-
da artıĢ gösteren yerler, zincirleme kaza olan veya olabilecek yerler belir-
lenebilmekte, kaza tiplerine, kazaya karıĢan araç türlerine ve ölü ve yaralı 
sayılarına göre istatistiksel analizler yapılabilmektedir (Grafik 3).  
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ÇalıĢma bölgesi için trafik kazaları açısından acil çözüm gerektiren yer-
lerin belirlenmesine yönelik 2 farklı istatistik yöntem uygulanmıĢtır. Ġlk 
yöntemde, çalıĢılan alandaki n güzergahta xi, (i=1,2,3,...n) kaza sayısının, 

ümit değerleri  = E{xi} ve varyansları 2 ortak parametreleri ile normal 
dağılımlı raslantısal değiĢkenler oldukları varsayımı ile bunların en küçük 
kareler yöntemi ile bulunacak ortalamaları x0 ve karesel ortalama hataları 

m olmak üzere vi = xi-x0  düzeltmelerinin 

m

xx
v i

i
0

_

                                                                    (1a) 

eĢitliği ile bulunacak  (Tau) dağılımındaki karĢılıkları ile (HKMO Ġst ġb 
2003) de verilen tablo değerlerinden yararlanarak, uyuĢumsuz ölçü testi 
sonucunda , kaza sayıları aĢırı büyüklükteki güzergahların belirlenmesi 
mümkündür. Ancak uygulamadaki kolaylık nedeni ile, xi değiĢkenine kar-
Ģılık, 

2

i
i

x
z                                                                    (1b) 

eĢitliği ile verilen normlandırılmıĢ normal dağılım değiĢkenleri, ümit 

değeri yaklaĢık olarak µ x0 ve standart  sapma 2s +m  alınarak, 

her bir   güzergahtaki kaza sayılarına karĢılık, 
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xx
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0
                                                                   (1c) 

 eĢitliği ile bulunacak değiĢkenlerin, 0.95 olasılıklı fraktil değeri 
(z=1.645) ile karĢılaĢtırılarak, güzergahlardaki kaza sayıları bu değerden 
büyük olan yerler, yani normal dağılımda en büyük yüzde 5‟lik bölgeye 
düĢen yerler, bu dağılımın dıĢında kaldıkları varsayımı ile, belirlenmiĢtir 

Yüksek kaza sayılarından dolayı incelenmesi gereken noktaların CBS 
yazılımında etkileĢimli olarak belirlendiği sorgulama ekranı ġekil 6‟da 
görülmektedir. 

 

 
ġekil 6: z değeri 1.645 den büyük olan yerler 

 

Ġkinci yöntem olarak çalıĢma alanında yer alan güzergahlar 1 km‟lik 
parçalara ayrılarak her bir parçada gelen kazaların istatistiksel analizi ayrı 
ayrı yapılmıĢtır. Bu yöntem daha geniĢ bir alana yayılmıĢ kazaları belirle-
mekte ve kazalar üzerindeki coğrafi ve çevresel etkileri azaltmaktadır 
(CHIN 2000). Ġlk yönteme göre daha fazla kritik nokta tespit edilmiĢtir. 
Bu iki yöntemle tespit edilen kaza yerleri ve 1 km‟lik yol parçaları ayrı ayrı 
incelenmiĢtir. Fakat kaza sebeplerini belirlemede veri olarak kullanılacak 
bir takım bilgiler Trafik Müdürlüğü kayıtlarında bulunamamıĢtır. Analiz-
lerin sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sayılarının en fazla artıĢ göster-
diği ayların temmuz ve ağustos ayları olduğu gözlenmiĢtir. Yine belirle-
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nen kara noktalar incelendiğinde bu yerlerin farklı özellikler sergiledikleri 
tespit edilmiĢtir. Örneğin Afyon UĢak karayolunun 10. kilometresinde 
Ocak ve ġubat aylarında özellikle kamyon kazalarının yoğunlaĢtığı ve 
güzergahın bu kilometresinde birbirine bağlı ters yönlü 3 kurbun mevcut 
olduğu görülmüĢtür. Bu noktaya iliĢkin olarak trafik iĢaretlerinin daha 
sıklaĢtırılması gerektiği görüĢüne varılmıĢtır 

 

Sonuç ve Öneriler 

Trafik günümüzde günlük yaĢantımızın bir parçası haline gelmiĢtir. 
Yaya veya sürücü olarak herkes doğrudan veya dolaylı olarak trafikten 
etkilenmektedir. Her geçen gün trafiği yoğunlaĢan kara yollarımızda, ku-
rallara uyulmadan seyredilmesi nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana 
gelmektedir. Birçok vatandaĢımızın hayatını kaybettiği veya sakat kaldığı; 
hasar gören araçlar nedeniylede büyük bir milli servetin yok olduğu  her-
kes tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı Coğrafi Bilgi Sisteminin tra-
fik kazalarının incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda kul-
lanılması gerekli görülmüĢtür. Bunun yanında Ülkemizde özellikle kaza 
kayıtlarının elektronik ortamda olmaması kazalara ait kayıtlara ulaĢmada 
çok büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu yüzden öncelikle kaza kayıtlarının 
elektronik ortama geçirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulmasıyla Trafik 
kaza tutanaklarının elektronik ortamda tutulmasının sağlanması gerek-
mektedir. Yol geometrisi, sinyalizasyon sistemi, kavĢak ve bağlantı yolla-
rının yeri, yol geniĢlikleri, yolun zemin durumu, trafik levhalarının yeri 
gibi coğrafi veriler ile meydana gelen kazalara ait kayıtların CBS‟ye dahil 
edilmesiyle yapılacak analiz ve sorgulamaların kaza yerlerinin ve alınacak 
emniyet tedbirlerinin belirlenmesinde daha etkin olacağı görülmüĢtür. ve 
gerek Karayolları ve gerekse de Emniyet Genel Müdürlüğü‟ nün benzer 
çalıĢmalar yapmasıyla olması muhtemel kaza bölgeleri tespit edilebilir ve 
gerekli önlemler alınarak kaza sayısında önemli bir azalma meydana geti-
rilebilir. 
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Trafik, yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve 
hareketleri olarak tanımlanabilir. Bu tanım günümüz için yeterli olmayıp 
altyapı, teknoloji, organizasyon, eğitim, denetim, mevzuat gibi unsurları 
da dahil etmemiz gerekmektedir. Çünkü trafik tek değiĢkenli bir sorun 
olmayıp araç-yol, insan-araç, insan-yönetim-eğitim, araç-denetim-altyapı 
gibi kombinasyonlar içermektedir. Güvenli bir trafik ortamı için yol du-
rumunun, araçların, trafik kural ve uygulamalarının sürekli geliĢtirilmesi 
ve iyileĢtirilmesi; en önemlisi de trafikte seyreden tüm insanların (sürücü, 
yaya, yolcu) trafik güvenliği konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Güvenli 
Ģehirler, ulaĢım düzenlemeleri ile kentsel yaĢamda trafik güvenliğine 
önem vererek yol ve trafik düzenlemeleri gerçekleĢtirilmiĢ Ģehirlerdir.  

Trafik içerisindeki insan, çevre ve araç birbiri ile sürekli bir etkileĢim 
içerisindedir. Söz konusu faktörler arasındaki uyumun bozulması kazalara 
sebep olmaktadır Ġnsan hataları temel unsurdur ve sürücü, yolcu, yaya, ve 
denetimleri yapanların hataları olarak sınıflamak mümkündür.. Ülkemiz 
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yaklaĢık olarak 60 bin km uzunluğunda Devlet ve otoyol ağına sahip 
olup, il ve köy yollarının da dahil edilmesiyle 300 bin km‟lik bir yol ağına 
ulaĢılmaktadır. Ayrıca yolcu taĢımacılığının %95 ve yük taĢımacılığının ise 
%90‟lık bölümü yine karayolları ile gerçekleĢtirilmektedir. Söz konusu bu 
yollar üzerinde son on yılda her yıl ortalama 5000 kiĢi ölmekte ve 
100.000‟den fazla kiĢi de ağır yaralanmaktadır. Bu bilgiler bile, kazaların 
azaltılmasına yönelik kapsamlı ve planlı önlemlerin acilen alınması gerek-
liliğini göstermektedir. Trafik kazaları, insan yaralanması ve kayıplarından 
baĢka birçok Ģekilde ekonomiye zarar vermektedir. Çünkü bu kazalarda 
ağır yaralananların büyük bir kısmı sakat kalmaktadır. Yaralıların tedavisi 
ve sakat kalanların rehabilitasyonu ve topluma tekrar kazandırılması için 
bir çok hastane, doktor, hemĢire ve diğer sağlık personeline ihtiyaç du-
yulmaktadır. Onun içindir ki sağlıklı bir ilk yardım politikası, yeterli do-
nanım ve uygun yapılandırılmıĢ sağlık sistemi ve bu sistemin diğer birim-
lerle (trafik denetçileri, itfaiye, jandarma vb) entegrasyonu trafik kazaları-
nın önlenmesi ve can-ekonomik kayıpların azaltılması için önemli bir 
gereksinimdir.  

Denizli ili Antalya, Ankara ve Ġzmir güzergahlarındaki otoyollarının 
kesiĢtiği coğrafik konumda bulunmaktadır. Bu otoyollar yaz dönemi baĢ-
ta olmak üzere yoğun trafik akıĢına sahiptir. Bu yoğun trafik akıĢı ile be-
raber çok sayıda trafik kazası da meydana gelmektedir. Son bir yıl içeri-
sinde trafik kazalarında yaralanan yaklaĢık 1750 kiĢiye Denizli 112 (Acil 
Tıp Sistemi) tarafından müdahale edilmiĢtir. Bu trafik kazalarının büyük 
çoğunluğunu maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar oluĢturmakla birlikte 
ölümlü kazalarda azımsanmayacak orandadır. 2004 yılı ilk sekiz aylık dö-
nemde Afyon-Ankara karayolunda yaklaĢık 150 (5 ölü, 100 üzerinde yara-
lı), Aydın-Ġzmir karayolunda 200 (5 ölü, 150 üzerinde yaralı), Denizli-
Acıpayam karayolunda ise 100 trafik kazası (5 ölü, 100 civarında yaralı) 
meydana gelmiĢtir. Denizli-Muğla-Burdur (Antalya Karayolu) ve Aydın-
Ġzmir Karayolu GümüĢler mevkiinde Denizli'den çıkıĢta çift yol olmasına 
rağmen yerleĢim birimi içinden geçmesi nedeniyle aĢırı hız yapılmakta, 
tek taraflı ve yayaya çarpma Ģeklinde kazalar olmaktadır. ġahin Tepesinin 
çok virajlı olması nedeniyle, yağıĢlı havalarda çoğunlukla yoldan çıkma 
Ģeklinde kazalar meydana gelmektedir. 22. kilometrede Tuna Petrol-
Tavas Yolu KavĢağı arasında rampa ve iniĢ eğilimli olması nedeniyle ya-
zın aĢırı süratli, kıĢın kar ve buzlanma olduğundan sürücülerin araçlarını 
kaydırmak suretiyle ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana gelmektedir. 
Denizli-Acıpayam yolu Cankurtaran mevkiinde, Denizli-Burdur Karayolu 
Çaylı Rampaları ile YeĢilova KavĢağında sis ve gizli buzlanma nedeniyle 
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yavaĢ ve dikkatli seyredilmelidir. Denizli- Muğla Karayolu Sarabat, Akyar, 
Tavas Rampalarında yol güzergahının düz olması nedeniyle aĢırı hız ya-
pılmakta, virajlı kısımlarda ise sis-buzlanma ve kar yağıĢı nedeniyle kaza-
lar olmaktadır. KıĢ aylarında yoğun kar yağıĢı, sis, buzlanmanın görüldü-
ğü Cankurtaran ve Çameli gibi yüksek rakıma sahip bölgeler coğrafik 
konum-iklim özellikleri olarak Bolu Dağı ve çevre yollar ile benzerlik 
göstermektedir. Bu yollarda sürücülerin dikkatli araç kullanması, trafik 
iĢaret-iĢaretçilerine, trafik kurallarına uymasının yanında Bolu Dağı‟nda 
uygulanmakta olan yol kenarlarında sis lambaları, uyarı levhaları  bulun-
durulmalıdır.  

Kazalarda yol faktörleri de önemli rol oynadığı için karayolunun du-
rumu (kör noktaların belirlenmesi), iklim özellikleri (buzlanma, sis, yoğun 
kar yağıĢı) göz önünde bulundurularak kaza nedenlerini minimale indire-
cek yol kenarlarına sis lambası, uyarı levhalarının konulması, buzlanma-
nın önlenmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
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AĢırı Hıza Bağlı Trafik Kazaları 
 

Dr. AKÇAY, Osman,  

Emniyet Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Malatya  

 

 

I-HIZ LĠMĠTLERĠ 

Araçların birim zamanda gittiği mesafeye “hız” denir. Hız limitlerinin 
saptanması veya hız kullanma haklarının kısıtlanması kamu yararına bir 
tedbirden ibarettir. Bu nedenle, hız kısıtlamalarının kanuni gerekçesi her 
zaman vardır. Karayolları üzerinde hız kısıtlaması uygulamalarında baĢ 
sorumluluk motorlu taĢıtları kullanan Ģoförlere düĢer. 

Ülkemizde aksine bir iĢaret bulunmadıkça yerleĢim yerleri dıĢında ve 
içinde taĢıt cinsleri için saatteki en çok ve en az hız sınırları Karayolları 
Trafik Yönetmeliğinin 100. maddesinde gösterilmiĢtir. Araç sürücüleri, 
bu hız kurallarına uymak zorundadırlar.  

Hız kurallarına uymayanlara polisçe hoĢgörülü davranılmaması gere-
kir. Çünkü trafik güvenliğinin ön koĢulu, trafik kurallarının da diğer yasa-
lar gibi düzenleyici ve herkesi bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul etmektir. 
Ancak hız tespitindeki yanılgılar göz önünde bulundurularak araçlara 
ilave olarak %10‟a kadar tolerans uygulanmaktadır. Ayrıca geçme sırasın-
da, geçme kurallarının mecbur kıldığı koĢullar dolayısıyla hız sınırlarını 
aĢanlara, ülkemiz de dahil olmak üzere, birçok ülkede ceza uygulanma-
maktadır.  

Ülkemizde, karayolu kenarındaki 3-5 evlik yerleĢim merkezlerinin 
meskun mahal kabul edilerek buralarda hız tahdidine gidilmesi, ekono-
mik ticari hızların düĢmesine sebebiyet vermekle birlikte, trafikte can 
güvenliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla uygulamanın devam ettiril-
mesi zorunluluğu bulunmaktadır. Zira trafikte insanların güvenlik ihtiyacı 
birincil bir ihtiyaç niteliği taĢır. Araçların yaptığı ortalama hızdan daha 
yavaĢ gidilmesi durumunda da trafik güvenliği tehlikeye düĢeceğinden 
karayollarında gidilebilecek minimum hızlar da belirlenmektedir. Örne-
ğin; ülkemizde zorunlu haller dıĢında asgari hız otoyollarda 40 km/saat, 
Ģehirlerarası yollarda ise 15 km/saat olarak belirlenmiĢtir (KTY, Mad-
de:100).  

Günümüzde yerleĢim birimlerindeki genel hız limitlerinin azaltılması 
yönünde teklifler olsa da zaten normal hızdan daha düĢük hızları gerekti-
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ren yol bölümleri uygun hız göstergeleri ile iĢaretlendiğinden, hız limitle-
rinin değiĢtirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Kentsel yollardaki hız limitleri konusunda Avrupa Birliğine bağlı tüm 
ülkelerde etkili bir Ģekilde uyum sağlanmıĢ olmasına karĢın, kentler ara-
sındaki yollarda önemli farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa Birliğindeki 
otoyollarda otomobillere uygulanan hız limiti saatte 90 ile 130 km arasın-
da, Ģehirlerarası yollarda ise saatte 80 ile 110 km arasında değiĢmektedir. 
Bazı yol bölümlerinde ise, yolun durumuna göre bu üst limitlerden daha 
düĢük hız limitleri belirlenmiĢtir. Kentsel alan yollarında tipik olarak saat-
te 48-50 km ve ara sokaklar vb. gibi yerleĢim alanlarında da saatte 35 km 
hız limitleri uygulanması giderek yaygınlaĢmaktadır. Geçerli olan bu hız 
limitleri geniĢ ölçüde kabullenilmekte ve hız denetimi önlemlerini tamam-
layıcı rol oynamaktadır. Bazı ülkelerde otomobiller için hız limitleri aĢağı-
daki tabloda verilmiĢtir. 

Ülkeler arasındaki hız limiti farklılıklarının bazı durumlarda altyapı ve 
topografik farklılıklardan kaynaklandığının açıklanabilmesine rağmen, bu 
konuda ağırlıkla ilgili durumlar da rol oynamaktadır. ġehir içi yollardaki 
hız limitleri belirlenirken trafiğin hacmi göz önüne alınmalı, yaya kazaları 
araĢtırılmalı, öncelik ve sonralık etütleri yapılmalıdır. ġehirlerarası yollarda 
ise geniĢ bir kategoride tek limit yerine, yol karakteristiklerine bağlı olarak 
değiĢik hız limitleri belirlenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı Ülkelerde Otomobiller Ġçin Hız Limitleri 

Ülke ġehir içi ġehir dıĢı Otoyol 
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Almanya 50 100 130 

Avusturya 50 100 130 

Belçika 50 90 120 

Bulgaristan 60 80 120 

Çek Cumhuriyeti 60 90 110 

Danimarka 50 80 110 

Fas 40-60 100 120 

Finlandiya 50 80-100 120 

Fransa 50 90 130 

Hollanda 50 80 100-120 

Ġngiltere 48 96 112 

Ġrlanda 48 97 97 

Ġspanya 50 90-100 120 

Ġsveç 50 70-90 110 

Ġsviçre 50 80 120 

Ġtalya 50 90 130 

Letonya 50 90 - 

Litvanya 60 90 110 

Lüksemburg 50 90 120 

Macaristan 50 80 120 

Norveç 50 80 90 

Polonya 60 90-100 120 

Portekiz 50 90 120 

Romanya 60 90 90 

Slovakya 50 90 110 

Slovenya 50 80 120 

Türkiye 50 90 120 

Yunanistan 50 110 120 

 

 

HIZIN ETKĠLERĠ 

Hızın sürücülerin fiziksel-psikolojik yapıları ve kazaların sonuçları 
üzerinde yadsınamayacak etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden bir kısmı 
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kazanın oluĢumuna direkt olarak sebep olurken, bir kısmı da meydana 
gelen kazaların sonuçlarını vahimleĢtirmektedir. Ġnsanlar herhangi bir 
tehlikenin üstesinden gelebilmek için “sezmek”, “tanımlamak”, “tahmin 
etmek”, “karar vermek” ve “uygulamak” basamaklarını sırasıyla yaĢarlar. 
Sezmek ile uygulamak arasında geçen süre durumun karmaĢıklığı ve belir-
sizliği ile artıĢ göstermektedir. Hız artıĢı, sürücünün çevredeki bilgileri 
toplama sürecinde, tanımlama için gerekli süreyi azaltmaktadır. Burada 
esas önemli nokta ise deneyimli-deneyimsiz, kadın-erkek, genç-yaĢlı vs. 
tüm sürücülerin bu etkiden kaçınamamalarıdır. Yeterince tanımla-
namayan veya algılanamayan nesneler trafikte birer tehlike unsurudur ve 
meydana gelen trafik kazalarının önde gelen etkenlerindendir. Hız, algı-
lamayı güçleĢtirdiği için sürücülerce yol ve çevresindeki yayalar/araçlar 
yeterince görülemediğinden kazalar meydana gelmektedir. 

Sürücüler hızlı gittiklerinde karĢı yönden gelen araçların hızlarını ger-
çeğin altında, uzaklıklarını ise gerçeğin üstünde tahmin etmektedirler. Bu 
durum, araçlarla araç/yaya/bisikletli gibi diğer yol kullanıcılarının karĢı-
laĢma ihtimali olan kavĢaklar vb. yol kesimlerinde sorun oluĢturmaktadır. 
Böylesi durumlarda sürücü, yaklaĢan diğer yol kullanıcılarının hızı ve me-
safesi hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. Çünkü sürücü, diğer yol kullanıcıla-
rının karĢılaĢma noktasına gelmeden önce, kazaya neden olmaksızın ge-
rekli manevrayı yapabileceği süreyi tahmin etmek zorundadır. KarĢılaĢma 
noktasını olduğundan daha ileride düĢünen ve bu doğrultuda kendini 
ayarlayan sürücü gerçeği anladığında genellikle çok geç olmaktadır. 

Önündeki aracı geçmek üzere gaz pedalına basan sürücünün, pedala 
basarken kalp hızı dakikada 80‟den 110-150‟ye yükselmekte, böbrek üstü 
bezleri kana daha çok hormon vererek stresi artırmaktadır.  

Hız, duruĢ mesafesini artırıcı bir unsurdur. Aracın duruĢ mesafesi, in-
tikal mesafesiyle fren mesafesinin toplamı ile bulunur. Sürücü tarafından 
tehlikenin görülmesi, beynin karar vermesi, ayağın gaz pedalından çekile-
rek fren pedalına basılması, fren sistemindeki hidroliğin sıkıĢarak balatala-
rı açması ve kampanayı bloke etmesi esnasında gidilen yola intikal mesa-
fesi denir. Ġntikal mesafesi metre/saniye cinsinden hızın 0,75 sabit sayı-
sıyla çarpımı ile bulunur. Sürücünün frene basmasından itibaren aracın 
durmasına kadar gidilen yol fren mesafesini oluĢturur. Örneğin; eğimsiz, 
kuru asfalt bir yolda, 90 km/saat hızla giderken araç sürücüsü tehlikeli bir 
durum nedeniyle fren yapmak istediğinde 18,75 m.si intikal mesafesi ve 
53,09 m.si fren mesafesi olmak üzere 71,84 m. gittikten sonra aracını 
durdurabilecektir. Frenlerin ayarsız, lastiklerin aĢınmıĢ, sürücünün yorgun 
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ve yol yüzeyinin kaygan olması durumlarının birinin varlığı halinde bu 
mesafe çok daha artacaktır. Hız ve duruĢ mesafesi arasındaki iliĢkiyi gös-
terebilmek için kuru asfalt ve eğimsiz bir yolda duruĢ mesafeleri aĢağıdaki 
tabloda gösterilmiĢtir.  

 

Kuru Asfalt ve Eğimsiz Yolda DuruĢ Mesafeleri (f=0.60) 

Hız (V) 
(km/s) 

Hız (v) 
(m/sn) 

Ġntikal 
Mesafesi 
(m) 

Fren 
Mesafesi 
(m) 

DuruĢ 
Mesafesi 
(m) 

Fren 
Zamanı (sn) 

10 2,77 2,07 0,65 2,72 0,47 

20 5,55 4,16 2,61 6,77 0,94 

30 8,33 6,24 5,89 12,13 1,41 

40 11,11 8,33 10,48 18,81 1,88 

50 13,88 10,41 16,36 26,77 2,35 

60 16,66 12,49 23,58 36,07 2,83 

70 19,44 14,58 32,10 46,68 3,30 

80 22,22 16,66 41,94 58,60 3,77 

90 25,00 18,75 53,09 71,84 4,24 

100 27,77 20,82 65,51 86,39 4,71 

110 30,55 22,91 79,29 101,20 5,19 

120 33,33 24,99 94,38 119,37 5,66 

130 36,11 27,08 110,77 137,85 6,13 

 

Buna göre, hız; 30 km/saatken 12 m.lik mesafe aracı durdurabilmek 
için yeterli olurken, 50 km/saatte duruĢ mesafesi 27 m.ye, 110 km/saate 
çıkınca ise 101 metreye çıkmaktadır. Sonuçta, artan hızla birlikte durma 
mesafesi ve kazaya karıĢma riski artmakta, istenilen anda aracı durdura-
bilme ihtimali düĢmektedir.  

Hız ve kaza oranı arasındaki iliĢki güçlü ve pozitif olduğu için ortala-
ma hızın düĢürülmesi kazaların sayısını ve Ģiddetini azaltmaktadır. Orta-
lama sürüĢ hızında küçük bir azalma bile, trafik güvenliğinde dikkate de-
ğer olumlu bir etki sağlayabilmektedir. Bu nedenle, hız denetimi trafik 
güvenliğini artırmak için uygulanan baĢlıca stratejilerden biridir. Hız limit-
lerine uyma oranının nispeten düĢük olmasının nedeni, kısmen polis gü-
cünün sınırlılığı, kısmen de geleneksel olarak kullanılan denetim stratejile-
ridir. Hız kontrolü için denetim stratejilerinin geliĢtirilmesiyle ilgili yapılan 
bir çalıĢmada, tanıtımla birlikte yapılan seçici denetimin sürüĢ hızını dü-
Ģürmede en etkili strateji olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Seçici denetim, 
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denetim faaliyetlerinin geçici bir süre için belli bir trafik davranıĢıyla, bu 
durumda hız yapmayla sınırlanması anlamına gelmektedir.  

Ülkemizde sürücü kusurları nedeniyle meydana gelen kazaların neden-
leri aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.  

 

Sürücü Kusurlarının Dağılımı (2001) 

Kaza Nedeni 
Kusur 
Sayısı 

% 

Arkadan çarpmak 95.580 18,99 

KavĢaklarda ve kavĢaklara yaklaĢırken geçiĢ önceliğine uymamak 72.620 14,43 

Doğrultu değiĢtirme manevralarını yanlıĢ yapmak 70.072 13,92 

Hız kurallarına uymamak Sayı % 

45.745 9,09 

Hızı yük, görüĢ, hava ve trafik durumuna uydur-
mamak 

20.413 4,06 

Hızı kavĢak ve dönemeçlere girerken azaltmamak 15.932 3,16 

Hız sınırlarını aĢmak 5.480 1,09 

Bir aracı izlerken güvenli bir mesafe bırakmamak 3.920 0,78 

ġerit izleme kurallarına uymamak 35.814 8,11 

Manevraları düzenleyen genel Ģartlara uymamak 40.472 8,04 

Kurallara uygun park etmiĢ araca çarpmak 28.254 5,61 

Kırmızı ıĢıkta veya görevli memurun dur iĢaretinde geçmek  11.952 2,37 

Alkollü iken araç kullanmak 6.607 1,31 

Geçme yasağı olan yerlerde geçmek 6 051 1,20 

DönüĢ kurallarına uymamak 3.491 0,69 

Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiĢ önceliğine uymamak 2.463 0,49 

Trafik iĢaret levha, cihaz ve yer iĢaretlerine uymamak 1.758 0,35 

Ġndirme ve bindirme kurallarına uymamak 1.503 0,30 

YerleĢim birimi dıĢında hatalı park etmek 1.229 0,24 

Diğer kural, yasak ve yükümlülüklere uymamak 79.781 15,85 

 

Tablo incelendiğinde, her 11 kazadan 1‟inin doğrudan hız kurallarına 
uyulmaması sonucu meydana geldiği anlaĢılmaktadır. Ancak oranın bu 
seviyede düĢük çıkması dikkat çekicidir ve gerçekte daha fazla çıkması 
gerekir. Örneğin; kusur dağılımında %18,99 yer oluĢturan arkadan çarp-
ma bir kaza nedeni değil, sadece bir sonuçtur ve bu sonucun meydana 
gelmesinde mutlaka hızın da belli bir payı bulunmaktadır. Nitekim aĢırı 
hızın kazalardaki payı VI. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komis-
yonu Raporunda %17.98 gösterilmiĢtir. Ġspanya‟da kazaya sebebiyet ve-
ren faktörler arasında aĢırı hızın payı %21.7 olarak gösterilmektedir. 

ġoförler üzerinde yapılan bir araĢtırmada da, trafik akıĢına göre Ģofö-
rün kendi hızını ayarlayamaması, minibüs Ģoförlerinin %41‟i, taksi Ģoför-
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lerinin %40‟ı, servis aracı Ģoförlerinin %38‟i, otobüs Ģoförlerinin %37‟i, 
kamyonet Ģoförlerinin %36‟ı ve kamyon Ģoförlerinin %29‟u tarafından 
bir kaza nedeni olarak belirtilmiĢtir. 

Trafik Güvenliği Pilot Projesi kapsamında Ankara‟daki bazı yol bö-
lümlerinde hız ölçümleri yapılmıĢ, taĢıtların %50‟sinin hız sınırlarını ihlal 
ettiği belirlenmiĢtir. Karayolları Genel Müdürlüğünce ülke genelinde ya-
pılan hız ölçümlerinde de benzer sonuçlara ulaĢılmıĢ, kamyonların 
%30‟undan, otomobillerin %50‟sinden ve otobüslerin %70‟inden fazlası-
nın hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilmiĢtir. Bir çok ülkede de, kat edilen 
taĢıt kilometrelerinin %50‟sinden fazlası izin verilen azami hızın üstünde-
dir. Almanya‟nın Hamburg Ģehrinde yapılan bir araĢtırmada hız sınırlarına 
uyma oranının %55‟ler civarında olduğu görülmüĢtür. Bu durumun dü-
zeltilebilmesi için sürücülerin davranıĢlarının önemli ölçüde değiĢtirilmesi 
yönünde stratejiler oluĢturulmalıdır.  

Sürücülerin, araçlarının hızını kavĢaklara, tepe üstlerine, yaya ve okul 
geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprülere, menfezlere, dö-
nemeçlere, yapım ve onarım alanlarına yaklaĢırken azaltmaları, aracın yük 
ve teknik özelliğine, görüĢe, yol, hava ve trafik durumuna uydurmaları, 
takip mesafesini korumaları gerekir. Ayrıca kaygan, kasisli ve gevĢek mal-
zemeli yol bölümleri ile “bisikletli geçebilir, ehli hayvan geçebilir, yandan 
rüzgar vb.” trafik levhaları görüldüğünde de hızın azaltılması lazımdır. Bu 
gereklilik, hem ekonomik hem de güvenli bir trafik ortamı meydana ge-
tirmek için Ģarttır.  

Hız arttıkça kaza ihtimali artacağı gibi, kazanın Ģiddeti de büyür. Bu-
nun baĢlıca sebebi, yüksek hızda taĢıta hakim olabilmenin zorluğu ile 
sürücünün çevreden gelen tehlikelere karĢı ilgisinin zayıflamasıdır. Bu 
arada, bir yoldaki taĢıt hızlarının dağılımları çok farklıysa, yani hızlı giden 
taĢıtların yanında traktör ve iĢ makinesi benzeri yavaĢ giden taĢıtlar varsa 
güvenlik azalacaktır. Oysa insan için en köklü güdülerden biri güvenlik 
duygusudur. Otoyollara traktör ve iĢ makinesi gibi taĢıtların girmesinin 
yasaklanmıĢ olmasının bir nedeni de budur.  

Petrol krizi nedeniyle ABD‟de 1974‟te akaryakıt tasarrufu sağlamayı 
amaçlayan kanunun uygulanmasıyla birlikte hız limitlerindeki düĢme so-
nucunda kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda azalmalar 
görülmüĢtür. Benzer Ģekilde Finlandiya, Yeni Zelanda, Ġsveç, Kanada ve 
Avustralya‟da hız limitlerinin azaltılmasıyla trafik kazaları sonucu meyda-
na gelen yıllık ölü sayısında %23-52 arasında azalmalar tecrübe edilmiĢtir.  
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Kaza analizleri, çarpıĢmadaki hızın daha yüksek olması halinde, ağır ve 
ölümcül hasar olasılığının daha da yüksek olduğunu kanıtlamaktadır. 
ÇarpıĢma hızı saatte 80 km olan bir otomobilde bulunanların ölme olası-
lığı, çarpıĢma hızı saatte 30 km olan bir otomobildekilere göre 20 kat 
daha fazladır. Saatte 32 km hızla hareket eden bir aracın çarptığı yayaların 
yüzde 5‟i ölürken, bu oran; saatte 48 km hızda yüzde 48‟e ve saatte 64 km 
hızda yüzde 85‟e yükselmektedir.  

ÇarpıĢma türü kazalarda, araçların kütlesi ölüm riskini artıran önemli 
bir faktörken, araçların ön-arka uzunlukları ikincil önemdeki unsurlardır. 
Trafik kazalarındaki ölümlü vakalarının sayısı hızın 4. kuvvetiyle, ağır 
yaralanmaların sayısı hızın 3. kuvvetiyle, yaralanmaların sayısı ise hızın 2. 
kuvvetiyle orantılıdır. AraĢtırmalarda, bir taĢıtın yayaya 30 km/saat hızla 
çarptığında %5 ile %10 arasında olan yayanın ölme olasılığının, hız 65 
km/saat olduğunda %80 ile %90 arasına çıktığı saptanmıĢtır. Ayrıca, or-
talama hızın 1 km/saat artmasıyla ölüm oranında yaklaĢık %3’lük 
bir artıĢ olurken, Ģehir içinde 50 km/saatin altındaki her 1 
km/saatlik ortalama hız azalması sonucu kaza sayısında %4’lük 
azalma olduğu görülmüĢtür. Ortalama hızın saatte sadece 5 km azal-
tılması sonucunda Avrupa Birliğine üye ülkelerde yılda 11.000 kiĢinin 
ölmekten ve 180.000 kiĢinin yaralanmaktan kurtarılabileceği hesaplan-
maktadır.  
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Hız Limitlerinin Değiştirilmesinin Etkilerine İlişkin Örnekler 

Ülke Karayolu Türü Limit DeğiĢimi Hıza Etkisi 
Ölümcül 
Vakalar 

ABD 
Eyaletler arası 
otoyol 

55 mph 
65 mph 

2-4 mil/saat orta-
lama hızın artması 

%19-34 artma 

Danimarka ġehir içi yollar 
60 km/h 
50 km/h 

3-4 km/saat orta-
lama hızın azalması 

%24 azalma 

Ġsveç Otoyol 
110 km/h 
90 km/h 

14,4 km/saat orta-
lama 
hızın azalması 

%21 azalma 

Ġsviçre 

Otoyol 
130 km/h 
120 km/h 

5 km/saat ortalama 
hızın azalması 

%12 azalma 

Kırsal Alan 
100 km/h 
80 km/h 

10 km/saat ortala-
ma hızın azalması 

%6 azalma 

 

Ankara Ģehir içinde yayaların karıĢtığı kazaların nedenlerinin tespitine 
iliĢkin olarak yapılan bir araĢtırmada, Ankara-Konya Karayolunda yayaya 
çarpma Ģeklinde olan 93 trafik kazasına iliĢkin kaza tespit tutanakları in-
celendiğinde, kazaya karıĢan her 4 araçtan 1‟inin 50 km/saatten hızlı gi-
derken kazaya karıĢtığı, her 5 kazadan 3‟ünün yaya geçidinde veya yaya 
geçidinin 50 m. uzağında meydana geldiği anlaĢılmıĢtır. Bunun için yaya 
geçitlerine üst ve alt geçitlerin yapılması, bunlar yapılamıyorsa hızı düĢü-
rücü tedbirlerin mutlaka alınması gerekir. 

Japonya Ulusal Polis Merkezine bağlı Trafik Dairesi, Japonya Otomo-
bilciler Federasyonu ve Japonya Trafik Güvenliği TeĢkilatının müĢterek 
olarak yayınladığı Yol Kuralları kitabında bir aracın bir duvara çarpıp 
kaza geçirmesi durumu ele alınmıĢ, hızın 120 km/saat olması halinde 
ortaya çıkan tehlikenin (ölme riskinin) araçla 56 metrelik bir binadan aĢa-
ğıya düĢmekle eĢdeğer olduğu, 100 km/saatte 39 m.den, 80 km/saatte 25 
m.den, 60 km/saatte 14 m.den, 40 km/saatte ise 6 m.den zemine düĢ-
meyle aynı etkileri meydana getirdiği belirtilmiĢtir. 

Hız ve sürücünün görme yeteneği arasındaki bağıntı önemlidir. Tam 
görüĢe sahip kiĢilerin diğerlerine göre daha az kazaya uğradıkları saptan-
mıĢtır. Sürücüler, araç kullanırken baĢ ve gözlerini sağa/sola hareket etti-
rerek bakıĢ açıları içinde kalan yol ve yol kenarındaki hareketleri, renk ve 
ıĢık değiĢimlerini kontrol ederler. Ancak hız arttıkça sürücünün görüĢ 
alanı ve dikkati azalacağından, tehlikenin algılanma olasılığı düĢerek tra-
fikte kaza riski artacaktır. AraĢtırmalar karĢımıza Ģöyle bir tablo çıkarmak-
tadır. 
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Hız ve Görüş Alanı İlişkisi 

Hız (km/saat) GörüĢ Alanı 

35 104° 

65 70° 

100 42° 

130 30° 

 

Hız, 130 km/saatken sahip olunan 30°‟lik görüĢ açısı, sadece sürücü-
nün yolu izleyebilmesini sağladığından karayolu kenarındakilerin hareket-
leri izlenemez. Ancak trafik güvenliğinin tesisi için sürücünün yan yollar-
dan çıkabilecek araçları, yola inebilecek yayaları ve hayvanları da önceden 
görebilmesi lazımdır. 

Hız artıĢının bu olumsuz etkilerinin yanı sıra “tünel görüĢü” ve “sürat 
körlüğü” gibi sürüĢ esnasında görüĢü kısıtlayan olumsuz etkileri de bu-
lunmaktadır. Tünel görüĢü, hızlı araç kullanırken görüĢün daralmasıdır. 
Hız arttıkça, sürücünün bakıĢları o oranda daha uzağa odaklanır. Bunun 
sonucunda sürücü yol kenarında neler olduğunu, tehlike oluĢturabilecek 
geliĢmeler olup olmadığını denetleyemez. Çünkü, görüĢ alanı son derece 
daralmıĢtır. Tünel görüĢün en tehlikeli olduğu yerler kavĢak yaklaĢımları 
ve yaya hareketi de gözlenen yüksek hıza sahip Ģehir geçiĢleridir. Böylesi 
kesimlerde sürücü yandan yaklaĢan araç hareketlerini ve yola aniden giren 
yayaları gözlemleyemez. Sürücülerin kaza sonrası “yaya aniden karĢıma 
çıktı, hiçbir Ģey fark edemedim” Ģeklindeki  açıklamalarının sebebi aĢırı 
hız sonucu meydana gelen tünel görüĢüdür.  

Sürat körlüğü, artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yöne-
lik görsel verileri yani eĢya veya olayları tam anlamıyla algılayamamasıdır. 
Sürat körlüğünün en büyük tehlikelerinden birisi, sürücünün aracın hızını 
olduğundan daha az zannetmesidir. ÇeĢitli araĢtırmalar sürat körlüğüne 
maruz kalan sürücülerin, araçlarının hızlarını 20-30 km/saat seviyelerinde 
daha az olarak algıladığını göstermektedir. Aracının hızını olduğundan 
daha düĢük olarak algılayan sürücü doğal olarak durma mesafesini de 
sağlıklı olarak tahmin edemeyecektir. Bu durum, hem sürücünün kendisi 
hem de diğer yol kullanıcıları için tehlike oluĢturur. Son yıllarda motorlu 
taĢıt teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler sonucunda araçlarda sağlanan tam 
ses izolasyonu da bu etkiyi körüklemektedir. 

Hız, gürültü kirliliğine yol açmaktadır. Trafikte gürültü kirliliği ise 
araçların hızına, yüklenmesine, trafiğin kompozisyonuna, yolun özelliğine 
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ve hava koĢullarına bağlıdır. Araçta gürültünün azaltılmasına yönelik ön-
lemler, tasarım ve üretim aĢamasında alınmalıdır. ġehir merkezlerinde hız 
limitlerinin indirilmesi, gürültü kirliliğini azaltmaktadır. Nitekim Ġsviç-
re‟de bazı yerleĢim yerlerinde hız limitinin 30 km/saate düĢürülmesi ne-
deniyle trafikteki gürültü miktarının %50-60 oranında azaldığı tespit 
edilmiĢtir.  

Trafiğin en önemli elemanları; hızı, hacmi ve yoğunluğudur. Hacim, 
bir yol Ģeridinden birim zamanda geçen taĢıt sayısıdır. Yoğunluk ise belli 
bir anda belli uzunluktaki bir platform kesimindeki taĢıt sayısıdır. Hız ile 
hacim arasında önemli bir bağıntı vardır. Hız, saatte 48 km.den azaldıkça 
trafik akıĢının düzeni bozulur, durma ve kalkmalar baĢlar. Hız arttıkça, 
araç hacmi azalır ve araçların birbirini geçmesi kolaylaĢır. Araç akımında 
ağır vasıtaların sayısı arttıkça da sıkıĢıklık artar. Çünkü bu araçlar, hem 
büyük ölçülü hem de hızları düĢüktür.  

 

HIZ YAPMA NEDENLERĠ VE HIZ YAPMAYI AZALTICI 
ÖNLEMLER 

Hız limitlerinin aĢılmasının en yaygın trafik ihlallerinden biri olmasının 
temel nedeni sürücülerin sürat yapmanın negatif sonuçlarını nadiren yaĢı-
yor olmalarından dolayı hız yapmanın tehlikeli olabileceğini reddetmele-
ridir. Bununla birlikte, sürat yapmanın, seyahat süresinin kısalması, sürat 
yapmanın verdiği zevk, heyecan ve beceri duygusu gibi olumlu sonuçları 
da bulunmaktadır. Sürücüler için genellikle algılanan yakalanma riski gibi 
negatif sonuçlar, bu pozitif sonuçlardan daha ağır bastığında hız davranıĢı 
engellenmektedir. 

Sürücülerin hız seçimini etkileyen karayoluna, çevreye, araca ve sürü-
cüye iliĢkin bazı faktörler aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 
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Sürücülerin Hız Seçimini Etkileyen Faktörler 

Karayoluna ĠliĢkin Fak-
törler 

Çevreye ĠliĢkin Faktörler Sürücüye ĠliĢkin Faktör-
ler 

GeniĢlik Hava durumu YaĢ 

Eğim Satıh durumu Cinsiyet 

Çizgiler Doğal ıĢık durumu Reaksiyon süresi 

Yol çevresi Yol aydınlatması DüĢünce 

Düzenlemeler ĠĢaretler Heyecan arama 

ĠĢaret levhaları Hız limiti Riski kabullenme 

Satıh kalitesi Denetim Hasarı algılama 

KavĢaklar  Trafik yoğunluğu Alkol düzeyi 

Orta refüj Trafiğin kompozisyonu Araç sahipliği 

Gürültü bantları GörüĢ açısı Seyahatte meydana gelen 
olaylar 

Kasisler Araca ĠliĢkin Faktörler Aracın doluluğu 

Dönemeçler Motor gücü Kabiliyet 

Tepe üstleri Maksimum hız Psikolojik durum 

Yaya geçitleri Konfor Eğitim durumu 

Okul geçitleri ABS Seyahat süresi 

Hemzemin geçitler Yük durumu Ekonomik güç 

Tüneller Takoğraf Deneyim 

Trafik lambaları Otomatik hız kesici Kasko sigortasına güvenme 

 

Hız seçimi, araç sürücüsünün iradesine bağlı bir hareket olarak düĢü-
nülebileceği için normlar, tutumlar, niyetler ve davranıĢlar arasındaki iliĢ-
kiyi incelerken mükemmel bir hedef davranıĢ görevi görür. Sürücülerin 
gösteriĢ yapmak istemeleri, hız yapmaktan zevk almaları, araç kullanma 
kabiliyetlerini ve araçlarını test etmek istemeleri, ulaĢım süresinin kısaltıl-
masını amaçlanmaları gibi nedenler aĢırı hız yapılmasına yol açmaktadır. 
Ayrıca iyileĢtirilen yol, sürücülerin hız yapma isteklerini artırır. Sürücüler, 
yol standartlarının yükseltilmesini, konfor ve güvenliklerinin yükseltilmesi 
olarak algılamayıp, aĢırı hız yapabilecekleri parkurların kendilerine hazır-
lanması gibi algılamaktadırlar. AĢırı hızın sonuçlarından ve getireceği risk-
lerden haberdar olma kuĢkusuz bir eğitim ve kültür sorunudur. Özellikle 
genç sürücülerin bu konuda uyarılıp bilinçlendirilmeleri büyük önem 
taĢımaktadır.  

Denetimin yetersiz olması baĢlı baĢına bir hız yapma nedenidir. Bu-
nun için hıza yönelik denetim eksiklikleri giderilmelidir. Yol ve çevreye 
iliĢkin güvenlik gerekleri yerine getirmiĢ olsa ve sürücüler uyarılsa da sü-
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rücü davranıĢları denetlenmek durumundadır. Kaldı ki tüm bu faktörler 
birbirini tamamlayan adımlardır.  

Araç tekniğindeki geliĢmelerle birlikte sürücüler araçlarına daha fazla 
güvenmeye baĢlamıĢlardır. Özellikle ABS (Anti Blokaj Sistem) frenlerin 
kullanılmaya baĢlanması sürücülerin hız yapma eğilimini artırmıĢtır. An-
cak ABS, fren yapılınca tekerleklerin kilitlemesini önlemekle birlikte, dö-
nemece hızlı giren bir aracın merkezkaç kuvvetin etkisiyle savrulmasını 
önleyemez. ABS, aracın hız limitlerinin sınır değerlere kadar zorlanması 
için bir vasıta olarak kullanılmamalıdır. 

Çağımızın hızlı hareket etme ihtiyacını gidermek için de sürücüler ta-
rafından hız yapılmaktadır. Günümüzde kitle taĢımacılığında hızlı trenle-
rin egemenliği ile araç sürücüleri raylı araçlara binmeye kanalize edilirse 
birçok kaza önlenebilecektir. Ülkemiz demiryolları, hızlı bir ulaĢım yap-
maya imkan tanımayacak niteliktedir. Ġlk hızlı tren uygulamasına Fran-
sa‟da 1975‟te karar verilmiĢ ve 1980‟de iĢletilmeye baĢlanılmıĢtır. TGV 
hızlı trenleriyle yılda 20 milyonun üzerinde yolcu taĢınmaktadır. Almanya 
ise hızlı tren uygulamasının temelini 1985‟te atmıĢ, 1991 yılında iĢletmeye 
baĢlamıĢtır. Japonya‟da da hızlı tren iĢletmesi ulaĢtırma sektöründe büyük 
öneme haizdir. Bu ülkelerde hızlı tren uygulamaları ile birlikte trafik kaza-
larındaki ölü sayılarında radikal azalmalar görülmüĢtür.  

Farklı yolların farklı iĢlevleri olduğu dikkate alınarak, iĢlevlerine göre 
yolların sınıflandırılması ve hiyerarĢisinin belirlenmesi karayollarında daha 
verimli ve güvenli ulaĢım sağlanmasına atılan ilk önemli adımdır. Bu uy-
gulama özellikle aĢırı ve uygun olmayan hızı engellemek üzere, emniyeti 
artırıcı önlemlerin benimsenmesine yardımcı olacaktır.  

Kazaların yoğunlaĢtığı yerleĢim bölgelerinde anayola giriĢ-çıkıĢ nokta-
larının en aza indirilmesi, tek Ģeritli kırsal alan yollarında genel hız limitle-
rinin altında hız belirlenmesi, yolu dikine geçiĢlerin alt ve üst geçitlerle 
kontrol altına alınması, trafik güvenliği bakımından son derece önemlidir. 
TaĢıt trafiği ile yaya veya bisikletli trafiğinin kesiĢtiği yerlerde hızın azal-
tılması gerektiğinde, Ģerit sayısının azaltılması, taĢıt yolunun daraltılması, 
yol ekseninin kaydırılması, orta refüj yapılması, titreĢimli sese dayalı hız 
kesici kullanılması (gürültü bantları), yola dikine çizgiler çizilmesi  (görsel 
hız kesiciler), yol üstünde renk değiĢimi oluĢturulması, yolun özelliği ve 
önerilen hız hakkında bilgi veren iĢaret levhaları (ön uyarıcılar) yerleĢti-
rilmesi gibi çeĢitli önlemler alınabilir. Almanya‟da çocuk bahçelerinin 
önüne buna iliĢkin levha dikilerek sürücülerin araçlarının hızlarını saatte 
16 km.ye kadar düĢürmeleri sağlanmaktadır. 
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ġehir içi yollarda, yapılan geometrik önlemlerle yüksek hız yapılması 
zorlaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Hız kesici kasisler, hızın önemli ölçüde 
azaltılmasını sağlamaktadır. Maliyeti çok düĢük olduğu için ülkemizde 
son yıllarda belediyeler tarafından 30-40 cm geniĢliğinde, 15-20 cm yük-
sekliğinde beton veya asfalttan oluĢan fiziki engellerin kullanıldığı görül-
mektedir. Bu tür mühendislik hizmetine dayanmadan uygulanan hız kesi-
ci amaçlı fiziki engeller, trafik güvenliği ve taĢıt tekniği yönünden son 
derece tehlikeli bir durum oluĢturmaktadır. 

Danimarka‟nın Frederiksborg Bölgesinde otoyollara bağlantı yolların-
da hız sınırlamasına uyulmasını sağlamak amacıyla dairesel profilde kasis-
ler kullanılmıĢtır. Bu bölgenin seçilmesindeki ana etken, ölçülmüĢ hız 
düzeyinin ve yörede gerçekleĢen kaza sayısının yüksek olmasıdır. Seçilen 
yolların çoğunda günlük trafik akıĢı 3000-6000 araç arasındadır. Kasisle-
rin yapımına 1989‟da baĢlanıp 1992‟de bitirilmiĢtir. Uygulama sonucunda 
ortalama hızlarda 5-15 km/saat arasında azalmalar sağlanmıĢtır. Ortalama 
hızlardaki bu azalmalar, toplam kaza sayısında % 50‟lik bir azalıĢ temin 
etmiĢ, ayrıca rapor edilen kazaların Ģiddeti de uygulamadan öncekilerden 
daha hafif olmuĢtur. 

Hıza bağlı kazaların azaltılması için alınması zorunlu tedbirlerin ara-
sında trafik denetimi kadar halkın trafik eğitimi de önem taĢımaktadır. 
Hıza dayalı kazaları önleyebilmek için bilgi, yaptırım/kontrol ve yol mü-
hendisliğini birlikte kullanmak gerekir. 

 

Hız Kazalarını Önlemek Ġçin Bilgi, Kontrol ve Mühendisliğin 
Birlikte Kullanılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroller 

 Radar kontrolleri 

 Takoğraf kontrolleri 

 Laserli kontroller vb. 

Yol Mühendisliği 

 Dönel kavşaklar 

 Hız kesici kasisler 

 Gürültü bantları 

vb.  

 

Bilgi 

 Hız yapmanın zarar-

ları 

 Hız-fren mesafesi 

ilişkisi 

 Hız-kaza ilişkisi vb. 
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Hızı düĢürmeye yönelik kampanyalar düzenlenmesi olumlu sonuçlar 
doğurabilmektedir. Örneğin; Danimarka Yol Güvenlik Konseyi, Yerel 
Yol Güvenlik Konseyleri ve polisle iĢbirliği yaparak 1997 yılında ülke 
çapında hız indirme kampanyası yürütmüĢtür. Kampanyanın son yarısın-
da hız kontrolleri yapıldığını önceden uyaran kolay görülebilir yol kenarı 
posterleri kullanılmıĢ ve yoğun polis kontrolleri yapılmıĢtır. Kampanya-
nın amacı, Ģehir içinde 50 km/saat olan hız limitinde 10 km/saatlik bir 
azaltma sağlamaktı. Kampanya süresince hız düĢmesi ile ilgili sonuçlar 
hakkında araç sürücüleri bilgilendirilmiĢtir. Kampanyanın hedefi 18-55 
yaĢlar arasındaki kiĢilerdi ve verilen mesaj 10=44‟tü. Bu mesaj, aynı özel-
liklere sahip iki araba ve aynı tepkileri veren birisi 50 km/saat, diğeri ise 
60 km/saat hızla hareket eden iki sürücüyü tanımlar. Araçlar bu hızlarda 
seyrederken, yan yana oldukları anda bir çocuk belli bir mesafeden cad-
deye çıkarsa, 50 km/saat hızla giden araç sürücüsünün zamanında fren 
yapabilmesi için mesafe yeterli olabilir. Fakat 60 km/saat hızla giden di-
ğer araç, çocuğa 44 km/saatlik hızla çarpacaktır. 10 km/saatlik hız farkı, 
araç tamponunda çarpma anında 44 km/saatlik bir fark oluĢturur. Bu 
mesaj; yol kenarı posterleri, televizyon reklamları, ilanlar ve posta ile hal-
ka ulaĢtırılmıĢtır. Kampanya öncesinde, süresince ve sonrasında gruplarla 
görüĢmeler yapılmıĢtır. Ayrıca kampanyadan önce ve sonra anket yapıla-
rak kampanyanın etkileri araĢtırılmıĢtır. Kampanyadan önce, ankete ce-
vap verenlerin sadece %12‟sinin, 50 km/saat yerine 60 km/saat hızla 
gidildiğinde çarpıĢma anında 44 km/saat çarpıĢma hızı oluĢtuğunun far-
kında olduğu anlaĢılmıĢtır. Kampanyadan sonra bu oran %60‟a çıkmıĢtır. 
Ülke çapında 40 ölçüm noktasında, kampanyadan önce, kampanyanın 
baĢlangıcında ve bitiĢinde ortalama hızlar ölçülmüĢtür. Bu ölçümler 4,5 
milyon aracı kapsamaktadır. Ġlk ölçümlerde ortalama hız 56,2 
km/saatken, kampanya baĢlangıcında 55,4 km/saate düĢmüĢtür. Kam-
panya sonunda ise trafik polisi kontrolü desteği ile önce 54,1 km/saate 
düĢmüĢ ve daha sonra 54,5 km/saate yükselmiĢtir. Buna göre kampanya 
öncesi ve sonrası ölçümlerin sonuçları ortalama hızda 1,7 km/saatlik bir 
düĢüĢ göstermiĢtir. AraĢtırma sonucunda, ölümlü ve yaralanmalı kaza 
sayıları ve ortalama hızdaki değiĢiklikler arasındaki oransal durum sap-
tanmaya çalıĢılmıĢtır. Kampanya sayesinde meydana gelebilecek 308 adet 
ölümlü kazanın engellenmiĢ olduğu değerlendirilmiĢtir. Danimarka Yol 
Ġdaresince ölümle sonuçlanan bir kazanın masrafı 1.181.000 Kron olarak 
hesaplandığında, kampanya sonucu 363.748.000 Kron tasarruf edileceği 
tespit edilmiĢtir. Bu tasarruflar, 4.500.000 Kron olan kampanya yatırım 
maliyeti karĢısında çok küçük bir meblağ teĢkil etmektedir. Buna göre 
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hıza yönelik yapılacak bir kampanya, yatırımın 80 katından fazla ekono-
mik gelir getirmektedir. 

Yapılan bir araĢtırmada, “Geçen hafta hız yapmayan sürücü yüzdesi 
X‟di (örneğin; %40). ġimdiye kadarki en yüksek değer Y‟dir (örneğin; % 
60)” yazan büyük bir iĢaret levhası konulmasının, hız sınırını aĢan araç 
yüzdesini ve kaza sayısını anlamlı ölçüde düĢürdüğü belirlenmiĢtir. Bu 
iĢaret, bir önceki durumun kurala ne kadar uyduğu hakkında sürücüye 
geri bildirimde bulunur. Ayrıca bir standart belirleyerek yasaya uyan sürü-
cüleri, grubun iyi olmasına yaptığı katkıya bakarak kendilerini ödüllen-
dirmeye yönlendirir. 

 

HIZ DENETĠM SĠSTEMLERĠ  

Sürücülerin hız seçimini etkilemek için çeĢitli yöntemler kullanılmıĢtır. 
Öncelikle, gerçek yakalanma riskini artırmayan görünür polis denetimi, 
hız seçimini ya da hız seçimine iliĢkin tutumları etkiler görünmemektedir. 
Hem nesnel hem de öznel tespit edilme olasılığını arttıran polis denetimi, 
aynı zamanda kurallara uyum düzeyini de yükseltmektedir. Ancak, tutum-
ları, motivasyonları ya da yolun güvenliği hakkındaki algıları değiĢtirmez . 

AĢırı hız yapma, trafik ihlalleri arasında her zaman en ağır para cezası-
nı gerektiren suçlar arasında kabul edilmiĢtir. Örneğin; ülkemizde trafik 
denetiminin Belediye Kanununa göre belediyelerce yapıldığı yıllarda Bur-
sa Uranınca 1937 yılında yürürlüğe sokulan Seyrüsefer Talimatnamesin-
de, ehliyetsiz araç kullanmak, freni bozuk araçla yolcu taĢımak, istiap 
haddini aĢmak, Ģehir içinde saatte 25 km.den süratli araç kullanmak ve 
alkollüyken araç kullanmak 5 TL ile en ağır suçlar olarak belirlenmiĢtir. 

Hız denetim sistemleri, istenmeyen veya kabul edilmeyen davranıĢları 
ortadan kaldırmayı amaçlar. Hız kontrollerinde; her Ģeyden önce denetim 
miktarının, algılanan ve nesnel yakalanma risklerinin artırılması gerek-
mektedir. Resmi araçlar ile yapılan geleneksel kontroller, yoğunluğun 
artırılmasına odaklanmaktadır. Resmi araçlar kullanıldığında kontrollerin 
etkisi tartıĢılmaz derecede yüksektir. Ancak hız kontrolleri sivil araçlarla 
da desteklenmeli, böylelikle yoğun bir trafik denetimi yapıldığı izlenimi-
nin verilmesi gerekir. Uygulamada, resmi ve sivil ekip araçlarının birlikte 
kullanıldığı görülmektedir. Her iki denetim yönteminin de avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Resmi araç kolayca görüldüğü için, dene-
tim aracı olarak kullanıldığında genel bir önleyici etkisinin olduğu görül-
mektedir. Normal koĢullarda, resmi aracı gören sürücü, hızını azaltarak 
emniyet kemerini kontrol eder ve denetim ekibinin bulunduğu yerden 
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belirli bir mesafeye kadar kurallara uygun davranmaya çalıĢır. Bu durum-
da resmi aracın, önleme bakımından büyük bir avantajının olduğu söyle-
nebilir. Sivil araçlarla yapılan denetimin (kısmen gizli) hedefi ise, yol kul-
lanıcıların ne zaman ve nerede denetime maruz kalacaklarına dair belirsiz-
liği arttırmaktır. Sivil araç denetimi, hiçbir Ģeyden Ģüphelenmeyen sürü-
cünün yakalanmasına olanak sağlar. Bu nedenle, ciddi ihlallerde önleyici 
etkisi bulunmakla birlikte genel önleyici etkisi çok fazla değildir.  

Pek çok hız kontrol yöntemi, sürücü tarafından bilindiği veya görüle-
bildiği için yakalanma riski altındaki sürücüler sıklıkla kontrol zamanında 
hız kurallarına uyarlar. Bu durum, yakalanma olasılığı kuvvetliyse olumlu, 
zayıfsa olumsuzdur. Ayrıca para cezalarının yüksekliği önemli bir etkiye 
sahiptir. Ġsveç‟te bir sürücünün hız ihlali nedeniyle yakalanma olasılığı 30-
40 yılda birdir.  

 

1-Takoğraf Cihazı Sistemi 

Avrupa Birliğine üye ülkelerde 3,5 tondan ağır araçlarda ve 9‟dan fazla 
yolcu taĢıyan araçlarda bulundurulması zorunlu olan takoğraf diski hız 
ihlallerinin kaydında tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca cihazın yaptığı 
kayıtlar üzerinde değiĢiklik yapmaya yönelik müdahaleler de polis tarafın-
dan tespit edilmektedir. Ülkemizde takoğraf cihazları; nitelikleri, fonksi-
yonları ve teknik özellikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
teknik Ģartnameye uygun, mekanik, elektronik veya elektro-mekanik ola-
rak imal veya ithal edilir. Takoğraf cihazlarının, Ģehirlerarası yük veya 
yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır durumda 
bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Takoğraf cihazı takılan her 
taĢıtın iĢleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır 
durumda bulundurmak zorundadır. ġehir içi ve belediye mücavir alanları 
içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türün-
deki taĢıtlarda takoğraf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz (KTY, 
Madde:99). Üretilen takoğraf cihazlarının bayiler tarafından araçlara mon-
te edilmesi esnasında her aracın kalibre değeri esas alınır. Takoğraf cihaz-
ları, araç sürücülerinin çalıĢma ve dinlenme süreleri ile hız sınırlarına 
uyup uymadıklarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Ülkemizde yedi 
değiĢik firma tarafından üretilen elektronik takoğraf cihazları kullanılmak-
tadır. Ayrıca uluslararası taĢımacılık yapan araçlarda mekanik takoğraf 
cihazları da bulunmaktadır. Bu marka ve tip değiĢikliklerinden dolayı 
cihazlar arasında kullanımları yönüyle bir takım farklılıklar bulunmakta-
dır. Bu durum trafik personelinin denetim gücünü bilgi eksikliği nedeniy-
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le zaafa uğratabilmektedir. Ülkemizde takoğraf cihazlarına çok sayıda ve 
farklı teknikler kullanılarak müdahaleler yapılmaktadır. Bunun sonucunda 
ise, sürekli 120 km/saat gibi yüksek hızlarda giden bir otobüsün takoğrafı 
incelendiğinde, otobüsün Ģehirlerarası yollarda yasal ceza limiti olan 88 
km/saat veya daha aĢağı hızlarla seyahat edilmiĢ olduğu zannedilerek, 
sürücü cezadan kurtulabilmektedir. 

 

2-Kronometre Sistemi 

Saatte 90 km.ye kadar olan hızlarda ve 300 metrenin üzerindeki mesa-
felerde kronometre ile hız kontrolü yapılabilir. Aracın hızı, kalibreli kro-
nometre kullanan üç memur tarafından ölçülür. Kaydedilen hız, en uzun 
süre bazında hesaplanır. Ölçüm sırasında süre, bir saniyeden fazla deği-
Ģiklik gösterirse sonuç geçerliliğini kaybeder. Bu uygulama, 1980‟li yıllarda 
ülkemizde de denenmiĢtir. Ancak çok fazla personele ihtiyaç duyulması, 
ölçüm tablolarına bakmaya personelin üĢenmesi, ölçüm sırasında zaman 
farklılıklarının çıkması, uygulamaya sürücülerin itiraz etmesi gibi neden-
lerle bu yöntemin baĢarılı bir metot olmadığı kabul edilebilir. Ancak hız 
kontrolü için ucuz bir yöntem olduğu da kesindir.  

 

3-Hız Sınırlayıcı Cihaz Kullanılması Sistemi 

Hız denetleyici olarak Amerika‟da otobüslerde ve büyük kamyonlarda 
kullanılması zorunlu olan motor yöneticiler aracın maksimum hızını ya-
pay Ģekilde denetleyen hız kesicilerdir. Bu cihazlar, aracın gaz pedalına 
bağlanır. Sürücü, gaz pedalını önceden belirlenmiĢ bir sınırın ötesine it-
meye çalıĢtığında cihaz, pedalın çok yüksek direnç göstermesini sağlar. 
Ancak sürücü, hızlı gitmesi için acil bir gereksinim olduğunda pedala çok 
kuvvetli basarak direnci yenip hızlanabilir. Bu metodun 11.04.2003 tari-
hinden itibaren ülkemizde de uygulanması yönünde mevzuat değiĢikliği 
yapılmıĢtır (KTY, Madde:99). Buna göre; azami ağırlığı 12 tonu aĢan 
kamyon ve çekiciler ile azami ağırlığı 10 tonu geçen sürücüsü dahil 9‟dan 
fazla oturma yeri olan otobüslerde hız sınırlayıcı cihaz bulundurulması ve 
kullanılması zorunludur.  

 

4-Radar Sistemi 

En yaygın hız limiti tespit aracı radarlardır. Radarlar, elektromanyetik 
dalgalarla cisimlerin yerlerini, uzaklıklarını ve hızlarını ölçmeye yarayan 
cihazlardır. Bu cihazlar, yankı esasına dayalı olarak çalıĢır. Vericinin gön-
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derdiği radyo dalgaları, herhangi bir cisme çarptığında ses dalgası gibi geri 
yansır. Yansıyan dalgalar, alıcı denilen kısımlardan alınarak, cismin uzak-
lığı ve büyüklüğü saptanır. GeliĢmiĢ radarlar ise, hız ölçümü yapılacak 
aracın motor sesine göre tanımlama yapar. 

ECMT‟nin (Avrupa Birliği UlaĢtırma Bakanları Konseyi) yaptırmıĢ ol-
duğu araĢtırmalarda personel sıkıntısının önemli oranda hissedildiği du-
rumlarda ve algılanan yakalanma riskinin az olduğu ortamlarda teknolojik 
denetim Ģekillerinin, özellikle de radar cihazı ile kontrol sistemlerinin 
kullanılması tavsiye edilmiĢtir.  

Radar cihazları ile sabit olarak, otomatik kayıt yöntemleriyle veya ha-
reket halinde hız kontrolleri yapmak mümkündür.  

 

a) Sabit Olarak 

Sabit olarak yapılan yöntemde öncelikle kolaylıkla göze çarpmayacak 
ve genellikle yol kenarına gizlenmiĢ bir radarlı ekip aracı (bildirme ekibi) 
bulunmaktadır. Yolun daha ileriki kısmında ise açıkça görülebilen resmi 
polis aracı/araçları, aĢırı hız yapan araçları durdurma ve yakalama birimi-
ni (çevirme ekibi) oluĢturmaktadır. Günümüzde radarlı ekip aracının gö-
rülmesinin kazaları önlemede çok önemli bir etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiĢtir. Ülkemizde sabit radar uygulamalarının denetimdeki etkisinin 
oldukça düĢük olduğu, zaman içinde sürücülerin bu noktaları öğrendikle-
ri ve sadece bu bölgelerde hızlarına dikkat ettikleri görülmektedir. Oysa 
radarın yeri değiĢtirildiği zaman sürücülerin denetimin varlığından haber-
siz olmaları nedeniyle hız yapmamaları için herhangi bir sebep bulunma-
maktadır.  

Sabit kontrol sistemi, meydana gelen ihlalleri otomatik olarak kay-
deden cihazlarla desteklenebilir. Bu sistemin baĢlıca avantajları; kontrol 
noktalarının trafik akıĢının bozulmasına müsait olmayan tehlikeli yerlere 
yerleĢtirilmesine imkan verilmesi, personel gerektirmediğinden kontrol 
noktalarının çoğaltılmasına imkan vermesi, kontrol sisteminin verimliliği-
ni artırmasıdır. Ancak ihlal eden aracın durdurulması ve ihlal edenin tes-
pit edilmesi olarak iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Ġspanya, hız limiti-
ni aĢma suçu iĢleyen bir aracın durdurulması mecburiyetinin olduğu tek 
Avrupa ülkesidir. Hollanda da bu cihazlar öncelikli olarak alıĢılmamıĢ 
alanlara yakın ve gerçekten hız düĢürmenin gerekli olduğu tehlikeli viraj-
lara yerleĢtirilmektedir.  

Sabit hız kontrollerinin yapıldığı zamanlarda, polis aĢırı hız yapan araç 
sürücülerini yakaladığında sorunsuz bir Ģekilde durdurabileceği yol kena-
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rında kontrol ceplerine ihtiyaç duyar. Polis, bu açıdan bakıldığında yolun 
yapısından kaynaklanan çalıĢma alanı olarak belirli yerleri kullanabilmek-
tedir. Ülkemizde bu tür yerlerin yapılması Karayolları Genel Müdürlü-
ğünce günümüzde bir ulaĢtırma politikası olarak kabul edilmektedir.  

Norveç‟te yapılan bir ankette, sabit hız kontrolünün, kontrol süresi 
boyunca gerçek kontrol noktasının 2,5 km uzağına kadar etkili olduğu 
tespit edilmiĢ, ayrıca etkinin denetleme döneminden sonra kalıcı olmadığı 
görülmüĢtür. 

 

b) Otomatik Kayıt Yöntemleri 

EndüstrileĢmeyle birlikte, 1980‟lerin sonuna doğru kameralı denetim 
programları geliĢtirilmiĢtir. Hız kameralarının kullanımı, hızı azaltmada 
etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Ancak diğer yöntemlerde de 
olduğu gibi, hız kameraları da bütünleĢmiĢ bir hız denetimi programının 
bir parçası olarak kullanıldığında etkili olabilmektedir. Bu yöntemin ayrıca 
insan gücüne bağımlı olmaksızın yürütülebilmesi avantajı da  bulun-
maktadır. Hız kameralarının geliĢtirilmesiyle geleneksel hız denetimlerine 
yeni ve ümit verici katkılar sağlanmıĢtır. Hız kameralarının uygulanma-
sındaki amaç, sürücülerin algılanan yakalanma risklerinin artırılmasıdır.  

Otomatik hız kontrollerinde tespit edilen plaka numarası araç sahibi-
nin tespit edilmesini sağlıyorsa da, kendisi ihlal eden kiĢi olmayabileceği 
gibi, bu suçu inkar da edebilir. Ġngiltere‟de, araç sahibi o anda kendi ara-
cını kullanan kiĢinin kimliğine açıklık getirmezse cezalandırılmaktadır. 
Hollanda‟da bu tür bir bilgi vermeyen araç sahipleri ihlali gerçekleĢtirmiĢ 
sayılmaktadır. Almanya ve Ġsviçre‟de bu bilgiyi verme zorunluluğu eğer 
ailesinden bir kiĢi söz konusu değilse araç sahibine aittir. Ġtalya‟da sürücü 
bilinmese bile araç sahibi sürücü ile birlikte sorumlu tutulmaktadır. Gü-
nümüzde güvenilir otomatik tespit prosedürleri giderek yaygınlaĢma eği-
limindedir.  

Önden görüntülü radar cihazlarının (Multanova F6, Truvel vb.) yol 
kenarındaki kontrol kutularına yerleĢtirilmesi denetimleri daha etkin hale 
getirmektedir. Sürücüler, her ne kadar zaman içinde kontrol kutularının 
yerlerini öğrenseler de bu durum denetlemeleri olumsuz yönde etkile-
memektedir. Trafik denetçilerinin kutu sayısını artırarak sürücüleri Ģa-
Ģırtmaları mümkündür. Bunun yanı sıra bu bölgeler, genelde kaza kara 
noktası özelliğinde olduğu için sürücülerin buralarda radara yakalan-
mamak için hızlarını azaltmaları denetimi rasyonel hale getirmektedir.  
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Otomatik denetim sistemleri, polis iĢgücü sorununun çözülmesinde 
kısmen iĢe yaramaktadır. Ġnsan gücünün arttırılmasına gerek kalmadan, 
ihlallerin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, denetimlerin 
daha adil ve standart olmasını sağlamaktadır. Hız kameralarının etkileri-
nin değerlendirildiği 11 araĢtırmanın analizinde, bu yöntemin ölümlü ve 
yaralanmalı kaza sayılarında % 19 oranında bir azalma sağladığı bulun-
muĢtur. Aynı araĢtırmaların değerlendirmelerine göre otomatik hız dene-
timlerinin Ģehir içinde, Ģehir dıĢına göre daha etkili olduğu görülmektedir. 
Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda Ģehir içinde %28, Ģehir dıĢında ise %4 
civarında azalma sağladığı görülmektedir. Hale etkisi mesafesinin Ģehir 
içinde hız kamerasından 500 m.ye kadar, Ģehir dıĢında ise 1000 m.ye ka-
dar sürdüğü bulunmuĢtur.  

Sabit hız kameralarının Ġrlanda‟da kullanıldığı yerlerde bir çok avanta-
jın ortaya çıktığı görülmüĢtür. Öncelikle hız kameralarının olduğu alan-
larda kazalar %28, hız ise yaklaĢık olarak 6 km/saat azalmıĢtır. Ayrıca 
trafik polisleri bu sayede baĢka görevlere kaydırılmıĢlardır.  

Otomatik kayıt yönteminin fotoğraf çekilmesi suretiyle yapıldığı yer-
lerde, bir ülkeden diğerine farklılıklar bulunmaktadır. Fransa, Ġtalya, Al-
manya ve Norveç'te fotoğraflar hem sürücünün hem de araç plakasının 
görülebileceği bir Ģekilde alınmakta ve ihlalle ilgili diğer önemli bilgileri de 
içerecek Ģekilde (yer, tarih, zaman vb.) kaydedilmektedir. Ġngiltere ve 
Hollanda'da ise özel yaĢamın mahremiyetinin korunması amacıyla yalnız-
ca plaka kaydedilecek Ģekilde arkadan görüntü alınmaktadır. Ġsviçre'de 
her iki teknik de kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanılmasından maksi-
mum faydayı elde etmek için cihazların yerleĢtirilmesi gereken yerlerin 
çok iyi belirlenmesi gerekir. Örneğin; kazaların sıklıkla meydana geldiği 
yerlere hız yapan sürücüleri belirlemek üzere kameralar yerleĢtirilebilir.  

Yeni geliĢtirilen dijital görüntüleme sistemleri, kameraların etkisini da-
ha da artırabilir. Kameralar ile yapılan hız denetimlerinin etkisinin mak-
simuma ulaĢması için sabit ve hareketli kameraların birlikte kullanılması 
Ģarttır. Nitekim Almanya‟da hız yapan araçların tespit edilmesi için sivil 
motosikletlere ve sivil otomobillere yerleĢtirilen kameraya bağlı hız ölçen 
cihazlar kullanılmaktadır.  
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c) Seyir (Hareket) Halinde 

Denetimlerde video sistem bağlantılı sabit hız ölçümleri yapan radar 
cihazlarının yanı sıra, hareketli hız ölçümleri yapan radar cihazları da bu-
lunmaktadır. Örneğin; optik lazerli ölçümler (Laveg) ve ıĢıklı bariyer ci-
hazları (Eso) ile ölçüm yapılmaktadır. Kural olarak bu tip kontroller, hız 
ihlalini yapan sürücünün bulunduğu aracı durdurmaksızın uygulanır. 

Seyir halinde yapılan radar kontrolleri, ekip aracı hareket halindeyken 
hız kontrolü yapılması, kuralları ihlal eden sürücülerin resmi/sivil ekip 
araçları ile durdurularak ceza tatbik etmesi esaslarına dayanır. Bu tür ra-
dar cihazları temel olarak trafiğin yoğun olduğu ana yollarda kullanılır. Bu 
kontrol metodunun alkollüyken araç kullanma gibi diğer sürücülük dav-
ranıĢları üzerinde olumlu etkileri olmakla birlikte, hıza bağlı kazaları ön-
lemede etkisi sabit uygulamalara göre daha azdır. Bu nedenle hız kontrol-
lerinde kullanımı Avrupa‟da yaygınlaĢmamıĢtır. 

Avrupa Topluluğunda yapılan araĢtırmalara göre; sabit metodun fay-
da/maliyeti 7, otomatik metodun fayda/maliyeti 8 olarak bulunmuĢ ve 
her iki yöntemin de çok faydalı olduğu değerlendirilmiĢtir. Hareket halin-
deki metodun ise kazaları azaltıcı unsurlar ihtiva etse de akaryakıt israfına 
sebebiyet vermesi, kazaya neden olması, amortisman gibi faktörler dikka-
te aldığında maliyetine göre faydalı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

5-Mikrobilgisayar Sistemi 

Günümüzde radarla yapılan hız kontrol yöntemlerinin dezavantajlarını 
ortadan kaldırıp daha kullanıĢlı ve verimli sistemlerin geliĢtirilmesine çalı-
Ģılmaktadır. Mikrobilgisayar denetimiyle hız kontrolü yapılmasının daha 
verimli sonuçlar vereceği iddia edilmektedir. Sistem, mikro iĢlemciler 
aracılığıyla kontrol edilen bir dijital devreden oluĢmaktadır. Ayrıca anah-
tar sistemi eĢit aralıklarla yola döĢenmektedir. Bu sistemde bir araç yerine, 
yoldan geçen tüm araçların hızlarını aynı anda tespit etmek mümkün ola-
bilmektedir. 

 

6-Lazer Sistemi 

Günümüzde lazer yardımıyla da hız kontrolleri yapabilen cihazlar ge-
liĢtirilmiĢtir. Bu cihazlar, lazer atımlarındaki frekans değiĢikliğine bağlı 
olarak hızı tam belirleyebilen kızıl-ötesi ıĢık atımları yayarlar. Sistemin 
avantajı, kullanımının kolay olması ve trafik akıĢının içindeki araçların 
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bireysel olarak hızlarını maksimum 400 metreye kadar oldukça yüksek bir 
doğrulukla saptayabilmesidir.  

 

7-Kilometre Göstergesi Sistemi 

Hız kontrolleri herhangi bir ekipmana gereksinim olmaksızın da ger-
çekleĢtirilebilir. Örneğin; seyir halindeki bir trafik ekibi hız denetimini 
ekip aracının kilometre saatinden yararlanarak yapabilir. Ekip aracının 
kilometre göstergesine bakıldığında yasal limitin üstünde ise takip edilen 
aracın da hızının yasal limitin üzerinde olduğu anlaĢılacaktır. Araç takip 
edilerek yapılan denetim biçimi, tehlikeli olduğu için az kullanılan bir 
metot olmakla birlikte, aynı zamanda otobüs, çekici ve kamyon türü araç-
ların takoğraf cihazlarına müdahale edilip edilmediğini tespit etmekte 
kullanılabilecek en etkili yöntemdir.  

 

8-Otoyol GiĢe Biletlerine Bakılması Sistemi 

Otoyol giĢe biletlerinin özellikle otobüs terminallerinde kontrol edil-
mesi, hıza iliĢkin ipuçları verir. Otoyollar genelde paralı yollardır. Bu yol-
lara giren araç sürücüleri giriĢte bir bilet alıp, çıkıĢta biletin ücretini öde-
mektedirler. Kontroller esnasında; otoyola giriĢ ve denetim noktası ara-
sındaki mesafe ile otoyola giriĢ ile denetim anı arasındaki süre hesaplanıp, 
hız kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. Nitekim Ġtalya‟da 
giĢe biletleri hız kontrollerinde delil olarak kabul edilmektedir. Bu yön-
tem ülkemizde Ankara ġehirlerarası Terminal ĠĢletmesindeki (AġTĠ) polis 
kontrol noktasında da uygulanmaktadır.  

Bazı Avrupa ülkelerinde hız kontrollerinin nasıl yapıldığı aĢağıdaki 
tabloda belirtilmiĢtir. 
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Bazı Ülkelerde Hız Kontrollerinin YapılıĢ ġekli  

Ülke 
Sabit hız 
kontrol 
cihazı 

Hareketli 
hız kontrol 
cihazı 

Otomatik 
kayıt 
sistemi 

Fotoğraf 
çekme 
sistemi 

Ġhlal  
edeni  
durdurma 

Almanya 
Var; kontrol  
kutusunda 

Var Var 
Var; önden  
görünüm 

Zorunlu değil, 
imkan olursa 

Ġngiltere 
Basit hız  
ölçüm aracı 

Var Var 
Var; arka  
plaka  

Zorunlu değil, 
imkan olursa 

Ġspanya Var Yok Var Var Zorunlu 

Fransa Var Var Var 
Var; önden 
 görünüm 

Zorunlu değil, 
imkan olursa 

Ġtalya Var Var Var 
Var; önden 
görünüm 

Var 

Norveç 
Tüm polis  
araçlarında  

Yok Var 
Var; önden  
görünüm 

Var  

Hollanda Var Yok Var 
Var; arka  
plaka  

Var  

Ġsviçre 
Kontrol  
kutusunda 

Yok Var Var 
Var (Öncelik otoma-
tik kayıt sisteminde-
dir) 

 

Hızı Azaltmada Kullanılabilecek Pasif Denetim Sistemleri 

Trafik personelinin karayolları üzerinde bulunması trafik kazalarının 
önlenmesine önemli katkı sağlar. Bu nedenle, özellikle trafik güvenliği 
açısından tehlikeli yerlerde trafik polisi sayısının artırılması gerekmektedir. 
Ancak karayolunda hız kontrolü yapılmıyorken, trafik polisleri tarafından 
yola “Dikkat hız denetimi var” levhası konularak sürücülerin hız limitle-
rine uymaları sağlanabilir. Bu levhanın trafik tehlike levhalarına benzer 
Ģekilde kırmızı renkte olması, 60x60 cm ebatlarında bulunması, portatif 
olarak ekip otosunun arkasına rahatlıkla konulabilmesi öngörülmüĢtür. 
Her zaman kontrol yapılabileceğinin bilinmesi bir suç iĢlenmesinde bü-
yük oranda caydırıcı rol oynar.  

Yapılan bir araĢtırma sonucunda “yolda hız kontrolü var” ve “radar” 
levhalarının araç hızlarında % 20‟lere kadar azaltma sağladığı tespit edil-
miĢtir. AraĢtırmada sistemin en etkili Ģekilde uygulanabilmesi için Ģu so-
nuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 Levhalar; sürekli hız kontrolü yapılan yol kesimlerinde sabit, diğer 
yol kesimlerinde ise portatif olmalıdır.  

 Levhalar yola hakim bir yerde, sürücülerin görebileceği Ģekilde 
yerleĢtirilmelidir. 
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 Portatif levhaların yeri, radar ekibi tarafından her gün birkaç kez 
değiĢtirilmelidir. 

 Levhalardan en az ikisi art arda kullanılmalıdır. 

 Ġki levha arasında 150-200 metre mesafe olmalıdır. 

 Portatif levhalardan herhangi birisinin 500 metre ilerisine günde 
en az 2 saat gerçekten radar ekibi yerleĢtirilmelidir. 

 Trafik konileri ile zaman zaman sanki kontrol yapılıyormuĢ imajı 
oluĢturulmalıdır. 

 Kontrollere basın-yayın kuruluĢlarının iĢtiraki sağlanmalı, böyle-
likle hız kontrollerine ağırlık verildiği, hız yapan sürücülerin mut-
laka yakalanacakları imajı verilmelidir. 

 Radarla yapılan hız kontrollerinin sürücüyü tuzağa düĢürmek ye-
rine kazaları önlemeye yönelik olması, kontrollerin amacına ulaĢ-
ması adına önem taĢıdığından, sabit radar aracının yolda gizlen-
memesi, sürücülerce açıkça görülebilmesinin temin edilmesi gere-
kir. 

 

Denetimin hız düĢürme davranıĢı üzerindeki etkisi, sadece denetimin 
yapıldığı alanla sınırlı kalmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, hız düĢürme 
davranıĢı, denetim alanından belirli bir mesafeye (mesafe hale etkisi) ka-
dar bir süre (zaman hale etkisi) daha etkisini devam ettirmektedir. Kulla-
nılan denetim yöntemi, yol durumu, denetimin yoğunluğu ve süresine 
bağlı olarak hale etkisinin mesafesi  ve süresi farklılık göstermektedir. 
Denetim alanının hemen yakınında trafik kurallarına uyulduğu, hatta be-
lirlenen hız limitlerinin altında seyredildiği görülmektedir. Denetim ala-
nından uzaklaĢıldığında, hızlar yeniden yükselmeye baĢlamaktadır. Dola-
yısıyla zaman ve mesafe açısından denetimin etkisinin sınırlı olduğu söy-
lenebilir. Bu nedenle, hız denetimi stratejilerinin optimal etkiye ulaĢabil-
mesi için, uzun süreli ve yüksek yoğunlukla olması gerekmektedir. Bu 
Ģekilde, algılanan yakalanma riskinin arttırılması sağlanabilecektir. Uzun 
dönem stratejileri kapsamayan denetim programlarının etkilerinin ise 
geçici olduğu görülmektedir. Pasif denetim yöntemlerinde de benzer 
sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
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Hız Ġhlallerinin Cezalandırılması Yöntemleri 

Hız ihlalleri günümüzde sadece para cezası ile cezalandırılmamakta, 
ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte ceza puanı verilmesi, sürücü belgesi-
nin geçici veya daimi olarak geri alınması, mahkemeye sevk edilme, mec-
buri eğitime (rehabilitasyon kurslarına) tabi tutulma, psiko-teknik muaye-
neye gönderilme, hastanede yatan kazazedeleri ziyaret etme gibi alternatif 
ceza yöntemleri de uygulanmaktadır. Örneğin; hız limitlerinin Belçika‟da 
10 km/saat, Romanya ve Letonya‟da 20 km/saat, Finlandiya ve Ġsviç-
re‟de 30 km/saat, Hollanda‟da 3 kez 30 km/saat, Ġsrail ve Avusturya‟da 
Ģehir içi yollarda 40 km/saat, Ģehirlerarası yollarda 50 km/saat, 
Litvanya‟da 40 km/saat, Ġspanya ve Macaristan‟da % 50 km/saat, Ġs-
veç‟te 30 km/saatlik yollarda 20 km/saat, 50 km/saatlik yollarda ise 30 
km/saat aĢılması durumunda sürücü belgesi geçici olarak geri alınabilir. 
Hız limitlerini aĢanlara Fransa‟da 0-20 km/saat arasında 1, 21-30 km/saat 
arasında 2, 31-40 km/saat arasında 3, 40 km/saat arasında 4 ceza puanı, 
Almanya‟da 21-25 km/saat arasında 1, 26-50 km/saat arasında 3, 50 
km/saat üstünde 4 ceza puanı, Polonya‟da Ģehir içi yollarda 20-30 
km/saat arasında 3 ve 30 km/saat üzerinde 6 ceza puanı, Ģehirlerarası 
yollarda ise 20-30 km/saat arasında 2, 31-40 km/saat arasında 4 ve 40 
km/saat üzerinde 6 ceza puanı verilmektedir. Polonya‟da 21 ceza puanına 
ulaĢan sürücü, sürücü sınavına tekrar girmek zorundadır. 

Ülkemizde hız sınırlarını %10‟dan %30 dahil aĢan sürücülere para ce-
zası uygulanırken, hız sınırlarını %30‟dan fazla aĢan sürücülerden ihlal 
suçunun iĢlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa 
ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınmakta-
dır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanı-
nın muayenesinden  geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadı-
ğı anlaĢılanların belgeleri iade edilmektedir. Hız sınırlarının aĢılıp aĢılma-
dığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz 
eden her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. 
Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil baĢka bir suç oluĢtursa bile ayrıca 
6 aydan 8 aya kadar hafif hapis cezası ile, araçlarında bulunduran iĢleten-
ler ise 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu 
cihazların müsaderesine de hükmedilir. Hız sınırlarının aĢılıp aĢılmadığını 
tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden 
her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. 

  



 548 

Sonuç ve Öneriler 

 Hız kazalarını önleyebilmek için bilgi, yaptırım/kontrol ve yol mü-
hendisliği birlikte kullanılmalıdır. 

 Ortalama hızın düĢürülmesi kazaların sayısını ve Ģiddetini azalttığı 
için hız denetiminde temel hedef ortalama hızın düĢürülmesi olma-
lıdır. 

 Trafik polisince hız kontrolünde hangi tekniğin kullanılmasının da-
ha rasyonel olacağının tespitinde, kazaları önlemedeki fay-
da/maliyet hesapları yapılmalı ve bulunan en etkili metot/metotlar 
tercih edilmelidir. 

 Fayda/maliyet analizi yapıldığında, radar aracı ile gerçekleĢtirilen 
hareket (seyir) halinde kontrollerin faydasının düĢük seviyede kaldı-
ğı, radar aracının sabit (hareketsiz) pozisyonda olması durumunda 
ise faydanın arttığı belirlenmiĢtir. 

 Tanıtımla birlikte yapılan seçici denetim sürüĢ hızını düĢürmede en 
etkili stratejiyi oluĢturmaktadır. 

 Hız kontrollerinde, sürücüyü tuzağa düĢürüp yazılan ceza miktarını 
artırmak yerine kazaları önlemeye yönelik denetim yapılmalıdır.  

 Hıza dayalı kazaların yoğun olduğu yerlerde trafik ekip araçları, sü-
rücülerce açıkça görülebilecekleri Ģekilde karayoluna yerleĢtirilmeli-
dir.  

 Hız denetimlerinde sürekli olarak kaza, ölü ve yaralı sayılarına iliĢ-
kin öncelik ve sonralık etütlerinin yanı sıra, denetimler öncesinde, 
sırasında ve sonrasında ortalama hız sayımları yapılmalıdır. 

 Hız denetiminde baĢta hız kameraları olmak üzere otomatik hız 
kontrol ve kayıt sistemlerinin kullanılması denetimin etkisini artıra-
caktır. 

 Hız limitleri, uygulandıkları yolların fonksiyonlarına göre belirlen-
meli, tolerans seviyesi daha rasyonel bir denetim sağlamak amacıyla 
%10‟un altına indirilmelidir.  

 Karayollarında gidilebilecek minimum hızlar da belirlenmelidir. 

 Okul önleri ve çocuk bahçeleri gibi yol bölümlerinde hız limiti saat-
te 30 km, tehlike seviyesi yüksekse saatte 15 km, gerekiyorsa daha 
da altına düĢürülmelidir. 
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 ġehir içi yollardaki hız limitleri belirlenirken trafiğin hacmi göz 
önüne alınmalıdır.  

 ġehirlerarası yollarda tek hız limiti yerine, farklı yol karakteristikle-
rine bağlı olarak değiĢken ve yöresel hız limitleri belirlenmelidir.  

 Yeni yol yapımına önem vermek yerine, mevcut yolların bölünmüĢ 
(duble) yol haline getirilerek, yol çizgilerinin çizilerek, trafik iĢaret 
levhalarının tamamlanarak iyileĢtirmesine önem verilmelidir. 

 Ülkemiz demiryollarının modernize edilmesi, en önemlisi de hızlı 
tren sisteminin biran önce uygulamaya geçirilmesi gerekir. 

 Kamyon, çekici ve otobüs gibi araçlara hız sınırlayıcısı takılması 
mecburiyeti getirilerek aĢırı hız yapılması otomatik olarak engel-
lenmelidir. 

 Trafik güvenliği açısından uygun hız gereğinin daha iyi anlaĢılabil-
mesini desteklemek üzere, aĢırı ve uygun olmayan hızın sonuçları 
konusunda ülke genelinde bilgilendirme kampanyaları düzenlenme-
lidir. 

 Araçların aĢırı hız yapmasını önlemek üzere, karayolları üstüne yolu 
yapan kuruluĢun bilgisi dıĢında, standart dıĢı kasis yapanlara cezai 
müeyyide getirilmelidir. 


