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Dünyada her yıl 270.000’den fazla yaya karayolları üzerinde yaşamını yitirmek-
tedir. Çoğu; okullarına, işlerine, ibadethanelerine ya da arkadaşlarının evine 
gitmek üzere çıktıkları yoldan bir daha asla geri dönemedi. Küresel anlamda 
yayalar tüm karayolu ölümlerinin %22’sini oluşturmakta ve kimi ülkelerde bu 
oran 2/3’e kadar yükselmektir. Milyonlarca insan, yolda yürürken trafik kazasın-
da yaralanmakta ve bunlardan bir kısmı kalıcı olarak sakat kalmaktadır. Aileler 
ve yakınları açısından bu olaylar, ekonomik zorlukların yanı sıra acı ve üzüntüye 
de sebep olmaktadır. 

Yaya güvenliğine karşılık olan kapasite, karayolu trafik yaralanmalarını önleme-
ye yönelik çabaların önemli bir bileşenidir. Diğer karayolu trafik kazaları gibi 
yaya kazaları kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir; zira hem öngörülebilir 
hem de önlenebilir anlamda bunların önüne geçilebilmektedir. Yayalar açısından 
temel riskler iyice ortaya koyulmuş ve bu riskler geniş bir takım etken ile ilgili 
sorunlar barındırmaktadır: Alkollü araç kullanmanın yanı sıra özellikle hıza 
bağlı olarak sürücü davranışı, kaldırım, yaya geçitleri ve yükseltilmiş refüjler gibi 
yayalar için ayrılmış yapı eksiklikleri bağlamında altyapı, ve yaya çarpmalarına 
toleranslı olmayan sert araç önleri bağlamında araç tasarımı. Çoğu düzenleme-
deki kaza sonrası zayıf travma bakım hizmetleri de bir kaza anında yayaların ha-
yatlarını kurtarmak için gereken acil bakımı sağlayacak çabaları engellemektedir. 

Yaya güvenliği: Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı; 
yaya ölüm ve yaralanmalarındaki büyüklüğü, kilit risk faktörleri, eylem planını 
düzenleme ve hazırlamada yaya güvenliği durumunu değerlendirme yolları, 
etkili müdahalelerin nasıl seçileceği, tasarlanacağı, uygulanacağı ve değerlendiri-
leceği gibi durumları tanımlamaktadır. Bu el kitabı; davranışsal tedbirlerin yanı 
sıra mühendislik, yasama ve yürütmeyi de içeren kapsamlı ve bütünsel yaklaşı-
mın önemine değinmektedir. Aynı zamanda, sağlığın geliştirilmesi ve çevrenin 
korumasını sağlayacak bir ulaşım aracı olarak geliştirilebilecek yürüme aktivite-
sinin faydalarına dikkat çekmektedir. 

Mühendisler, plancılar, polisler, kamu sağlığı görevlileri ve eğitimciler dâhil çok 
disiplinli bir topluluğa hitaben tasarlanmış bu kitap, umuyoruz ki dünya gene-
linde karayolu güvenliği tedbirlerini uygulamak için ulusal ve yerel kapasiteyi 
güçlendirmeye katkıda bulunacaktır. Yayaları kurtarmaya yönelik olarak kullanı-
lacak bu kitaba tüm tarafların dikkatini çekiyoruz. 
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Karayolu trafik kazaları, her yıl yaklaşık 1.24 milyon insanı öldürmektedir. Bu 
ölümlerin 1/5’inden çoğu ise yayaları kapsamaktadır. Tüm karayolu trafik ka-
zaları gibi yaya kazaları; hem öngörülebilirlik hem de önlenebilirlik anlamında 
kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir. Yayaların karayolu yaralanmalarındaki 
temel risk faktörleri; araç hızı, sürücü ve yaya için alkol kullanımı, yayalar için 
güvenli altyapı eksikliği ve yetersiz yaya görünürlüğü olarak sıralanmaktadır. 
Yayaların karşılaştığı risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması, önemli ve 
erişilebilir bir politik hedeftir. Kendini kanıtlamış müdahale ve önlemler mev-
cuttur; fakat çoğu bölgede yaya güvenliği hak ettiği değer görmemiştir. 

Bu el kitabı, yaya güvenliğini artırmak için kapsamlı tedbirlerin geliştirilmesi ve 
uygulanabilmesinde kullanabilecek bilgiyi sağlamaktadır. Yaya ölüm ve yaralan-
malarının kapsamı dâhilinde temel risk faktörlerine atfedilen önem ele alınmış-
tır. Aynı zamanda bu kitabın müdahalelere öncülük etmeye yardımcı durumsal 
değerlendirmelerin yürütülmesine, ilgili bir eylem planının hazırlanması için 
tasarlanan adımların etkili bir şekilde uygulanmasına ve yaya güvenlik tedbir-
lerinin değerlendirilmesine yardımcı olması beklenmektedir. Bu kitabın odak 
noktası, ulusal idari alt birimlere yoğunlaşırken sunulan stratejiler, ulusal düzey-
de uygulanabilir. Bu kitabın modüler yapısı, ihtiyaç ve bireysel ülke sorunlarına 
uygun olacağı umulmaktadır. Kitap, dünya çapında uygulanabilir olup özellikle 
düşük ve orta gelirli ülkelerdeki karar organları ve uygulayıcıları hedeflemekte-
dir. 

Yönetici Özeti
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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, FIA Otomobil ve Toplum Vakfı ve 
Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı (GRSP) karayolu yaralanmalarının 
önlenmesine ilişkin Dünya Raporu’nda (1) tanımlanan temel konuları kapsayacak 
iyi uygulamalara dair el kitap serisini oluşturmak için son altı yıldır bir proje 
üzerinde ortaklaşa çalışmaktadır. Bu proje, dünya çapındaki özellikle düşük ve 
orta gelirli ülkelerde çalışan ve raporda değinilen altı tavsiyenin uygulanmasında 
faydalı olacak bilgileri talep eden karayolu güvenliği uygulayıcılarının DSÖ ve 
Dünya Bankası’na yapılan sayısız başvuru sonrası ortaya çıkmıştır. 

Bugüne dek kasklar ortaklık, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, hız, 
alkollü araç kullanma ve veri sistemleri üzerine iyi uygulamalar el kitaplarının 
oluşturulmasını sağlamıştır. Bu kitaplar, Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği 
Ortaklığı (UNRSC)1 internet sayfasında mevcuttur. Bu zamana kadar içeriği 
oluşturan belli başlı risk faktörlerine ek olarak araştırmalar, yayalar gibi belirli 
yol kullanıcılarının karşılaştığı çok sayıda risk faktörünün üzerine odaklanma 
gereksimini göstermiştir. Mevcut kitap ise, dünyada birçok ülkedeki bu 
gereksime bir karşılık mahiyetindedir. 

Giriş
Karayolu güvenliğinde iyi uygulamaların hayata geçirilmesi

1. Devlet yönetiminde ulusal karayolu trafik güvenliği 
çalışmalarına rehberlik edecek yol gösterici bir daire belirleyin.

2. Karayolu trafiğinde meydana gelen kayıplarla ilgili sorunlar, 
politikalar, kurumsal düzenlemeler ve mevcut kapasiteyi 
değerlendirin.

3. Ulusal karayolu güvenliği stratejisini ve eylem planını hazırlayın.

4. Sorunu ele almak için gerekli finans ve insan kaynağını tahsis 
edin.

5. Karayolu trafik kazalarını önlemek, kayıpları ve bunların 
sonuçlarını en aza indirmek ve bu eylemlerin etkisini 
değerlendirmek üzere belirli eylemleri uygulamaya koyun.

6. Ulusal kapasitenin ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini 
destekleyin.

Dünya karayolu trafiğinde kayıpları önleme raporunun tavsiyeleri

G
iri

ş

1 Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği Ortaklığı http: //www.who.int/roadsafety
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Yaya Güvenliği el kitabı neden geliştirildi?

Çalışmalar, karayolu trafik kazalarına yaya, bisikletli ve motorlu bisikletlilerin 
orantısız olarak dâhil olduğunu göstermektedir. Örneğin, Karayolu Güvenliği 
Birinci Küresel Raporu göstermektedir ki karayolu trafik kazalarında ölenlerin 
neredeyse yarısı (%46) yaya, bisikletli ya da iki tekerlekli motorlulardır (2). 
Daha yakın olarak Karayolu Güvenliği İkinci Küresel Raporu: Eylem On Yılını 
destekleme, diğer savunmasız yol kullanıcılarından ayrı bir şekilde yayaları 
incelemiş ve dünyada karayollarında ölenlerin %22’sinin yaya olduğunu 
(3) göstermiştir. Gerek Karayolu Güvenliği Küresel Raporu (2, 3) gerekse de 
Karayolu Trafiği Kayıplarını Önleme Raporu’nda (1) gösterildiği gibi yol kullanıcı 
ölümlerinin dağılımındaki bölgesel ve ulusal farklılıklar vardır.

Ülkeler, etkili tedbirleri uygulayarak yaya güvenliğindeki sorunlara 
değinmelidir. Yol tasarım ve alt yapısı, arazi kullanımı planlaması ve ulaşım 
hizmetleri hakkında karar alınması sırasında yaya ve bisikletliler dâhil diğer 
tüm karayolu kullanıcılarının ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için hükümetlere 
çağrı yapılan çok sayıda tavsiye mevcuttur (3). Bu kitap, yayalar üzerine özellikle 
yoğunlaşarak bu amaca ulaşmada ülkeleri desteklemektedir. 

Bu el kitabı kimler için hazırlandı?

Bu el kitabı çok farklı kullanıcılara fayda sağlayacaktır fakat hedef kitle 
mühendisler, plancılar, kanun yapıcılar, kamu sağlığı uzman ve eğiticileri ile 
yerel ve alt ulusal düzeyde yaya güvenliğini artırmaktan sorumlu diğer kişilerdir. 
Bu kitabın uygulanması ulusal düzeyde olabilmesine rağmen öngörülen 
düzenlemeler; şehir ya da eyalet, bölge, yerleşim yeri, ilçe, mahalle ve topluluklar 
gibi alt ulusal coğrafi ve idari birimleri öngörmektedir. İkinci bir hedef kitle; 
karayolu güvenliği, ulaşım ve arazi kullanımı planlaması üzerine tüm politik 
desteği sağlayan hükümet ve STK’lardaki kanun yapıcı ve liderlerdir. 

Bu el kitabı neleri kapsıyor?

Bu kitap, dünya çapında yerel ve ulusal alt düzeyde yaya güvenliğini 
geliştirebilecek müdahaleleri tasarlamak ve uygulamak amaçlı bilgi 
sağlamaktadır. Her bir modülün içerik özeti aşağıdaki gibidir:

Modül 1, ulaşım planlamasında yaya güvenliğini artırmaya yönelik ihtiyaca 
değinmekte ve yaya ölümleri ve risk faktörlerinin büyüklüğü üzerine veriler 
sunmaktadır.

Modül 2; yayaları değerlendirmenin kapsamı ile arazi kullanımı, ulaşım ve 
kamusal alan planlaması içeriğini incelemektedir.

Yaya Güvenliği El Kitabı
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Modül 3; müdahalelerin öncelikli hale getirilmesi ve yaya güvenliği eylem 
planının hazırlanması için adımları oluşturur.

Modül 4; karayolları, araçlar ve tüm dünyadan yol kullanıcılarına ilişkin 
müdahaleler bağlamında temel prensip ve örnekler sunar.

Modül 5, yaya güvenliği için müdahaleleri değerlendirme ve yaya güvenliğini 
savunmada temel prensipleri sunar.

Çok çeşitli ülkelerden vaka çalışmaları ve düzenlemeler modüllerde verilmiştir.

Bu el kitabı nasıl kullanılmalı? 

Bu kitap, farklı bölgesel düzenlemelerdeki yaya güvenlik planlaması ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bilgi ve örnekler bulundurmaktadır. Kullanıcıların, belli başlı 
durumlara yönelik ihtiyaçlara uyum sağlamada yaratıcı ve yenilikçi olmaları 
beklenmektedir. Her bir modül; düzenlemeler dahilinde yaya güvenliği 
meselelerinin mevcut durumunun okuyucular tarafından belirlenmesine 
yardımcı olmak, yaya güvenliğini geliştirmek için eyleme geçmede en iyi 
seçeneklere öncelik vermek ve ilerleme için en iyi potansiyeli sunan adımları 
atmak üzere araç gereç, araştırma bulguları ve kaynaklar içermektedir. 

Kitabın bireysel kısımları, bazı düzenlemelere diğerlerine göre daha ilişkili 
olabilir; fakat kullanıcılara tüm kitabın okunması tavsiye edilmektedir. Tüm 
kullanıcıların, özellikle yaya güvenliği durumunu değerlendiren kullanıcılara 
rehberlik eden Modül 3’e bakmaları ve ardından diğer modüllerde belirtilen 
diğer belli başlı hususların seçimine başlamaları uygun olacaktır. İçeriğin 
yerel durumlara uyumunun sağlanma ve başlangıçta uygun seviyenin önemi 
abartılmamalıyken içeriğin yerel adaptasyonunu göz önünde bulunduran 
kullanıcılar, temel prensiplerin radikal olarak değiştirilmeyeceğini ya da yanlış 
sunulmadığını garanti altına almalıdır.  

Bu el kitabının sınırları nelerdir?

Bu kitap, dünya çapında yaya güvenliğini geliştirmek için uygulanabilecek 
önlemler ve kilit bilgiler sağlamaktadır. Kitap, yaya güvenliği üzerine eksiksiz 
bir “son gelişim noktası” ve vaka çalışmaları sunmamaktadır. Sunulan referans 
ve vaka çalışmaları, ele alınan konuları gösteren kilit bilgileri sağlayacak şekilde 
oluşturulmuştur. Okuyucunun bilmek istediği, yaya güvenliği üzerine çok sayıda 
literatür ve vaka çalışması mevcuttur. Bu değerlendirme ve çalışmaların bazıları 
modüllerdeki kaynak listelerinde gösterilmektedir. 

Yaya güvenliği programlarını uygulayan ülkelerden edinilen tecrübe ve dersler 
ile ilgili olarak her tür girişim gerçekleştirilmişken; kararların dikkate alınarak 
yerel bağlamda tutarlı olmasını temin edecek ulusal ya da bölgesel rehberlere 
okuyucuların ihtiyacı vardır. 

G
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Bu el kitabı nasıl geliştirildi?

Bu kitap, DSÖ tarafından koordine edilen halk sağlığı, ulaşım, psikoloji, 
planlama ve uygulama uzmanları tarafından üç yıllık bir çalışmanın sonucudur. 
İyi uygulama kitapları için geliştirilmiş standart bir format üzerine kurulmuş 
olan bu kitabın içerik taslağı ise bir yazarlar ekibi tarafından oluşturulmuştur. 
Kitabı hazırlamak için kanıt ve örneklerin toplanması amaçlı literatür 
değerlendirilmesi yapılmıştır. İki uluslararası uzman; yayımlanmış ve gri 
yayınları bir araya getirerek, bilgileri özetleyerek ve bir literatür tarama özeti 
hazırlayarak çalışmaları yürütmüştür. Özet, Modül 4’te sağlanan iyi uygulama 
örneklerinin kategorilere ayrılmasının yanı sıra kitaptaki muhtelif sektörler için 
bilgi sağlamak üzere kullanılmıştır. Rastgele kontrol edilmiş denemeler ve vaka 
kontrol çalışmaları, altın ölçü olarak kullanılmıştır. Uzman bir ekibi; sağlık, 
ulaşım, planlama ve uygulama geçmişine sahip uzmanlarca gözden geçirilen 
bu el kitabını hazırlamıştır. Değerlendirme yorumları ise kitabın gözden 
geçirilmesinde kullanılmıştır. Muhtelif ortak kurumlardan gelen uzman danışma 
komitesi; kask, hız, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri ve çocuk koruma 
sistemleri ile veri sistemleri üzerine diğer iyi uygulama kitaplarında olduğu gibi 
bu kitabın daha fazla geliştirilmesi sürecini yönetmiştir. 

El kitabının dağıtımı

Bu kitap farklı dillere çevrilecek ve ülkeler, bu belgenin kendi dillerine çevrilmesi 
için teşvik edilecektir. Kitap, seriye dâhil tüm dört kuruluşun dağıtım kanalları 
yoluyla geniş çaplı olarak dağıtılacaktır.

Kitap, aynı zamanda, PDF formatında indirilebilmesi için mevcut tüm dört 
ortak kurumun internet sitesinde mevcut olacaktır. Örneğin bu yayın; http://
www.who.int/roadsafety adresinden indirilebilmektedir.

Daha fazla basılmış kopya nasıl elde edilir?

Kitabın kopyaları, traffic@who.int adresine e-posta göndererek ya da aşağıdaki 
adrese yazılarak istenilebilir:

Department of Violence and Injury Prevention and Disability

World Health Organization

20, Appia Avenue, CH -1211

Geneva 27, Switzerland

Kaynakça
1. Peden M et al., eds. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health 
Organization, 2004.

2. Global status report on road safety: time for action. Geneva, World Health Organization, 2009.

3. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva, World Health 
Organization, 2013.
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Dünya üzerinde karayolları üzerinde ölen insanların 1/5’inden fazlası araba, 
motosiklet ya da bisiklet ile seyahat ederken değil; yaya olarak yaşamını 

yitirmektedir. Yaya ölümleri ve yaralanmaları genellikle önlenebilir olup bu 
konuda kanıtlanmış müdahaleler mevcuttur; ne var ki, birçok bölgede yaya 
güvenliği haiz olduğu önemi görmemektedir. 

Yayaları korumak ve güvenli yürüyüşü geliştirmeye yönelik başarılı müdahaleler, 
yaya kazalarındaki için risk faktörlerinin doğasını anlamayı gerektirmektedir. Bu 
modül, dünya çapında yaya yaralanmaları ve risk faktörlerinin sorunu üzerine 
okuyucuya arka plan bilgisi sağlamaktadır. Bu bilgi, yaya güvenliği tedbirlerini 
geliştirmek, uygulamak ve desteklemek üzere siyasi liderleri ikna etmek üzere 
kullanılabilecektir. 

1.1 Kılavuz İlkeler: Yaya güvenliği konusundaki faaliyetlere rehberlik eden 
ve bu kitabı şekillendiren prensiplerden ikisi sunulmaktadır. Birincisi, “güvenli 
yürüyüş” kavramıdır. Yürüme, sağlık ve çevreye dost olan temel ve ortak bir 
ulaşım yöntemidir. Yürüyen kişilerin güvenliğini artırmak amacıyla önlemler 
alınmalıdır. İkinci kılavuz ilke, yaya güvenliğini anlamaya ve buna vurgu 
yapmaya yönelik olarak burada ele alınan “Güvenli Sistem” yaklaşımıdır. 

1.2 Yaya yaralanması sorununun büyüklüğü: Bu kısım, dünya üzerinde 
karayolu trafik kazalarında ölen yaya sayısı verilerini sunmaktadır. Aynı 
zamanda, yaya olarak yaralanan veya ölenlerin demografik ve sosyoekonomik 
özellikleri ve karayolu trafik kazalarının masrafları ile ilgili bilgi de sunmaktadır. 

1.3 Bir yaya kazasında ne olur?: Bu kısım, yaya-araba çarpışmalarından 
kaynaklı olaylar ve tipik yaralanmaların gidişatını açıklamaktadır. Kısım 1.4’te 
tartışılan risk faktörlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik yararlı bir arka plan 
bilgisi sağlar. 

1.4 Risk faktörleri: Bu kısım, karayolları üzerinde yayalar ve yayaların 
yeterli derecede görünür olmaması açısından özellikle hız, alkol, yol altyapısı 
eksikliği gibi risk faktörlerini ele alır. 

Yaya, seyahatinin en az bir kısmını yürüyerek geçiren kişidir. 
Sıradan yürüme şekline ek olarak bir yaya; tekerlekli sandalye, 

motorlu scooter, baston (canes), yürüteç (walker), kaykay 
ve tekerlekli paten (roller blades) gibi yürümeye yardımcı değişik 
yollarla ilerleyebilir. Bu aletleri kişi; elde, sırtında, kafasının üzerinde, 
omuzlarında ya da iterek/çekerek taşıyabilir. Kişi, aynı zamanda, 
yol ağında koşarken, spor yaparken, tırmanırken, otururken ya da 
yatarken de bir yaya olarak düşünülür. 
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1.1.1 Güvenli yürüyüşün önemi 

Hepimiz yayayız. Yürüyüş, dünya çapında tüm toplumlarda temel ve ortak 
ulaşım türüdür. Aslında her seyahat yürüyüş ile başlamakta ve bitmektedir. 
Yürüyüş; uzun bir yolculuk da olsa yol üzeri bir mağazaya uğramak da olsa 
kimi zamanlar ziyaretin tek aracını oluşturmaktadır. Diğer seyahatlerde, kişi; 
seyahatinin bir ya da birden çok kısmını otobüs durağına yürüyerek gidip 
gelebilir ya da bu mesafeyi otobüs ile seyahat edebilir. 

Yürüyüş, kardiyovaziküler ve obezite kaynaklı hastalıkların azaltılmasına yönelik 
fiziksel aktiviteler gibi faydalı tıbbi ve çevresel katkı sağlamaktadır. Birçok 
ülke, önemli bir ulaşım aracı (1-3) olarak yürümeyi destekleyici politikalar 
uygulamaya başlamıştır. Ne yazık ki, bazı durumlarda gittikçe artan yürüyüş; 
karayolu trafik kazası ve yaralanma riskini artırabilmektedir. Yol tasarımı ve 
arazi planlamasında yayaların ihtiyaçlarının genel anlamda göz ardı edilmesinin 
yanı sıra, motorlu araç sayısındaki büyük artış ve dünya çapındaki kullanım 
sıklığının artmasına bağlı olarak yayalar, yaralanmalara (4) gittikçe daha fazla 
açık olmaktadır. Yayaların savunmasızlığı, trafik kurallarının yetersiz olarak 
uygulandığı düzenlemelerde (5) daha da fazladır. 

1.1 Kılavuz İlkeler
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Yayalarca karşılaşılan risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması, önemli ve 
erişilebilir siyasi bir hedeftir. Diğer karayolu trafik kazaları gibi yaya kazaları, 
kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir; zira bunların önüne geçilebilir. Bunlar, 
öngörülebilir ve önlenebilirdir (7). Yürüyüş çevresi ve yaya güvenliği arasında 
yakın bir ilişki vardır. Yaya altyapısının eksik olduğu ve yüksek hızlı araçlara 
imkân tanıyan bir ortamda yürüyüş, yaya yaralanması riskini artırmaktadır. 
Motorlu aracın bir yaya ile çarpışma riski, yayalarla iletişim halindeki motorlu 
araç sayısı oranı ile orantılı olarak artırmaktadır (8,9). 

Yaya güvenliği önlemleri, yürüyüş ortamını geliştirmekte ve şehrin yenilenmesi, 
yerel ekonomik büyümeye, sosyal uyuma, yüksek hava kalitesi ve trafik 
gürültüsünün zararlı etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır (10-13). Aynı 
zamanda motosikletli ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına yönelik katkı 
sağlamış olacaktır. Güvenlik tedbirlerinin uygulanması; devletler, sanayi, sivil 
toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların oluşturduğu ortak ve bilinçli bir 
karar verme mekanizması gerektirmektedir. Trafik yaya güvenliğini geliştirmeye 
yönelik etkili tedbirler, Modül 4’te tanımlanmıştır. 

1.1.2 Güvenli sistem yaklaşımı ve yaya güvenliği 

Geleneksel karayolu trafik yaralanma analizi; yol kullanıcıları, araçlar ve 
karayolu çevresini ayrı ayrı değerlendirmektedir (14). Çok sayıdaki birbirini 
etkileyen faktör, belirgin bir karayolu trafik bağlamını tanımladığında, 
araştırmacı ve uygulamacılar arasında bir ya da birkaç faktör üzerinde 
odaklanmak gibi bir eğilim mevcuttur (14, 15). Bu düzensiz yoğunlaşma, 
karayolu trafik yaralanmalarını önlemenin etkinliğini sınırlamakta ve yayaları 
risk altında bırakan müdahaleler üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirmektedir. 

Güvenli sistem yaklaşımı (bkz. Şekil 1.1), daha etkin önleme tedbirlerine 
imkan tanıyabilmek için bütünleşik haldeki yol kullanıcısı, araç ve yol çevresine 
ilişkin risk faktörleri ve müdahalelere değinir (16, 17). Bu yaklaşım, kimi 
vakalarda daha fazla ilerlemenin güç olduğu karayolu güvenliği kazanımlarını 
kolaylaştıracak şekilde; dünya çapındaki çok sayıda düzenlemede uygun ve etkili 
olarak görünmektedir (18). 

Trafik kazası; en az bir yaralı ya da ölünün olduğu, devlet yolları 
ya da özel yollar üzerinde hareket halindeki en az bir aracın 

dahil olduğu çarpışma ya da kazadır. Karayolu araçları, araçlar 
ve yayalar, karayolu araçları ve hayvanlar ya da sabit engeller ve bir 
araç arasında meydana gelebilir. Buna, karayolu ve tren yolu araçları 
arasındaki çarpışmalar da dâhildir. 
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Karayolu güvenliğine Güvenli sistem yaklaşımı toplum açısından önemli olup 
hareketi kolaylaştırması için yol ve araçlar ile iletişim halinde olduklarından 
tüm yol kullanıcılarının güvende olması gerektiği görüşünü de geliştirmektedir. 
Güvenli sistem yaklaşımının amacı, insan hatalarını affeden ve insanların 
ciddi yaralanmalara karşı savunmasızlığına dikkat çeken güvenli bir ulaşım 
sistemi yoluyla ölümcül kaza ve ciddi yaralanmaların azaltılmasıdır. Bu da; 
eğitim, davranış değişikliği, düzenleme, denetim ve ceza gibi bir dizi faaliyetle 
desteklenen karayolu altyapısı, araçlar ve seyahat hızı üzerine odaklanan bir 
politika ile gerçekleşmektedir. 

Güvenli sistem yaklaşımının temel prensibi aşağıdaki şekildedir (16):

●	 Ulaşım sisteminde insan hatasının tanınması: İnsanlar, trafikte kolaylıkla 
yaralanma ve ölüme sürükleyebilecek hatalar yapmaktadır. Güvenli sistem 
yaklaşımı, karayolu kullanıcı davranışını göz ardı etmemekte fakat davranışın 
karayolu üzerinde güvenliği artırıcı pek çok önemli unsurdan biri olduğunu 
vurgulamaktadır. 

●	 İnsanın fiziksel savunmasızlığı ve sınırlarının tanınması: İnsanlar, yaralanma 
ve ölüme sebep olan vahşi güce karşı çok az tolerans gösterebilir. 

●	 Sistemin güvenilirliğinin artırılması: Trafik güvenliği sorumluğu, 
karayolu kullanıcıları ve sistem tasarımcıları arasında paylaşılmalıdır. Yol 

Şekil1.1 Güvenli sistem yaklaşımı

Daha güvenli
seyahatSisteme

kabul

Dikkatli ve uyumlu karayolu kullanıcıları

Daha güvenli hız (daha düşük hız ile 
daha affedilebilir insan hatası)

Hoşgörü

Daha güvenli araçlar

Karayolu 
kullanıcılarını 

destekleyen eğitim 
ve bilgi

Karayolu 
kullanıcılarının denetimi

destekleyen eğitim
ve bilgi

Daha güvenli yol ve 
yol kenarları (daha 
affedilebilir insan 

hatası)

Kaza ve riskleri 
anlama
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kullanıcılarının trafikteki düzenlemelere uyum sağlaması beklenirken, sistem 
tasarımcıları ve bunu işletenlerin ise, yol kullanıcıları açısından olabildiğince 
güvenli bir ulaşım sistemi geliştirme sorumluluğunu taşımaktadır. 

●	 Karayolu güvenliğinde etik değerlerin geliştirilmesi: Güvenli sistem 
yaklaşımının altında yatan etik değer, karayolu ulaşımından kaynaklı 
herhangi bir düzeydeki ciddi travmanın kabul edilemez olduğudur. İnsanlar, 
daha güvenli olmaya yönelik davranabilirler fakat kimi durumlarda hatalar 
kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecektir. Hatalar kazalara neden olabilir fakat 
ölüm ve ciddi yaralanma kaçınılmaz sonuçlar değildir. 

●	 Sosyal değerlerin geliştirilmesi: Güvenliği sağlamanın yanı sıra, karayolu 
güvenliğinin; ekonomik gelişim, insani ve çevresel sağlık ve bireysel seçimler 
olmak üzere özellikle üç alanda tüm toplumsal değerleri geliştirmesi 
beklenmektedir. 

Güvenli sistem yaklaşımının, yaya güvenliği için bir çerçeve olarak çok sayıda 
faydası mevcuttur:

●	 Bir dizi risk faktörünün değerlendirilmesi. Yaya güvenliği; araç hızı, zayıf 
yol tasarımı, yetersiz trafik kural ve düzenlemeleri gibi yayaların riske 
maruz kaldığı faktörlerin değerlendirilmesine imkân tanıyacak sistemler 
bütünüyle değerlendirilmelidir. Yaya güvenliği için etkili planlama, 
müdahil risk faktörlerinin kapsamlı olarak anlaşılmasını gerektirmektedir. 
Bunu yakalamak güçtür; lakin araştırmalar yalnızca bir ya da iki risk 
faktörü üzerine yoğunlaşmaktadır. Güvenli sistemler çerçevesi, yaya 
güvenliği araştırmasını tek ya da birkaç risk faktörü üzerine dar bir şekilde 
yoğunlaşmaktan alıkoyar. Modül 3, yaya ve diğer yol kullanıcıları için 
yaralanmaların kapsamı ve risk faktörleri üzerine derinlemesine bir bakış 
sağlayan Etiyopya, Addis Ababa’daki veri kaynaklarının tanımlar. 

●	 Kapsamlı müdahalelerin bir araya getirilmesi. Yaya güvenliğinin geliştirilmesi; 
araç tasarımı, karayolu altyapısı, hız sınırları gibi trafik kontrolleri ve trafik 
kanun ve düzenlemelerin denetimine önem verilmesini gerektirir. Herhangi 
bir konu üzerine dar bir bakış, yaya güvenliğine dâhil çoklu faktörlere yönelik 
bütünleşik yaklaşımdan daha az etkilidir. 

●	 Öğrenilen derslerin özümsenmesi. Güvenli sistem yaklaşımı, yayaların 
ihtiyaçlarını yeterince dikkat etmeksizin yolları temelde motorlu araçlar 
için tasarlayan birçok yüksek gelirli ülke tarafından yapılan hataların önüne 
geçmek için düşük ve orta gelirli ülkeler için bir veri tabanı teşkil etmektedir. 
Ülkeler, artan sayıda motorlu araca sahip oldukça; yaya güvenliğini etkileyen 
kilit faktör olarak yalnızca yaya davranışı üzerine yoğunlaşmaktan çok 
araçlar ile birlikte yayalar için de altyapısal gelişmelere ihtiyaç duymaktadır. 
Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yaya seyahat çevrelerinin genel özelliği 
yaya, araç ve bisikletlilerin yayalara yönelik herhangi bir altyapısal hizmet 
olmaksızın aynı yolu paylaştıkları karmaşık trafiktir. Çin ve Hindistanda, 
karayolu tasarımındaki yayaların ihmal edilmesine yönelik bir takım 
gelişmeler kaydedilmiştir (4). Modül 2 ve 4, düşük ve orta gelirli ülkelerde 
yaya güvenliğini geliştirilmesine yönelik karayolu tasarımı tedbirleri ile ilgili 
örnekler sunmaktadır. 
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●		 Ortaklarla işbirliği: Yaya güvenliği; karar vericiler, sonuçlar ve çözümleri ele 
alındığında kapsamlı bir bakış açısı gerektiren çok boyutlu bir sorundur. 
Farklı kuruluşlar yaya güvenliğinden belli başlı konularda sorumlu olsalar 
da, yaya güvenliğini artırmak amaçlı olarak özellikle düşük ve orta gelirli 
ülkelerde kanun yapıcılar, karar vericiler, araştırmacılar, siyasi liderler, sivil 
toplum ve halkın da arasında olduğu koordineli bir tutum gerekmektedir. 
Ortaklık, çok farklı şekillere bürünebilir; ki bunlardan biri yaya güvenliği 
programındaki sorumluluk ya da faaliyetler olarak paylaşılabilir (bkz. 
Kutu 1.1). Muhtelif kuruluş ve sektörler arasındaki işbirliği, Güvenli sistem 
yaklaşımının temel taşını oluşturur.

2010 yılında, Brezilya São Paulo’da ulaşım yönetiminden sorumlu kuruluş Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET), 2012 yılı sonu itibariyle ölen yaya sayısını %50 
oranında azaltmayı hedefleyen bir yaya güvenliği programı başlatmıştır. Faaliyetler 
arasında medya kampanyaları, farkındalık oluşturma, mühendislik tedbirleri ve 
trafik kanunu yönetmeliği bulunmaktadır. Uygulamayı koordine etmek için çok 
sayıda kuruluş bir araya getirilmiş ve hususi faaliyetler için bu kuruluşlara görevler 
verilmiştir: Şehir Ulaşım Sekreterliği tüm programın uygulanmasını koordine etmiş; 
CET mühendislik, eğitim ve denetim tedbirlerinden sorumlu olmuş; São Paulo 
Belediyesi İletişim Dairesi yoluyla medya kampanyalarından sorumlu olmuş; İş 
Sekreterliği yaya geçitlerindeki gözlemcilerden; trafik polisi hukuki denetimden ve 
otobüs ulaşımını yöneten São Paulo Transporte (SPTrans) ise otobüs sürücülerinin 
gözlenmesi ve eğitilmesinden sorumlu tutulmuştur. 

Kutu 1.1: Sao Poula’da yaya güvenliği programında sorumlulukların 
paylaşılması
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Bu bölüm, yaya olarak ölen ya da yaralanan insanların demografik ve 
sosyoekonomik özellikleri ile diğer yol kullanıcıları ve yaya kazalarının yer ve 
zamanlarına ilişkin yaya ölüm oranları dâhil yaya yaralanmaları sorununun 
küresel büyüklüğünü tanımlamaktadır. 

1.2.1 Karayolu trafik kazalarında ölen yayalar

Tahmini karayolu trafik ölümleri temelinde, yaklaşık 273.000 yaya 2010 yılında 
karayolu trafik çarpışmalarında ölmüştür (19). Bu veri, tüm trafik ölümlerinin 
(bkz. Şekil 1.2 ve Tablo 1.1) yaklaşık %22’sini temsil etmektedir. Bu oran, 
en yüksek olarak Afrika Bölgesinde (%38) ve en düşük Güney Doğu Asya 
Bölgesinde (%12) olmak üzere diğer yol kullanıcılarına ilişkin ölen yayaların 
oranı ile yaya ölümlerinin coğrafi dağılımı görülmektedir. 

1.2 Yaya yaralanması sorununun büyüklüğü

Şekil1.2  Yol kullanıcı türlerine göre küresel ölçekte karayolu trafik  
   ölümlerinin dağılımı, 2010

Araba (yolcu, sürücü) 
%31

Diğer (belirtilmemiş) 
%19

Motorlu araç (2-3 tekerli) 
%23

Bisikletliler %5

Yayalar %22
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Çoğu ülkede, yayaların dahil olduğu kazalar; resmi 
karayolu trafik yaralanma istatistiklerinde yetersiz olarak 
raporlanmaktadır. Yaya ölüm ve yaralanmalarının gerçek 

sayısı, resmi istatistiklerin gösterdiğinden muhtemelen daha 
yüksektir. Yaralanan yayalar üzerine küresel bir veri hali hazırda mevcut 
değildir. Bu sebeple, bu kısım yalnızca yaya ölümleri üzerine verileri 
göstermektedir. Unutulmamalıdır ki, yaya ölümleri üzerine bu veriler, 
sorunun yalnızca bir kısmını gözler önüne sermektedir. Yaya kazaları 
da ölümcül olmayan; kimi zaman hafif kimi zaman ciddi ve bazen 
de uzun süreli tedavi ve rehabilitasyon gerektiren yaralanmalarla 
sonuçlanmaktadır. 

NOT

Tablo 1.1  Küresel karayolu trafik ölümlerinin oransal olarak (%) farklı ulaşım 
                   türlerinde ölen karayolu kullanıcılarına göre dağılımı, 2010*

DSÖ
Bölgesi

Karayolu Kullanıcıları (%)

Gelir düzeyi Araba 
(yolcu, sürücü)

Motorlu araç 
(2-3 tekerli)

Bisikletli Yaya Diğer / 
Belirtilmemiş

Afrika Düşük
Orta 
Tümü

35
51
43

11
4
7

7
4
5

38
37
38

9
4
7

Amerika Orta 
Yüksek 
Tümü

31
70
42

16
13
15

3
2
3

27
12
23

23
3

17

Doğu Akdeniz Orta 
Yüksek 
Tümü

36
63
37

14
3

14

3
2
3

28
27
28

19
5

18

Avrupa Düşük
Orta 
Yüksek 
Tümü

32
52
49
50

0
7

19
12

2
3
7
4

26
32
19
27

40
6
6
7

Güney Doğu Asya Düşük
Orta 
Tümü

25
15
15

19
34
33

6
4
4

34
11
12

16
36
36

Batı Pasifik Düşük
Orta 
Yüksek 
Tümü

12
22
33
23

66
38
18
36

4
8

10
8

12
24
33
25

6
8
6
8

Dünya Düşük
Orta 
Yüksek 
Tümü

31
27
56
31

15
25
16
23

6
4
5
5

36
22
18
22

12
22

5
19

Not: Ülkeleri kategorilere ayırırken, 2010 için Dünya Bankası (Atlas metodu) kişi başı gayri safi hasıla 
kullanılmıştır: LIC (düşük gelirli ülkeler) = 1005$ ya da altı; MIC (orta gelirli ülkeler)=1006$ ila 12.275$ ve HIC 
(yüksek gelirli ülkeler)= 12.276$ ya da daha fazla. Kaynak:19.

* Bu veriler, anketteki tüm ülkelerce sağlanmamıştır. 
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Şekil 1.3, yol kullanıcı kategorisine göre karayolu trafik ölümlerinin dağılımına 
göre seçilmiş olan ülkelerden gelen verileri göstermekte ve ülkeler arasındaki 
değişikliği vurgulamaktadır. Yayalar, örneğin Hollanda, Tayland ve ABD’de 
meydana gelen karayolu trafik ölümlerinde küçük bir miktarı teşkil ederken; 
Bangladeş, El Salvador, Gana ve Kore Cumhuriyeti’nde oransız bir biçimde 
temsil edilmektedir. Tablo 1.1, ölen yaya oranının en düşük Güney Doğu 
Asya’da olduğunu göstermesine karşın, bu bölgedeki Bangladeş; bölge içindeki 
farklılıkları gösterecek şekilde önemli miktarda yüksek yaya ölümüne sahiptir. 

Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgeleri haricinde, yayalar; yüksek gelirli 
ülkelerine oranla düşük ve orta gelirli ülkelerdeki karayolu ölüm ve 
yaralanmalarına maruz kalma riski daha yüksektir (bkz. Tablo 1.1). İl 
düzeyindeki çalışmalar, yayaların ülkelerdeki karayolu trafik kazalarında 
ölenler arasında yüksek bir yüzdeyi oluşturduğunu göstermiştir (bkz. Tablo 1). 
Örneğin, Hindistan’da yayalar, Mumbai’deki karayolu trafik kazalarında ölen 
insanların %78’ini ve Delhi’de %53’ünü oluştururken ülke düzeyinde yalnızca 
%10’unu oluşturmaktadır (20). Resmi istatistikler, Meksika’daki yayaların ölüm 
oranının yaklaşık %29 olarak ifade ederken diğer çalışmalar ise bu rakamın %48 
olduğunu iddia etmiştir (21). 

Ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki yaya ölümlerinin geniş çaplı 
farkındalığı, yerel düzenlemede yaya ölüm ve yaralanmalarının büyüklüğüne 
yönelik açık bir tablo oluşturabilmek amacıyla ülke, şehir ve kurumsal düzeyde 
(örn. hastane) mevcut karayolu trafik yaralanma verilerinin kapsamlı bir analize 
olan ihtiyacı vurgu yapmaktadır (bkz. Modül 3). 

Şekil 1.3  Ulusal karayolu trafik ölümleri ile orantısal olarak farklı ulaşım 
     modlarında ile hayatını kaybeden yol kullanıcıları, 2010

Bangladeş
Brezilya

Çin

El Salvador
Fransa

Gana
Hindistan

Meksika
Fas

Hollanda
Kore Cumhuriyeti

Singapur
Tayland

B.A.E.
İngiltere

A.B.D. 
%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Yayalar Bisikletliler 2-3 tekerli motorlu araçlar 4 tekerli motorlu araçlar Diğer
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1.2.2 Yaya ölüm ve yaralanmalarının bedeli

Diğer karayolu trafik kazaları gibi yaya kazaları da psikolojik, sosyoekonomik ve 
sağlık masrafları barındırır. Karayolu trafik yaralanmaları, ülkelerin gelişmeleri 
için ihtiyaç duyacakları mali kaynakları tüketmektedir. Yaya kazalarının 
ekonomik etkisinin küresel boyuttaki tahmini bulunmamakta fakat genel 
anlamdaki karayolu trafik kazalarının gayri safi milli hasılanın %1 ve 2 arasında 
bir rakama mal olduğu tahmin edilmektedir (7).  Yaya kazalarında hayatta 
kalanlar ve bu kişilerin aileleri, arkadaşları ve diğer yakınları çoğunlukla sosyal, 
fiziksel ve psikolojik yönden zarar görmektedirler. (Bkz. Kutu 1.2)

Yolcularla ilgili olarak bazı risk ve zorluklar, karayolu trafik 
kazası tanımına ciddi olarak dâhil edilmemekte ve bu sebeple 
yollardaki bozukluk, hata, engel, hayvan ısırması ve kişisel 

güvenlik gibi resmi karayolu olay verileri göz ardı edilmektedir. 
Bu tehlikeler, ciddi yaralanma ve hatta ölüme sebep olabilmektedir. 
Örneğin, İsveç’te, karayolu çevresinde düşmeye bağlı olarak ciddi 
olarak yaralanan yayalar, resmi karayolu trafik istatistiklerinde (22) 
rapor edilememiştir. Fakat 2011 yılında, ülkede ciddi yara almış yaya 
sayısının 4500 olduğu tahmin edilmektedir. Karayollarında yol çevresi 
kaynaklı düşmeye bağlı olarak ciddi şekilde yaralanan yaya sayısı da 
hesaplanmış olsaydı, ciddi yaralananların sayısı 8400’den fazla olurdu. 
İsveç’te 2011 yılında karayolu ulaşımı sisteminde her iki kişiden biri, 
düşen yayaydı. Bu bilginin ışığında, güvenli yürüyüşün birçok yönünün 
resmi karayolu trafik kaza verisine dahil edilmediği aşikardır.

NOT

“Deana benim kızım. Ölüm 
onu yakaladığında henüz 17 
yaşındaydı. Kaza, 9 Ekim 2003 
günü 22:30’da meydana geldi. 
Deana dört arkadaşı ile bir doğum 
günü kutlamasına gidiyordu. 
Taksiden indiler ve Maadi’deki 
Nile Corniche’i karşıdan karşıya 
geçmeye çalıştılar. Taksi şöforü 
onları yolun yanlış tarafında indirmişti. Orası 
oldukça yoğun bir caddedir. Trafiği oldukça 
kötüdür. Ne bir trafik lambası, ne yaya geçidi; 
hiçbir önlem olmaksızın sürekli hızlanan 
arabalar, kamyonlar ve otobüsler mevcut. 
Gerçekten karşıya geçilebilecek hiçbir yer 
yok. Yolun karşı tarafına ulaşabilmeniz için 
birkaç şeridi geçmeniz gerekmektedir. Deana 
ise tam da bu şekilde karşıya geçmeye 

çalışırken hızlı giden bir otobüs 
sebebiyle öldü. Otobüs şoförü 
yavaşlamadı bile. O tarihte ben 
Şam’daydım; işe gitmek için 
yoldaydım. Kayınbiraderim beni 
aradı ve canım kızımın kaza geçirdiği 
haberini aldım. Öylesine pişmanım 
ki. Keşke Kahire’de olsaydım ve onu 
partiye ben götürseydim. Deana 

güzel bir kızdı. Mükemmel bir gülüşü vardı. 
Kendisinden çok etrafındakilere vakit ayırırdı. 
Hayat dolu bir kızdı. O kadar çok arkadaşı 
vardı ki, sayamam. Pek çok arkadaşı hala 
bizimle irtibat halinde. Onun ölümü herkesi 
derinden etkiledi: ailesini, arkadaşlarını, 
etraftaki herkesi ve tanımadığımız birçok 
kişiyi. Bu acı dalgası bunu yaşayan herkesi 
sarmış durumda.

Kutu 1.2: Aile, arkadaşlar ve toplum üzerinde bir yaya ölümünün etkisi

Anlatılan olay, kurbanın yakın aile üyeleri ve arkadaşları ile daha geniş bir topluluk üzerinde 
yaya ölümünün bıraktığı etkiyi göstermektedir:

U
lu

sla
ra

ra
sı 

Ka
ra

yo
lu

 S
ey

ah
at

 B
irl

iğ
i (

AS
IR

T)

Kaynak: 23
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1.2.3 Yaya olarak kim ölür ve yaralanır? 

Yayalar yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik konumlarına göre karışık bir grubu 
oluştururlar. Ölü ya da yaralı yayaların özellikleri, yerel düzeyde sorunu 
derinlemesine anlayabilmek ve yerel veri toplamanın önemini vurgulamak için 
ülkeler ve bölgeler boyunca değişiklik göstermektedir (bkz. Modül 3).

Yaş

Yaya kazaları, farklı yaş gruplarını etkilemekte; bazı yaş grupları belli özellikler 
açısından diğerlerine göre daha çok temsil edilmektedir. Örneğin:

●		 Dört Güney Afrika şehrinde, karayolu trafik kazalarında ölen yayaların 
%57’si, 20 ila 44 yaş arasıdır (24). 

●		 Amerika’da 2009 yılında, 75 yaş üzerine yayaların ölüm oranı başka herhangi 
bir grubun ölüm oranından yüksektir (25).

●		 Hyderabad, Hindistan’da; karayolu trafik kazalarına karışan yayaların %61’i 
21 ve 60 yaş arasıdır (26).

●		 New South Wales, Avustralya’da, 2010 yılında ölen yayaların %20’si, 21 yaşın 
altında ve %29’u, 21 ve 40 yaş arasındadır (27).

●		 Afrika’da şehirlerdeki çocuk ve yetişkinler arasında karayolu trafik 
yaralanmalarına ilişkin bir çalışma, vakaların %68’inin yayalar olduğunu 
ortaya çıkarmıştır (28).

●		 Dar es Salaam, Tanzanya’da yürütülen bir çalışma, yaya olarak hayatını 
kaybedenlerin %45’inin yetişkin olduğunu göstermiştir (29). 

Cinsiyet

Çocuklar ve yetişkin olarak erkek yayalar, yaya kazalarında daha yüksek 
bir paya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, Amerika’da yürütülen bir 
çalışma, yaya ölümlerinde erkeklerin 100.000’de 2.19 ile %70’e tekabül ettiğini 
gösterirken, kadınların ölüm oranı 100.000’de 0.91’lik bir ölüm oranına tekabül 
ettiğini göstermiştir. Meksika’da yürütülen bir çalışma ise, erkeklerde yaya ölüm 
oranının (100.000 nüfusta 10.6) kadınlardan daha yüksek olduğunu (100.000’de 
4) ortaya koymuştur (31) Güney Afrika hastanesindeki alkol kullanan yayalara 
ilişkin bir çalışma, erkek/kadın oranını 2.3:1 olarak göstermiştir (32).

Sosyoekonomik durum

Sosyoekonomik durum, yaya yaralanmalarında belirleyici rol oynar. Genelde, 
daha fakir topluluklardaki insanların yaya yaralanmalarına daha eğimli oldukları 
görülmektedir. 
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Örneğin:

●		 En düşük sosyoekonomik katmandaki çocukların yaya olarak taşıdığı riskler, 
İngiltere’deki daha yüksek sosyoekonomik katmandaki çocuklardan iki kat 
daha fazladır (33). 

●		 Yaya kazaları; Amerika, Kalifornia, Orange County’nin fakir bölgelerinde 
dört kat daha sıktır.

●		 Hindistan, Hyderabad’da en yüksek hane gelirinden gelen çocukların yaya 
trafik yaralanmalarına yakalanma oranı kayda değer ölçüde azdır (35). 

●		 Amerika’nın Memphis şehrinde çocuk yaya kazalarının çoğu, düşük gelir ve 
yoksulluk ile bağlantılıdır. 

1.2.4 Yaya kazaları nerede olur?

Genel olarak bir ülkeden diğerine yaya kazalarının olduğu yerler değişiklik 
göstermektedir. Yüksek gelirli ülkelerde yaya kazaları, kırsal alandan çok şehir 
merkezlerinde olurken kimi düşük ve orta gelirli ülkelerde ise bu durumun tam 
tersinedir. Örneğin, Avrupa Birliği’ndeki yaya ölümlerinin %70’i ve Amerika’daki 
%76’sı şehir içi alanlarda meydana gelmektedir (25,37). İngiltere’de, şehir içi 
alanlarda genç yayalar, kırsal alanlardaki gençlerden beş kat daha fazla yaya 
kazalarına karışmış ve buna bağlı olarak ölüm oranı iki kat daha fazladır (38). 
Bu durum ise, kırsal alanlarda yaşayan insanların şehir içinde yaşayanlara göre 
yaralanmalarda daha çok zarar gördüğünü ortaya koyan Çin’de yapılmış bir 
araştırmanın tersidir (39). Mısır’ın, Kahire kentinde üniversite öğrencilerinin 
çalışması, kırsalda ikamet edenlerin şehir içinde ikamet edenlerden yaya 
yaralanmalarından daha çok zarar görme eğiliminde olduğunu ortaya 
koymuştur (40). 
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Çoğu yaya kazası, yayaların karşıdan karşıya geçtiği sırada gerçekleşmektedir 
(41). Örneğin, Gana’da yapılan bir çalışma, ölen yayaların %68’inin yolun 
ortasındayken bir aracın çarpması sebebiyle öldüğünü ortaya koymuştur (42). 
Kenya’da yapılan bir başka çalışmada ise 73 yayadan elde edilen bilgiler ışığında, 
53’ünün (%72.6) karşıdan karşıya geçerken, 8’inin (%11) yolda beklerken, 6’sının 
(%8.2) yol boyunca yürürken ve 6’sının (%8.2) ise seyyar satıcılık dâhil başka 
şeylerle uğraşırken yaralandıkları ortaya konmuştur. Bu bölümde özetlenen 
modellere yönelik sebepler, risk faktörleri Bölüm 1.3’te ve yol tasarımı ve arazi 
kullanımı planlama faktörleri ise Modül 2’de ele alınmıştır. 

1.2.5 Yaya kazaları ne zaman olur?

Gece seyahatleri, yayalar için en büyük risk faktörlerinden biridir (44, 45). 
Alacakaranlık ve karanlığın ilk saatleri, Amerika ve diğer birçok ülkede yüksek 
sıklıkla yaşanan yaya kazalarını sebebiyet verir (46). 

Kimi ülkelerde hafta içlerinde hafta sonlarına göre daha çok yaya kazası görülür; 
kimi diğer ülkelerde ise hafta sonları daha fazla ölümcül yaya kazaları meydana 
gelebilmektedir (47). Amerika’da aralık ayı boyunca, hafta boyunca çarpışmalar, 
alacakaranlık ve karanlığın ilk saatlerine yoğunlaşmıştır. Ne var ki, haziran’da; 
çarpışmalar alacakaranlık civarında ve cuma ve cumartesi gibi yoğunlaşır (46). 

1.3 Yaya kazasında ne olur?
Çoğu yaya-araç kazaları, ön darbe etkilidir (48). Şekil 1.4, çarpışma esnasında 
yaya ve araba arasındaki temas noktalarını özetlemektedir. Bilinmelidir ki, araç-
yaya teması halinde tüm vücut aracın ön tarafını sarar. Genel olarak bir yaya, 
“çarpılmaktan” çok “ezilmiş” olur.

Önden darbelerde olayların sıklığı, çalışmalarda oldukça iyi özetlenmiştir (49).

Başlangıç noktası, arabanın ön tarafından çarpılmış ayakta duran yetişkin bir 
yaya olarak alınmıştır:

●	 Birinci temas, tampon ile bacak ya da diz bağlantı noktası arasında 
gerçekleşir.

●		 Vücudun alt ekstrimitesi, ileri doğru hızlanır ve üst vücut dönerek araca göre 
hızlanır.

●		 Sonuç olarak pelvis ve toraks, sırasıyla boyun ve baş ile darbe alır.

●		 Kafa, çarpan arabanın hızında ya da buna yakın bir hızda ön cama çarpar.

●		 Kurban, ardından, yere düşer. 
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En ciddi yaralanmalar, yayanın yola savrulduğu kazalardan çok arabanın yayaya 
çarptığı zaman ki doğrudan darbelerdir. Baş, beyin, göğüs kafesi, pelvis ve eller 
ile ayaklara göre yaralanmaların ciddiyeti, aşağıdakilere göre değişir ve etkilenir.  

●		 Araba darbe hızı

●	 	Araç türü

●	 	Aracın sağlamlığı ve şekli

●		 Ön tarafın yapısı (tampon yüksekliği, kafa yüksekliği ve uzunluğu vb.) 

●		 Yayanın yaşı ve boyu

●		 Öndeki araca göre yayanın ayakta durma pozisyonu (49). 

Motosikletliler de, aynı zamanda, yaya kazalarına katkı sağlamaktadır. Örneğin, 
Brezilya’da 2007 yılında, motosikletliler; tüm ölümcül yaya kazalarının %22.8’ini 
oluşturmuş ve 85 yayanın ölümünden sorumlu tutulmuştur. Motosiklet-
yaya kazasının mekanizması üzerine, araç-yaya kaza mekanizması kadar 
çalışılmamıştır. 

Şekil 1.4  Araç-yaya önden çarpışmasında vücut üzerindeki 
    yaralanmaların dağılımı

Kafanın yönü
Küçük araç

Büyük araç

Yaralanan vücut 
bölgeleri

WAD: vücudu sarma mesafesi Kaynak: 49

Aracın yayaya vurduğu nokta, yaya yüksekliğinin yanı sıra araç 
yüksekliğine göre de değişebilmektedir (50). Örneğin, modern 
bir yükseltilmiş araç, çocuk yayanın kafasına vurabilir. 

NOT
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Bu bölümde ele alınacak konular; hız, alkol, yaya hizmetlerinin eksikliği, 
yayaların yetersiz görünmesi ve trafik kanununun yetersiz denetimi gibi yaya 
trafiğini etkileyen temel etkenlerdir. Bu etkenler, Güvenli sistem yaklaşımının 
yoğunlaşma alanıyla düzenlenmiş (bkz. Bölüm 1.1.2.) olup Modül 4’te tarif 
edilen müdahale tedbirlerine denk gelmektedir. 

1.4.1 Hız 

Seyahat hızı ve yaya kazası riski

Aracın seyahat ettiği hız, gerek çarpışma riskini gerekse de çarpışma sonuçlarını 
etkileyebilmektedir. Çarpışma riski etkisi, hızlanma ve durma mesafesi 
arasındaki ilişkin yoluyla çarpışma riski üzerinde ortaya çıkmaktadır. Aracın 
hızı arttıkça, yayaya çarpma dâhil; sürücü kazadan kaçınmak için kısa zamana 
ihtiyaç duyacaktır (52) (bkz. Şekil 1.5). Sürücünün acil bir duruma tepki 
göstermek ve fren yapmak için ihtiyaç duyduğu zaman dikkate alınırsa; 50 km/s 
hızdaki bir araç durmak için 36 metreye ihtiyaç duyacakken 40 km/s’lik bir araç 
ise 27 metreye ihtiyaç duyacaktır. 

1.4 Yaya yaralanmalarına neden olan risk faktörleri

Şekil 1.5, sürücünün yaya ile çarpışma riskini algıladığında ve fren yaptığında 
aradan geçen 1.5 saniyelik ortalama fiziksel süreç üzerine bir gösterimdir. Araç, 
frenlere tam olarak basılıncaya kadar geçen 0.2 saniyelik zaman diliminin 
ardından 0.7 g’lik bir yavaşlama ile frenleyerek duracaktır. Kimi durumlarda, 
sürücü, daha çabuk tepki verebilecek ve araç daha hızlı durabilecektir fakat kimi 
durumlarda şayet sürücü yola tam olarak konsantre olmamışsa ya da yol ıslaksa 
bunun aksi olacaktır. 

Şekil 1.5  Hız ve ani frende durma mesafesi

Kaynak: 52

Hı
z (

km
/s

)

Mesafe (m)
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Şayet araç, alışıla gelmişten daha hızlı ise karşıdan karşıya geçmek için 
bekleyen diğer yol kullanıcıları, yaklaşan aracın hızını tahmin etmekte 
zorlanabilir. Yaya, yolun güvenli olduğunu düşünüp karşıdan karşıya geçmeye 
çalışabilir ve araç kendisine çarpabilir. 

Etki hızı ve yaya yaralanma ciddiyeti 

Şayet motorlu bir araç çarptığında bir yayanın ölümcül olarak yaralanma 
ihtimali, hızın etkisine bağlı olarak artmaktadır (50, 53, 54). 1990’lardaki 
araştırma, 30 km/s ya da daha düşük hızdaki çarpmalarda hayatta kalma 
şansının  %90 oranında olduğunu göstermişken 45 km/s hızdaki çarpmalarda az 
hayatta kalma şansının %50’den daha az olduğunu göstermiştir. Araştırmadaki 
örnekleme ve istatistiksel analiz meylinin değerlendirilmesinin ardından, 
daha güncel bir araştırma; yetişkin bir yayanın 60 km/s hızındaki bir araba ile 
çarpıldığında yaklaşık %20 ölme riski taşıdığını göstermiştir (54). Bilinmesi 
gerekmektedir ki, bu risk analizi; halen üzerinde çalışılan bir konudur ve diğer 
araştırmacılar tarafından henüz teyit edilmemiştir. 30 km/s üzerindeki hızın 
yayalar için ciddi yaralanma ya da ölüm ihtimalini artıran önemli bir risk 
faktörü olduğu tartışılmaz bir gerçektir.  

Etki hızı, seyahat hızı ve frenlemeden etkilenmektedir. Çoğu hız, frenlemenin 
son metrelerinde azalmaktadır; örneğin 40 km/s ile giden arabanın 
durduğunda 50 km/s ile seyahat eden araç hala 41 km/s ile hareket ediyordur, 
bu sebeple, başlangıç hızındaki 10 km/s’lik bir fark, etki hızında 41 km/s’lik bir 
farklılık yaratabilir. 

Araç hızını etkileyen faktörler; araç, yol çevresi ve yol kullanıcısı arasındaki 
etkileşimin yayalar için nasıl bir risk yarattığını göstermektedir. Temel bakış 
açıları (7):

●		 Sürücüyle ilişkili etkenler (yaş, cinsiyet, alkol düzeyi, araçtaki kişi sayısı);
●		 Karayolu ve araçla ilişkili etkenler (yol tasarımı, yüzey kalitesi, araç gücü, 

azami hız) ve
●		 Trafik ve çevreye ilişkin etkenler (trafik yoğunluğu ve kompozisyonu, hâkim 

hız, hava koşulları)



19

Yaya Güvenliği: Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı

Hız yönetimi, dünya çapında yaya güvenliği hususunda önem arz etmektedir. 
Hızı yönetebilmek için kilit tedbirler arasında yerleşim ve yayaların yoğun 
olduğu yerlerde hız sınırını 30-40 km/s’e çekmek, trafik kurallarını hız 
sınırlarına göre düzenlemek ve trafiği sakinleştirici önlemleri uygulamaktır. Bu 
önlemler, Modül 4’te detaylı olarak incelenmektedir. 

1.4.2 Alkol

Alkolün zararı, kendisinden kaynaklı yaralanmaların sonuçlarının yanı sıra 
karayolu trafik çarpışması riskini de artırmaktadır (7,56). Alkol tüketimi; 
muhakeme gücünü zayıflatması, tepki süresini artırması, dikkati azaltması ve 
görüş keskinliğini azaltması gibi zararlar doğurur (56). Alkol tüketimi, aynı 
zamanda, aşırı hızla da bağlantılıdır (57,58). Bir risk faktörü olarak alkolün 
zararlarının sadece araç sürücüleri ile etkilemediği aynı zamanda yayaları da 
ilgilendiren önemli bir husus olduğunu da belirtmek gerekir. Motorlu araç 
sürücüleri gibi, bir yayanın kazaya dâhil olma riski kandaki alkol oranının 
(BAC) artması ile doğru orantıda artar (58). 

Alkolün zararları ve yaya yaralanmaları çok sayıda ülkede bir sorundur. 
Örneğin,

●		 Avustralya’da, ölümcül olarak yaralanan yetişkin yayaların tümünün kandaki 
alkol oranının yaklaşık 1/3’ünde 0.08 ila 0.1 g/dl’yi aştığı tespit edilmiştir 
(59).

●		 2009 yılında ABD’deki ölümcül olarak yaralanan yayaların %35’inde, ölümcül 
yaya kazalarına karışan sürücülerin %13’ü ile kıyaslandığında bu sürücülerin 
kandaki alkol oranının 0.08g/dl’yi aştığı tespit edilmiştir (25). 

●		 İngiltere’deki veriler göstermektedir ki; bir önceki on yıldaki %39 ile 
karşılaştırıldığında, 1997’de ölümcül olarak yaralananların %46’sının 
kanındaki alkol oranının 0.09g/dl’yi aştığı tespit edilmiştir (47). 

●		 Kenya’daki Eldoret şehrinde acil servislerde tedavi gören yaralı yayaların 
%2’sinde (n=30) 0.05g/dl’lik yasal sınırı (örn. sürücüler için) aşan alkol oranı 
bulunmuştur (60).  

●		 Güney Afrika’daki hastanelerde yayaların %59’u, 0.08g/dl’lik yasal sınırı 
aşmaktan zarar görmüştür (32). Elde edilen son veriler, Güney Afrika’da, 
ölümcül olarak yaralanan yayaların kandaki alkol oranın pozitif çıkma 
eğilimi, ölümcül olarak yaralanan sürücülerden daha fazla olduğunu 
göstermiştir. Güney Afrika Ulusal Yaralanma Ölüm Takip Sistemine 
göre, 2008 yılında 62 tıp laboratuvarına kayıtlı 31.177 ölümcül yaralanma 
mevcuttur. Karayolu trafik kazalarında ölümcül olarak yaralanan 9153 
vakadan, 3062’sinin (%33.5) alkol değeri mevcuttur. Yayalar, kandaki alkol 
oranının olumlu çıktığı en yüksek orana (%63) sahip olmakla beraber bunu 
sürücüler (%58), yolcular (%45), demiryolu vakaları (%43) ve bisikletliler 
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(%43) izlemektedir. Yayalar, aynı zamanda, en yüksek ortalama alkol değerine 
(0.21g/dl) sahiptir; ki bu da 0.05g/dl’lik yasal sınırın dört katından fazladır 
(61). 

Tehlikeli sürüş ve yürüyüşü kontrol etmek, önemli bir karayolu güvenliği 
stratejisidir. Trafik kanunlarının oluşturulması ve denetlenmesi, farkındalığın 
artırılması ve altyapısal tedbirlerin uygulanması yoluyla bu stratejinin 
uygulanmasındaki detaylar, Modül 4’te verilmiştir.

1.4.3 Karayolu tasarım ve arazi kullanımı planlamasında yaya 
hizmetlerinin eksikliği

Kaldırım gibi hizmetlerin eksik planlanması ya da kavşaklarda yaya erişiminin 
yetersiz olarak değerlendirilmesi ile karayolu tasarımı ve arazi kullanımı 
planlamasında yayalara yönelik risk artmaktadır (4,62-64). Yayaların güvenli 
bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini ve yayalar ile motorlu araçları ayıran 
altyapı hizmetleri ve trafik denetleme mekanizmaları; yaya güvenliğini 
sağlamada, araç hızının belirlenmesinde ve karayolu sistemi yönetiminde önemli 
mekanizmalardır. Yaya güvenliğini destekleyen politika ve planlama reformları 
boyunca bu faktörler, Modül 2’de detaylı bir şekilde ele alınmakta ve Modül 4’te 
uygulama örnekleri verilmektedir. 

1.4.4 Yayaların yetersiz görünürlüğü

Yayaların yeterince görünür olmaması konusu, yaya güvenliği için bir risk 
olarak belirtilmektedir. Yayaların yetersiz olarak görünmesi şu durumlardan 
kaynaklanır (7):

●		 Yetersiz yol aydınlatması,

●		 Araç ve bisikletlerin ışıklarla donatılmaması,

●		 Yayaların, özellikle gece, karanlıkta ya da hava karardığında yansıtıcı nitelikte 
aksesuar ya da ışıkta parlayan kıyafetler giymemesi,

●		 Yayaların, hızlı hareket eden araçlarla yolu paylaşması.

Yayaların görünürlüğünü artıran tedbirler, Modül 4’te verilmiştir.

1.4.5 Diğer risk faktörleri

Yaya yaralanmalarına sebep olan diğer faktörler şu şekildedir (4,7,9,48,51,65):

●		 Trafik kurallarının yetersiz denetlenmesi,
●		 Güvenli olmayan sürüş çalışmaları,
●		 Mobil telefon kullanımı dâhil sürücü dikkatinin dağılması, 
●		 Sürücünün yorgun olması,
●		 Yaya geçidi noktalarında yaya-araç tartışması,
●		 Yaşlılar açısından düşük tepki süresi ve düşük yürüyüş hızı,
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●		 Çocukların, tek başına karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilmek için 
araç hızı ve diğer ilgili bilgileri kavrayamamaları,

●		 Karar verebilmek için çok genç olan çocukların izlenmemesi,
●		 Mobil telefon kullanımı dâhil yaya dikkatinin dağılması (bkz. Kutu 1.3),
●		 Sürücü ve yolcu davranışları,
●		 Yaya geçitleri de dâhil olmak üzere yayaların geçiş hakkına saygı duymama,
●		 Araç durum ve kusurları (örn.fren, far, ön cam) ve
●		 Normal duysal araçlarla algılanamayan sessiz (elektrikli) araçlar
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Mobil telefon ve akıllı telefonların 
kullanımı, dünya çapında potansiyel olarak 
artmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık 
%77’sinin cep telefonu bulunmaktadır (66). 
Sürüş esnasında konuşma ve mesajlaşmanın 
riski yeterince açıklanmışsa da (67), yürüme 
ve dikkatin dağılması üzerine pek fazla şey 
bilinmemektedir. 

2005’ten bu yana, öncelikli olarak Amerika’da 
ve gençler arasında yürütülmüş çok sayıda 
çalışma, telefon konuşmaları ya da müzik 
dinleme ya da mesajlaşma gibi faaliyetlerle 
dikkati dağılan yayaların karşıdan karşıya 
geçerken büyük risk unsuru oluşturduğunu 
ortaya çıkarmıştır (66, 68-72). Bu sonuçlar, 
diğer yüksek gelirli ülkelerdeki yayalar için 
de genelleştirilebilir. 

Daha büyük trafik karışıklığı olan ülkelerde 
yürüme esnasında dikkat dağılması olayı 
muhtemelen daha yüksek iken daha az 
kontrol edilen yaya geçitleri ya da risk 
farkındalığı düşüktür; zira bu yayalar birinci 
bölgede daha yüksek oranda risk altındadır. 
Tüm ülkelerde kullanılmak üzere uyumlu 
ve tümleşik bir yaklaşım kullanılması 
gerekmektedir. Yayaların eğitilmesinde 
etkili sosyal pazarlama kampanyalarının 
kullanılması gerekmekte; kanun yapıcılar 

Kutu 1.3: Konuşma ve yürüme: Büyüyen bir sorun

ve mühendislerin ise çevrenin düzenlenmesi 
ile birlikte “konuşan ve yürüyen” 
yayaları korumak için alternatif yolları 
değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Bu modülde sunulan bilgiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

●		 Yaya ölümleri, yıllık küresel karayolu trafik yaralanmalardan kaynaklı 
ölümlerin yaklaşık 1/5’ini oluşturmaktadır.

●		 Erkek yayaların yaya kazalarındaki oranı daha yüksektir.
●		 Kazalarda ölen yayaların özellikleri ve tüm karayolu trafik ölümlerindeki 

yaya trafik ölümlerinin oranı ülkeden ülkeye değişmektedir. Etkili 
müdahaleler, yerel verilerin toplanması ve analizini gerektirmektedir. 

1.5 Özet
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●		 Güvenli sistem yaklaşımı; yayalar için risk faktörlerinin değerlendirilmesi 
ve yol çevresi, yol kullanıcıları ve araçlar ile yaya güvenliğini en üst düzeye 
çıkarmaya yönelik bütünleşik yaklaşımı geliştirecek kapsamlı çerçeve 
sunmaktadır. 

●		 Yaya yaralanmalarında temel risk faktörleri hız, alkol, yayalar için yetersiz 
yaya hizmetleri ve yayaların yeterince görünmemesidir. 
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Yaya güvenliği; yayaların ihtiyaçlarına öncelik veren güvenli, erişilebilir 
ve kapsamlı olanakları bulunan karayolu tasarımı ve arazi kullanım 

planlamasını gerektirir. Bu modül; yolların tasarımı ve tüm yapılı çevrenin, 
yaya trafiği yaralanmaları önlemek veya yayalarda riski büyütebilecek faktörleri 
inceler.
Bu modüldeki bölümler aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:
1.1 Karayollarının tasarımı yayaların yaralanmasına nasıl bir sebebiyet verir? 
Bu bölüm, karayolu tasarımına ilişkin yaya güvenliği ihtiyaçlarının yetersiz 
olarak dikkate alınışının, yaya trafiği hasarına nasıl sebep olduğu anlatılır ve yaya 
güvenliğini artırmak için tasarım özelliklerinden örnekler sağlar.

1.2 Arazi kullanım faktörleri yaya güvenliğini nasıl etkiler? Bu bölüm arazi 
kullanım planlamasının nasıl yaya trafiği hasarına katkıda bulunduğunu anlatır ve 
yayalara karşı tehlikeleri azaltabilecek arazi kullanım planları sunar.

1.3 Yaya güvenliğini destekleyen politikalar ve planlama reformları: Bu bölüm 
yaya güvenliğini artıran politika ve planlama yaklaşımlarını özetler

Karayolu tasarımları, genellikle motorize trafik ihtiyaçlarına odaklanır, yayaların 
ihtiyaçlarını göz ardı eder (1-3). Kaldırımlar ve ışıklı yaya geçitleri gibi tesislerin 
eksik, yetersiz ya da kötü durumda olduğu karayolu tasarımları yayalar için risk 
oluşturabilir (4-6). Yaya tesislerine yeterince dikkat edilmeksizin tasarlanan arter 
yollar, kavşaklar ve hız şeritleri, yol kenarında yürürken ya da karşıya geçerken 
yayaların yaralanma ve öldürülme riskini artırır (7-9). Yeni Delhi’de yapılan bir 
değerlendirme yaya yollarının ya hiç olmadığını olanlarınsa yetersiz olduğunu 
tespit etmiştir (10). Bu çalışma aynı zamanda karayolu ağının tasarımlarında 
bisiklet ve çekçek gibi yavaş araçlara ayrılmış şeritlerin yanı sıra otobüs durakları, 
otobüs öncelikli şeritler, devamlı yaya yolları gibi uygulamaları benimseyen 
yaklaşımlar bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Yeni Delhi’de yayaların güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere karayolu tasarımını geliştirmeye yönelik son 
dönemde bazı girişimler olmuştur (Kutu 2.1).

2.1 Karayolu tasarımı yaya yaralanmalarına nasıl sebep 
olur?

Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’da düşük ve 
orta gelirli ülkelerde karayollarına ilişkin bir değerlendirme, 

yolların %84’ünün 40km/s veya daha hızlı motorlu taşıt trafiği 
için kullanıldığını ve yayalar için hiçbir tesis bulunmadığını göstermiştir. 
(11).
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Yeni Delhi yaklaşık 1500 km2’lik bir yüz ölçümü ve 14 milyonu aşan bir nüfusa sahiptir. Yeni 
Delhi’de yapılan tüm günlük seyahatlerin yaklaşık üçte biri yaya olarak yapılır (10). Otobüsle 
seyahatler benzer bir orandadır, seyahatlerin sadece yaklaşık %9’u hızlı transit otobüs sistemi 
ile yapılır. Yayalar ve toplu taşıma kullanıcıları bir araya gelince yol kullanıcılarının en büyük 
grubunu oluşturur, trafik ölümlerinde yayalar %45 ve %51 arasında değişen, en büyük paya 
sahiptir. 2001 yılından 2009 yılına kadar, yayaların karıştığı tahmini 36376 kazada, 8697si yaya 
ölümüyle sonuçlanmıştır.

Kutu 2.1: Yeni Delhi’de karayolu tasarımı ve yaya güvenliği

Tüm karayolu trafik ölümlerinde, yayalara ilişkin ölümcül vaka oranı 
Yeni Delhi, Hindistan, 2001-2009 

Yeni Delhi ve düşük ve orta gelirli ülkelerin 
çeşitli şehirlerinde yaya seyahat ortamının 
özelliklerinden biri, bisiklet ve araçların 
aynı yol alanını paylaştığı karışık trafiklerde 
yayaların kullanımına ayrılmış tesislerin hiç 
olmayışı ya da çok az oluşudur. Yeni Delhi’de 
yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla 
karayolu tasarımını geliştirmek için birkaç 
yıl boyunca öneriler sunulmuştur (11-13). 
2006 yılında, Yeni Delhi Kent hükümeti; 
yayalar, bisikletçiler ve otobüsler arasındaki 
çarpışmaların azaltılması amacıyla, özel 
bisiklet yolları ve yolda yaya dostu geçitler 
ve yol işaretlemeleri için ayrıntılı tasarımlar 
içeren 5,8 kilometrelik otobüs hızlı transit 
sistemini hayata geçirmiştir. 
Aşağıdaki özellikler tanıtılmıştır:
•  Kavşaklarda trafik hareketlerini kontrol 

etmek için otomatik sinyal kullanımı.
•  Yolun her iki tarafında, mevcut yaya 

trafiğini desteklemek için yeterince geniş, 
sürekli kaldırımlar sağlanması.

•  Kavşaklarda işaretli geçitlerle bitişik 
yayalar için sürekli bir yaya yolunun 
korunmasının sağlanması.

• Her kesişim yerinde her yol geçişinden önce 
yayaların bekleyebileceği, yol kenarında 
alanlar ayırmak. Bu alan aynı zamanda 
sokak satıcıları için tasarlanmalıdır. 

•  Yaya geçitlerindeki tüm kavşak kolları 
arasında beş metre genişliğinde zebra 
şerit sağlanması. Bu, üç metre uzaklıkta 
öncesinde bir durdurma hattı ile yayaların 
duran araç trafiğinin önüne geçmesi için 
güvenli bir bölge sağlar.

•  Otobüs hızını azaltmak için ‘hız kesici 
şeritler’

•  Bisiklet, çekçek, üç tekerlekli ve diğer 
araçlar için park alanı sağlanması.

Yaya kazaları ve yayaların seyahat 
davranışına ilişkin ön analizler aşağıdakileri 
göstermektedir (13):

• Serbestçe herhangi bir noktada yolu 
geçen yayaların sayısı özellikle yaya çitleri 
yerleştirildikten sonra maalesef çok az 
oranda düşmüştür. Bu bulgu çitlerin çok 
da fark yaratmadığını göstermiştir.

• Otobüslerin hızı Aralık 2008’de hız kesici 
şeritler yerleştirildikten sonra azalmıştır 
ve hızlı otobüslerinde karıştığı yaya kaza 
sayısı düşmüştür.

• 2011 yılında trafik sinyalleri ve tırtıklı 
şeritler yerleştirildikten sonra 10 yüksek 
riskli bölgede yaya ölümlerinde % 60-90 
oranında bir azalma gözlenmiştir.

51
50
49
48
47
46
45
44
43
42

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yıllar
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Yaya riskini etkileyen en muhtemel karayolu tasarımının belirli yönleri aşağıda 
tartışılmaktadır:

2.1.1 Trafik  karışımı

Yayaların yüksek hızda hareket eden araçlarla yolu paylaşması yayalarda 
yaralanma riskini yükseltir (14-16). Artan araç hızları yayalar ve bisikletliler için 
artan yaralanma şiddeti ve ölüm ile ilişkilidir (17,18). Araç-yaya çarpışmaları 
kaldırım olmayan yollarda 1.5 ila 2 kat daha fazla meydana gelir (19). Düşük 
ve orta gelirli ülkelerde, karayolu alanının karma kullanımı hem kırsal hem de 
kentsel alanlarda yaygındır.

• Otobüs sürücüleri ve bisiklet kullanıcılarının 
yaklaşık % 80’i otobüslere ayrılmış hızlı 
transit koridor tasarımından memnun 
kalmıştır ve bunların yaygınlaşmasını 
istemektedir.

Otobüs hızlı transit koridoru boyunca yaya 
güvenliği ve yayaların yürüyüş ortamını 
iyileştirmenin yanı sıra, araştırmacılar ve 
uygulayıcılar yayaların emniyetine dikkat 
ederek Yeni Delhi’de kentsel yol standartlarını 

tekrar gözden geçirme amacıyla sürekli bir 
girişimlerde bulunmaktadır. 
Önerilen değişiklikler arasında yayalar, 
bisiklet ve otobüsler için kentsel yollar, 
kesişim ve kavşaklar için kılavuzlar ve özel 
imkânlar bulunmaktadır (13). 2012 yılında, 
Birleşik Trafik ve Ulaşım Altyapısı Planlama 
ve Mühendislik Merkezi, Delhi Geliştirme 
Kurumunun bir parçası olarak, karayolu 
altyapısını planlarken yayaların güvenliğini 
sağlamak için, yaya ve sokak tasarım kuralları 
çıkarmıştır.
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İnsanlar anayol üzerinde yürürken ve dururlarken, birçok noktadan geçerler ve 
yaya tesisleri ya yoktur ya da taşıt sürücüleri tarafından göz ardı edilir. Yüksek 
gelirli ülkelerde, ulaşımda yavaş ve hızlı modları ayırma ve trafiği sakinleştirici 
önlemler, 1970 ve 1980’lerden bu yana karayolunda tasarımında yapılan yaygın 
uygulamalar haline gelmiştir. Yerleşmelerin ulusal yollar boyunca bulunduğu bazı 
düşük ve orta gelirli ülkelerde ciddi bir sorunla karşı karşıya kalınır. Bu yerleşimler 
ve yolların çoğunda kaldırımlar ve yaya güvenliği için başka önlemler eksiktir (Bkz. 
Kutu 2.2). Karma trafik ortamlarında yaya güvenliğini artırmak için, yasal hız 
sınırlarının düşürülmesi ve azaltması, kaldırımlar, yükseltilmiş geçişler gibi çeşitli 
önlemler kullanılabilir. Bu önlemler Modül 4’te tartışılmıştır.

Yol altyapısı, düşük ve orta gelirli ülkelerin 
ekonomik gelişimi için önemlidir. Ülke içinde 
ve ülkeler arasında malların ve insanların 
hareketi, yol ağını gerektirir. Bu ülkeler bu 
hareketi kolaylaştırmak için yollar inşa eder 
ve bu yolları iyileştirir, ancak şehirlerarası 
yollar genellikle hıza karşı yeterli sayıda 
trafiği sakinleştirici önlemi bulunmayan, 
şehirlerarası yol ağlarından ve yaşama 
alanı yollarından yeterli olarak ayrılmadan 
köy, kasaba ve şehirlerden geçer. Yol 
ağının geliştirilmesinde yetersiz öngörü ve 
güvenlik planlaması ulusal yollar boyunca 
yerleşimlere risk oluşturur.

Karışık insan yerleşimleri ve çeşitli hız 
sınırlarına sahip yollar, köy ve kasabalarda 
trafik yaralanma riskini artırır. Bazı 
durumlarda, yerleşimlerden geçen mevcut 
yollar sık sık kaldırımları içine alarak, 
genişletilir. Diğer durumlarda, insan 
yerleşimleri ve ticari faaliyetler genellikle 
şehirlerarası yollarda gelişir. Bu yerleşim 
planlama genellikle yayalar ve diğer yol 
kullanıcılarının güvenliğini dikkate almaz. 
Tarım ürünleri için yol boyunca küçük 
pazarlarla başlayarak, bu yerleşimler ev ve 
dükkân ve sonunda yolun her iki yanında 
büyük binalar olarak yerini alır. Ticaret, 
konutlar ve yol ağı aşağıda belirtildiği gibi 
riski artıran bir şekilde birleşirler:

• Bir köyde tehlikeli noktalar oluşturan, 
yerel ve ulusal yollar arasındaki kavşaklar. 
Çoğunlukla farklı hızlarda seyahat eden 
her türlü yol kullanıcısı, çatışmalara ve 
tehlikelere neden olan tek bir kavşak 
üzerinde birleşir.

•Trafik akışını zorlaştıran mağazalar ve diğer 
işletmeler. 

• Minibüsler, yolcuların ve sürücülerinin 
istediği her yerde güvenli yaya 
geçidine bakmaksızın durması durumu 
kötüleştirebilir.

Yerleşim alanları ve işletmelerin şehirlerarası 
yollarda geliştiği konumlardaki trafik 
yaralanma riskini ele almak gereklidir. Uygun 
arazi kullanımı ve kentsel gelişim ihtiyacı için 
üstün planlar, farklı kamusal ve özel kurumlar 
arasında koordine edilmelidir. Karayolu 
güvenliğini - özellikle yaya güvenliğini- 
artırmak için belirli önlemler, bu durumlarda 
şunları içerir:

• Trafiği Ayırma: Yüksek hızlı yolların 
yanına paralel tarımsal yollar veya yerel 
distribütör konması etkili bir şekilde 
bisikletçiler ve yayaları tehlikeli trafikten 
ayırır.

• Hız azaltma: Yerleşim yerine girişte araçları 
yavaşlatmak için şerit sayısının azaltılması

Kutu 2.2: Ulusal yollarda güvenlik yerleşimlerinin planlanması
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2.1.2 Yol ve şeritlerin genişliği ve karayolu tasarım hızı

Yol genişletmesi yayaların yaralanma riskini artırır (22-25). Geniş şeritler 
ve yollar, ve yüksek tasarım hızı motorlu taşıt trafiğinin hızını artırmak 
eğilimindedir. Daha fazla trafik şeritleri ve yüksek trafik hızları ile daha geniş 
yollar yayaların geçmesi için daha tehlikelidir.

Şerit sayısının azaltılması, özellikle yayalar ve bisikletliler için, trafik güvenliğini 
artırır (27,28). Sokaklar dar olduğunda araçlar tek şeritli yollarda daha yavaş 
seyahat eder (29,30). Dar sokaklarda sürücüler daha az agresif araç kullanır 
ve genel olarak daha az güvende hissettiğinden böylece dar sokaklarda daha 
dikkatli hareket edebilirler (31,32).

Genel olarak geniş şeritli ve yüksek hızla seyahet edilebilen şehir merkezi 
alanlarında yüksek oranlarda yaya kazası görülürken, yavaş gidilen ana 
caddelerde daha düşük oranda araç-yaya kazaları görülür (33). Bu nedenle, bir 
dizi Avrupa kenti daha az taşıt hızı sağlayacak karayolu tasarımına yönelmiştir 
(31). Örneğin, Güney Almanya’da Freiburg sokaklarının %90’ında hız sınırını 
30 km/s’e düşürmüş ve 15 000 kişilik arabasız yerleşim alanı sağlamıştır. Bu 
stratejinin etkisi şu şekilde kendini göstermiştir. Günlük seyahatlerin %24’ünün 
yaya olarak, %28’inin bisikletle, %20’sinin toplu taşıma araçları ile %28’inin 
arabayla yapılmaktadır (34).

Yaklaşık 1.2 milyon kişinin yaşadığı Birleşik Krallık, Lancashire Kent Konseyi, 
yakın zamanda tüm okulların ve tüm yerleşim alanlarının yakınında 30 km/s hız 
sınırı uygulamaya karar vermiştir(35).

Örneğin, yerleşim aracılığıyla 4 şeritli 
yolu daraltarak. Bir yerleşime giren trafiği 
yavaşlatmaya yönelik diğer tedbirler, köy 
girişine kurulan hız tümsekleri ve hız kesici 
şeritleri içerir. Yerleşim yerindeki sürüş 
için hız sınırlarını belirlemek ve bunları 
uygulamak gerekir. 

• Otobüs ve minibüsü durdurma: Otobüs 
durakları genellikle yayaların akışını artırır 

ve yayalar için güvenli yerlerde kurulmuş 
olmaktan ziyade yolcular ve alışveriş 
yapanlar için uygun yerlerde bulunma 
eğilimine sahiptirler. Otobüs durakları iyi 
işaretlenmiş olmalıdır ve yakınında güvenli 
kaldırım ve yaya geçidi olan otobüs veya 
dolmuş için belirlenmiş yerleri olmalıdır.

                                                Kaynak: 20,21. 

Yol tasarım hızı planlama aşamasında yolun bir bölümü için 
başlangıç hız sınırıdır. Tasarım hızı belirlenirken dikkate alınan 
faktörler yol görme mesafesi, dönüş açısı, yolun yüksekliği 

ve sürtünmedir (26). Tasarım hızı; yol kullanılmaya başlandığında 
örneğin, bitişik arazinin kullanımları ve trafik karışımı gibi mevcut 
koşulların dikkate alınması gerektiğini ima ederek, yol inşa edilmeden 
önce belirlenir.
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30 km/s hız sınırı programı 14.900.000 $ tahmini maliyetle Şubat 2011 yılında 
kabul edilmiştir. Bu, gerekirse sürücü tutumlarını polis ile çalışarak değiştirmek, 
30 km/s sınırı uygulanması için okullarda ve topluluklarla birlikte çalışmayı 
gerektirir. İlgili işaret ve hız sınırı talimatları ile 30 km/s hız sınırı uygulaması 
içeren programın ilk aşaması Aralık 2013 tamamlanacaktır. Program henüz 
uygulandığından değerlendirmek için çok erkendir. Ancak, erken endikasyonlar 
karayolu güvenliği yaklaşımlarının genel olarak işe yaradığını göstermiştir. Ölüm 
ve ciddi yaralanmalar 2010 ve 2011 arasında %4 oranında azalmıştır; öldürülen ve 
ağır yaralı çocukların oranı %11 üzerinde düşüş göstermiştir. 

Freiburg ve Lancashire’ın tüm coğrafi bölgelere yönelik kapsamlı hız sınırı 
yaklaşımının, bir arabanın gezisinin üç ya da dört farklı hız sınırları olan 
sokaklardan geçebileği parçalanmış ev bölgeleri veya bireysel sokaklarda 
yaklaşımdan daha etkili olması muhtemeldir. Tutarlılığın, tüm coğrafyayı 
kapsaması ve yaya güvenliği konusunda taahhüt vermesi önemlidir. Ayrıca, 
dar şerit veya trafiği sakinleştirici gibi tasarım özellikleri daha geleneksel 
karayolu tasarımlarına kıyasla tüm yol kullanıcıları için karayolunda güvenlik 
performansını artırmaktadır (36).

2.1.3 Yaya geçitleri

Bir kavşakta olsun veya olmasın yayalar, yolculuklarının bir noktasında bir veya 
birden fazla yolla kesişir. Birçok durumda, yol geçişi trafik yaralanma riskini 
artırır. Çok sayıda yaya ve araç karşılaşma noktaları içerdiğinden kesişimler; 
yaya çarpışma ve yaralanmaları açısından yüksek oranda risk oluşturur (37,38). 
Kontrolsüz kavşak, bu tür karşılaşmaları alevlendirebilir; yayalar, yol vermesi 
veya yavaşlaması gerekmeyen yüksek hızda yaklaşan araçlarla karşılaşabilir. Bazı 
durumlarda, yayaların geçme niyetini göstermesinin tek yolu geçitte durmaları 
olabilir (39,40). Sürücülerde, bir kavşak haricinde yayalar için yol vermesi gerektiği 
durumlarda, yayalar için daha riskli olma eğilimindedir.

 İki veya daha fazla yolun kesiştiği veya birbirlerine çapraz 
olduğu yerlere kavşak veya yol ağzı denir. Durdurma 
işaretleri, işaretlemeler ya da yetkili personel tarafından 

trafik kontrollerinin sağlandığı kavşaklar, kontrollü kavşaklar olarak 
adlandırılır. Otomatik trafik ışıkları ile kontrol edilen kavşaklara ışıklı 
kavşaklar denir. Trafik ışıkları, işaretlemeleri ya da yetkili bir personel 
tarafından kontrol edilmeyen ve önceliği yol kullanıcının takdirine 
bırakan kavşaklar, kontrolsüz kavşaklar olarak adlandırılır.

NOT
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Işıklı kavşaklar yayalar için kontrolsüz kavşaklardan daha güvenli gibi görünse 
de, hala yayalar için tehlikeli ortamlardır. Işıklı kavşaklardaki önemli bir konu 
ise, daha büyük bir dönüş açısına gerek duyan sola veya sağa-dönen araçlar 
karşılaşmalarının yanı sıra geçen yayaların sürücünün görüş açısı dışında 
olabileceği gerçeğine dikkat edilmesidir. Geçişi tamamlamak için izin verilen 
süre de yayalar için bir etkendir. Sürücülerin ışıklı kavşaklarda yayalara öncelik 
vermesi gerekmesine rağmen yayalar hala geçiş yaparken, araçlar bazen dönmeye 
çalışırlar (41).

Bugüne kadar kanıtlar, işaretli yaya geçitlerinin ek güvenlik önlemleri olmaksızın 
uygulanmaması gerektiğini göstermiştir. Yayaların işaretli yaya geçidinde 
sürücülerin onları görüp durmasının daha muhtemel olduğunu düşünüp daha 
güvenli olduklarına dair yanlış inançları, onların dikkatsizce geçmesine ve bu 
nedenle bir motorlu araç tarafından çarpılma ihtimallerinin artmasına yol 
açmaktadır (42). 1000 işaretli geçidin 1000 işaretsiz yerle karşılaştırılmasını 
içeren bir çalışma da, otomatik ışıklar gibi ek güvenlik özellikleri kullanılmadığı 
sürece tüm kontrolsüz geçişlerde güvenlik performansı ile ilgili anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (43). Bu çalışma aynı zamanda medyan refüj adaları veya yaya 
işaretleri gibi güvenlik özellikleri olmadığı sürece, günde 12000 üzerinde aracın 
kullandığı çok şeritli yollarda, belirgin bir geçidin, benzer işaretsiz geçide göre 
yaya riskini artırmasının daha muhtemel olduğunu bulmuştur. Günde 15000 
aracın kullandığı çok şeritli yollarda medyan refüj uygulaması olsa bile işaretli 
geçitlerin yaya riskini artırması daha muhtemeldir(43).

2.1.4 Yüksek trafik hacmine sahip yollar

Yüksek trafik hacmi olan ve yaya güvenliğine yeterince dikkat edilmeyen 
yol ortamlarının yayalara çarpmaları tetiklediği tespit edilmiştir. Ontario, 
Kanada’dan bir çalışmada, sola dönen araçlar ile yayaların çarpışma olasılığının 
trafik hacmini etkilediği bulunmuştur (44); Çin’de bir şehirde yüksek trafik 
hacmi, otobüs duraklarında bulunan ve karşıya geçen çok sayıda yayanın varlığı, 
tüm yayalar için çarpışma riskini artırmıştır (45).

Bir yaya geçidi, yayaların yoldan karşıya geçtiği bir noktadır. 
Bazen geçitler olarak anılacak olan bu yaya geçitleri, 
kavşaklarda ya da yol boyunca bulunabilir. İşaretli geçitler 

yol üzerine, genellikle beyaz çizgiler çizilerek belirlenir. Otomatik 
trafik ışığına da sahip olabilen geçitler yayalara karşıya ne zaman 
geçileceğinin sinyalini verir.
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Çalışmalar, kaza geçiren yaya sayısının trafik hacmi ile arttığını gösteriyor, ancak 
bu ilişki her zaman paralel değildir (5,46). Çarpma oranları maruz kalmaya göre 
daha yüksek trafik hacimleri ile düşebilir ve yaralanma şiddeti de azalabilir. 
Buna ek olarak, birçok yaya veya bisikletçinin olduğu ortamlarda, sürücüler bu 
kullanıcıların daha çok farkında olabilir ve kendi sürüş davranışlarını ayarlayarak 
böylece riski azaltabilirler. (5,46).

2.1.5 Seyahat ortamının güvenliği ve emniyet algısı

Yürüme ortamında insanların güvenlik algılarını anlamak yaya güvenliğini 
geliştirmek için önemli bir unsurdur (47).  İnsanlar trafik yaralanması veya diğer 
kişisel güvenlik tehditlerine karşı çok büyük bir risk algıladıkları zaman tümüyle 
yürüyüşten kaçınmayı seçebilir. Geniş bir ortamda yayaların risk algıları belli 
yollar ve yaya tesislerini kullanmayı tercih edip etmedikleri de dâhil olmak üzere, 
kendi yol kullanımı davranışlarını etkilemektedir. Örneğin yayalar, saldırı gibi 
zarar riski altında olacağına inandıkları karanlık alt geçitler ve ıssız kamusal 
alanlar veya iyi bildiği veya yabancısı olduğu sokakları kullanmaktan kaçınacaktır. 
Şiddet riskini önlemek için daha yüksek trafik riski olan bir yerden karşıdan 
karşıya geçmeyi seçebilir. Örneğin, Kolombiya’da yapılan bir çalışma, yayaların 
köprüleri kullanımında aydınlatma ve yayaların güvenlik algısının kalitesinin 
etkili olduğunu tespit etmiştir; gasp olaylarının daha sık olduğu yerlerde trafiği 
sakinleştirici önlemler olsa bile köprüler ve yol kesimlerinin kullanımından 
kaçınılmaktadır (48). Meksika ve Güney Afrika’da örneğin, geçiş tesislerinin 
kullanımından kaçınmalarındaki nedenler arasında, geceleri aydınlatma eksikliği 
ve algılanan saldırı riski yer almaktadır (16,49).

Yaya dostu karayolu tasarımı, yaya güvenliğini sağlamak için gereklidir, 
ama yeterli değildir. Algılanan risk ve yol kullanımı davranışı ile ilgili; geniş 
kaldırımlar, sokakları daha estetik hale getirmek, motorlu taşıtlardan yayaları 
ayırmak, sokak aydınlatması sağlamak, araç hızlarını düşürmek ve şiddete karşı 
sokakları daha güvenli yapma gibi diğer yönler dikkate alınmalıdır. 

Karayolunun tasarım faktörlerinin ötesinde, tasarım ve ticari, endüstriyel, 
rekreasyonel, ulaşım, korunma, tarımsal amaçlarla karışımı için geniş arazi 
tasarım ve kullanımı, yaya yaralanmaları ve ölümlerin meydana gelmesine sebep 
olur (4,5). Arazi kullanımı planlamasının hangi ölçüde, sürekli, güvenli yaya 
erişimini sağlamak için olanaklar ve hizmetler sunuyor oluşu, yaya trafiği riski 
üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır.

2.2 Arazi kullanım faktörleri yaya güvenliğini nasıl etkiler?
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Yaya trafiği riskini etkileyen arazi kullanım planlaması faktörleri şunlardır:

• Nüfus yoğunluğu: Belirli bir alanda yayaların kaza geçirme sıklığı güçlü yerleşik 
nüfus yoğunluğu ve riske maruz kalma ile doğrudan ilgilidir. (50).

• Arazi kullanım miksi: Güvenli yürüyüş için tedbirler düşünülmüşse, kısa yolculuk 
mesafeleri ve daha büyük bir arazi kullanım karışımını teşvik ederek daha uygun 
ve daha güvenli yürüyüş olanağı veren arazi kullanım planlaması politikaları ve 
stratejileridir (51,52).

• Şehir yapısı: Farklı gelir seviyelerine sahip şehirlerde ve hatta benzer gelir 
seviyelerine sahip şehirlerde bile, karayolu tasarımı, araç tasarımı ve gelir ile birlikte 
ölüm oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan yayalar ve motorlu araç 
sürücülerinin maruz kalma oranını ve modal oranını veren yaya oranları da dahil 
olmak üzere karayolu trafik ölüm oranlarında büyük farklılıklar mevcuttur (2).

Arazi kullanım planlaması ve karayolu tasarımının, sadece yayaların güvenliğini 
artırmak için değil, aynı zamanda dükkânlar, okullar, hastaneler, çiftlikler, 
komşular, toplu taşıma durakları ve sosyal toplanma yerleri dâhil olmak üzere yerel 
hizmetlere yaya erişimini artırmak için, yayaların özel ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekir (34). Dünya çapında, yaya ihtiyaçları giderek arazi kullanımı, kamusal alan 
ve ulaşım planlamasına yansıtılmaktadır.

Son yıllarda yaya güvenliğinde önemli yatırımlar yapan ülke sayısı artmıştır. 
Çin ve Hindistan gibi bazı ülkeler, yaya güvenliğini ele alan çabalarını artırmaya 
başlıyor olsa da, Hollanda ve Danimarka gibi diğer ülkelerde zaten yürüyüş ve yaya 
güvenliğine yatırım nispeten uzun bir süredir mevcuttur (18).

Yaya güvenliğini artırmak için arazi kullanım planlaması ve karayolu tasarım 
stratejilerinin geniş bir yelpazesi, farklı ülkelerde geliştirilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur (18,53,54).

Bunların etkinliği ve diğer tedbirler, Modül 4 içinde tartışılıp uygulama örnekleri 
sunulmaktadır, genellikle şunları içermektedir:

•  Araç hızını kontrol etme;
•  Trafiği-sakinleştirici önlemlerin geliştirilmesi;
•  Yerleşim alanlarında araç trafiğinin kısıtlanması;
•  Kaldırımların inşa edilmesi;
•  Trafik yasalarını uygulanması;
•  Şehir merkezlerinin yayalaştırılması;

Modal oran: Yürüyüş, bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs, 
tramvay ve tren gibi taşımacılığın farklı modları kullanan 
kişilerin seyahat oranıdır.
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•  Yaya ışıklarının yerleştirilmesi;
•  Alt ve üst geçişlerin inşa edilmesi;
•  Yan yollarla erişim yollarını ayıran ve erişim yolları üzerindeki trafik hacminin 

mümkün olduğunca az olmasını sağlayan bir yol ağının oluşturması;
•  Gereksiz seyahatin azaltılması;
•  Yürüyüş ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi;
•  Hareket engelli insanların hareketini kolaylaştırmak için yaya yollarının 

tasarımının yapılması;
•  Yollar, yerleşim alanları, işyerleri ve diğer endüstrilerin trafik hacmini ve 

seyahat mesafeleri en aza indirecek şekilde planlanması;
• Yaya güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için, kamusal alanlar oluşturup 

yürümenin teşvik edilmesi;
• Sağlık sorunları ile ulaşım planlaması entegrasyonu, örneğin, aktif ulaşım ve 

tasarım programları ve
• Yaya güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması.

Yukarıda sıralanan stratejilerin çoğu entegre bir şekilde uygulandığında, insanların 
güvenle yürümeyi tercih ettiği sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir topluluklar 
oluşturulur (Bkz. Şekil 2.1). Bu çerçeveye rehberlik eden sekiz stratejik ilke 
şunlardır: Katılımcı hareketlilik, iyi tasarlanmış ve iyi yönetilen alanlar ve yerler, 
geliştirilmiş ağ entegrasyonları, destekleyici arazi kullanımı ve mekânsal planlama, 
azaltılmış yol tehlikesi, suç ve suç korkusunda azalma, destekleyici otoriteler 
ve yürüme kültürüdür ve Ek I’de açıklanmıştır. Bu önlemleri geliştirmek ve 
uygulamak, araç bağımlı uygulamadan, çok modlu ve kapsayıcı karayolu tasarımı, 
arazi kullanımı ve kamusal alan planlama yaklaşımına geçiş sağlayan, planlama ve 
politika reformlarını gerektirmektedir. (3,56–58).

Yayalaştırma; şehirdeki sokakları araç trafiğinden ayırma  
veya yayalar tarafından kullanılmak üzere sokaklara araç 
erişimini kısıtlama işlemidir. Bu, sadece yayalar için güvenlik 

ve erişilebilirlik geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda gürültü 
ve hava kirliliğini azaltmaya katkıda bulunur ve daha yaşanabilir 
ortamlar yaratır. Yayalaştırma düzenleri de ticari kuruluşlara bildirilen 
ziyaretçilerde artış içeren ekonomik yararlanıcılarla ilişkilendirilmiştir.
Dört ana yayalaştırma düzeni vardır:
a)  Tam zamanlı olarak araç trafiğinden ayrılmış ya da acil araçlar 

dışında araçla girişin yasak olduğu yaya sokakları;
b)  Araç trafiğinin günün veya haftanın belirli günleri belirli saatlerde 

kapatılıp part-time olarak yayalara ayrılan yaya sokakları;
c)  Sadece yavaş toplu taşıma araçlarına kısıtlama getiren kısmi yaya 

sokakları ve
d)  Kısmi yaya sokakları veya düşük hızda hareket eden motorlu araçlar 

ve yayaları birleştiren trafiği sakinleştirici önlemler (55).

NOT
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Bu modülde anlatılanlar şu şekilde özetlenebilir:

• Karayolu tasarımı, kaldırımlar ve ışıklı geçitler gibi yaya tesislerinin varlığı veya 
yokluğu ile yayaların trafik riskini azaltır ya da artırabilir. Nüfus yoğunluğu, arazi 
kullanım çeşitliliği veya faaliyetlerin lokasyonu ve karışımı gibi arazi kullanımı 
geliştirme faktörleri, yayalar için erişilebilirliği ve riskleri etkileyebilir.

• Karayolu tasarımı ve arazi kullanım planlamasında yaya güvenliği ihtiyaçlarına 
özel dikkat gösteren çeşitli stratejiler vardır.

Şekil 2.1  Güvenli yürüyüş için kapsamlı çerçeve

Yaya dostu sürüş 
kültürü

Daha yavaş hız

Daha güvenli geçitler

Trafik yönetimi          
ve güçlendirilmiş 

yasalar  

Yerel yürüyüş 
Faaliyet Planı

İstişare

Personel Eğitimi

Kaynaklar

İzleme ve 
Değerlendirme

Yayalara öncelik veren 
planlamalar

Yeni geliştirmelere 
yaya erişimi

Erişilebilir 
sokaklar

Erişilebilir 
kavşaklar

Erişilebilir kamu 
binaları

Erişilebilir ulaşım 
sistemleri

Sokak bazlı fikirler ve 
faaliyetler geliştirmek

Açık bir görüş sunan 
daha aydınlık sokaklar

Bağlı, güvenli ve 
fonksiyonel yürüyüş ağları 

Entegre toplu taşıma

Geliştirilmiş ağ
entegrasyonları

Azalmış yol tehlikesi Destekleyici arazi kullanımı ve 
mekansal planlama

Daha az 
suç ve suç 
korkusu

Tüm yaş grupları için güvenlik 
farkındalığı, çalışması ve eğitimi
Daha çok yürüyenler için maddi 

teşvik
Yürüyüşe ilişkin 

işbirliği ve teşvik
Bilgilendirme ve 

işaret 
sistemleri

Öncelikli kişiler için sokaklar, 
yayalar için alanlar ve tesisler

Yüksek kalite ve tam erişilebilir 
kentsel yeşil alanlar ve su 

yolları

Kişilerin yaşamayı seçti ği yerlerde Sağlıklı, verimli, s
ürd

ür
ül

eb
ili

r t
op

lu
lukla

r

İnsanlar için 
daha iyi 

planlanmış 
ve daha iyi 

yönetilen 
mekanlar ve 

yerler

Daha çok destekleyici 
otoriterler

Daha katılımcı
hareketlilik

Yürüme Kültürü

Kaynak: 59
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3
Yaya güvenliği müdahalelerine 

öncelik tanınması ve eylem 
planının hazırlanması
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Modül 1 ve 2, yaya trafiği yaralanmasının küresel bir portresini sağlar, 
yaya trafik riskini etkileyen çeşitli faktörleri ele alır ve etkin müdahaleleri 

adapte ederken yerel durumun anlaşılması gerekliliğini vurgular. Bu modül 
müdahalelere öncelik vermek amacının yanı sıra bir eylem planının nasıl 
hazırlanacağı üzerine yaya güvenliği durumunu değerlendirmek için bilgi sağlar. 
Bu modülün içeriği üç temaya göre düzenlenmiştir:

3.1 Neden yaya güvenliği değerlendirilir? Bu bölümde yaya güvenliği durumunu 
değerlendirmenin, müdahalelere öncelik tanırken karar vericilere rehberlik 
ederken hayati bilgiler sağladığı gösterilmektedir

3.2 Yaya güvenliği nasıl değerlendirilir? Bu bölümde yaya kazalarının miktarı 
ve kalıbı, risk faktörleri, paydaşlar ve mevcut girişimler ve politika ortamının 
değerlendirmesi tartışılır. Bölüm temel yönleriyle değerlendirilecek ayrıntılar ve 
değerlendirmeler yapılması için yöntemler sağlar.

3.3 Bir eylem planı hazırlanması: Bu bölüm durumsal değerlendirmede 
belirlenen yaya güvenliği sorunlarını çözmek için bir eylem planı hazırlanmasını 
açıklar.

Modül 1 ve 2’de tartışıldığı gibi, yayalara çarpmaların özellikleri farklı 
topluluklar ve ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Bir durumsal 
değerlendirme yerel yaya güvenliği durumun anlaşılmasını kolaylaştırmak 
için önemli bir adım teşkil etmektedir. Bir durumsal değerlendirme sırasında 
toplanan bilgiler, yaya güvenliğini artırmak için öncelikli odak alanlarda karar 
vermek için kullanılır ve mevcut plan ve programları güçlendirmek veya yeni 
girişimler geliştirip geliştirmemek hususunda en iyi yaklaşımları sunar. Bir 
durumsal değerlendirme, yeni bir yaya güvenliği programını başlatmadan önce 
yapılmalıdır. Bir topluluk başka bir topluluğun çözümlerinin kendi özgü yaya 
güvenliği sorunları için etkili olacağını düşünemez. Etkili müdahaleler yerel 
duruma uygun dinamiklere bağlıdır ve bu yerel durumun anlaşılması uygun 
çözümlerin planlaması için önemlidir.

3.1 Yaya güvenliği durumu neden değerlendirilmelidir?

Bir durumsal değerlendirme tipik bir program başlatmadan 
önce yapılmasına rağmen, belirli bir ortamda ulaşım, 
sosyoekonomik ve çevresel durum değişiklikleri gibi yaya 

güvenliği durumuna ilişkin zaman zaman değerlendirmelere de aynı 
zamanda vurgu yapmak gerekir.
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Yaya güvenliği durumsal değerlendirmesi (ayrıca bkz. modüller 1 ve 2) 
sorunların, risk faktörlerinin ve mevcut politikaların ve programların büyüklüğü 
ile ilgili bir dizi konuyu kapsamalıdır. Değerlendirme sorunları tespit ederken 
açık ya da keşfetmesi kolay olanların yanı sıra gizli veya derin analiz gerektiren 
konulara da dikkat edilmelidir (1). Bu bölüm belirli yönler için yöntemler 
önererek bir durum değerlendirmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sağlar.

Yaya güvenliğinin bir durumsal değerlendirmesi aşağıdaki faaliyetleri içerir:

•  Büyüklüğü, eğilimleri ve yaya ölümlerinin ve yaralanmalarının modellerinin 
anlatılması;

•  Risk ve yaya yaralanmaları ve ölümleri için koruyucu faktörlerin analiz 
edilmesi;

•  Yaya yaralanmaları ve ölümlerinin meydana geldiği yerlerin incelenmesi;
•  Yayaların, yaya kazalarına karıştığı ulaştırma modlarının açıklanması;
•  Boşlukları ve geliştirilecek alanları belirlemek ve sürdürmek için mevcut yaya 

güvenliği programlarının ve kurumlarının değerlendirilmesi; 
•  Yaya güvenliği önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak ya da buna engel 

olabilecek siyaset, çevre, ekonomi ve kapasite ile ilgili bağlamsal faktörlerin 
belirlenmesi.

Yollar ve ulaşım, kolluk güçleri, kentsel ve bölgesel planlama, halk sağlığı, 
finansmandan sorumlu ajansların yanı sıra, karayolu güvenliği sivil toplum 
kuruluşlarının ajansları da dâhil olmak üzere çeşitli mevcut veri kaynaklarından 
durumsal değerlendirmeye önemli katkılar gelecektir. Gözlemsel çalışmalar, 
anketler ve/veya karayolu güvenliği denetimleri şeklinde ek veriler, mevcut veri 
kaynaklarını desteklemek için ihtiyaç duyulabilir.

3.1.1 Yaya ölüm ve yaralanmalarının boyutu, eğilimleri ve 
şekillerinin değerlendirilmesi

Sorunları tanımlamak ve gerekli önlemleri geliştirmek için yaya güvenliği 
sorununun ölçüsünde doğru verilere ihtiyaç duyulabilir. Değerlendirilme için 
gerekli veri tipleri minimum ve tamamlayıcı veriler halinde gruplandırılmış 
olabilir (Bkz. Tablo 3.1). Minimum veri seti, yaya yaralanmalarının ne, neden, 
ne zaman ve niçin sorularına cevap içerir (2). Buna ek olarak bu; soruşturma 
kapsamında nüfusun, ulaşım ve sosyoekonomik göstergelerinin arka planına 
ilişkin bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu ek veri, karşılaştırma göstergelerini 
hesaplamak için gerekli bilgiler sağlar.

Polis departmanları ve sağlık tesisleri, yaya yaralanmalarının analizi ve 
önlenmesinde kullanılan verilerin çoğunu sağlamaktadır. Böyle hayati kayıtlar 
içeren diğer kaynaklar olabilir: Sigorta şirketleri, sivil toplum örgütleri, akademik 

3.2  Yaya güvenliği durumu nasıl değerlendirilmelidir?
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kurumlar, bilimsel çalışmalar, hastane tabanlı yaralanma gözetim sistemleri veya 
sağlık bakanlığı gibi diğer veri kaynakları, veri ve kalite konularında kendi türünde 
hayati olabilir. 

Durumsal değerlendirme, minimum veri gereksinimleri için tüm veri kaynaklarını 
belirlemeli ve onların kalite ve güvenilirliğinin bazı değerlendirmesini yapmalıdır. 
Sayı, şiddet ve veri kaynakların arasında yaya yaralanmalarının şekillerindeki 
farklılıklar, eğer mümkünse, farkedilmeli ve açıklanmalıdır.

Değerlendirilmesi veri kalitesi ve veri sistemlerinin değerlendirilmesi ile ilgili daha 
fazla bilgi için bu seride yer alan bir kaynak olan “Yaya güvenliği: Karar vericiler ve 
uygulayıcılar için bir karayolu güvenliği kılavuzu” na başvurunuz (2).

Tablo 3.1  Yaya güvenliği durumunun değerlendirilmesi için asgari ve 
         tamamlayıcı veriler

Sorun ne kadar büyük?
•  Yayaların karıştığı kazaların sayısı.
•  Trafik kazalarında ölen yayaların sayısı.
•  Trafik kazalarında yaralanan yayaların 

sayısı.
•  Tercihen yol kullanıcı türlerine göre tasnif 

edilmiş trafik ölümlerin ve yaralanmaların 
toplam sayısı.

Ne tür trafik karşılaşmaları yayalara 
çarpılmasına neden olur?
• Otomobil, kamyon, motosiklet, bisiklet ve 

hayvanların çektiği araçlar, vb. katılımı.
• Araç manevraları (ör: dönüş)
Haftanın hangi günü ve hangi vaktinde yaya 
çarpışmaları oluşur?
• Yaralanma tarihleri ve zamanları.
Yaralanmalar ne kadar ciddidir?
• Yaya yaralanmaların şiddeti.
Hangi tür kaza, sakatlık veya yaşamı tehdit 
eden sonuçlara yol açar?
• Çarpışma sonrası sonuçlar.
Yaya kazalarında kimler yer alır?
• Yayalardan ölen ya da yaralananların yaş ve 

cinsiyeti.
Nerede yaya kazaları oluşur?
• Kaza yeri (kentsel, kırsal gibi yol tipiyle 

spesifik konum) .
• Tehlikeli yol konumları .

Bölgede yaşayan kaç kişi değerlendirmeye 
alınacak?
• (Kentsel ve kent dışı ile ayrıştırma, yaş 

ve gelir dahil) popülasyondan çalışılan 
insanların sayısı,

Nasıl ve neden insanlar genellikle civar 
alanda seyahat eder?
• Seyahatin başlangıç noktaları ve durakları.
• Kullanılan ulaşım biçimi.
• Seyahat uzaklıkları.
• Seyahatin amaçları.
Değerlendirme altındaki bölgenin sosyo-
ekonomik durumu nedir?
• Gayri safi yurt içi hasıla.
• Çalıştırılan yetişkinlerin oranı.
• Hane geliri.

Asgari veri      Tamamlayıcı veri

Birçok yerde, Tablo 3.1’de belirtilen minimum veri bileşenlerinin, polis 
raporlarından ve diğer veri kaynaklarından elde edilen resmi trafik yaralanma 
veritabanında bulunması muhtemel olabilir.

Polis istatistiklerinden farklı olarak, diğer veri kaynakları genellikle kazanın 
konumu, çarpışma türü ve aracın kazaya karışması ile ilgili bilgi içermez. Polis 3:
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verileri, diğer taraftan, yaralanma şiddeti ile ilgili güvenilir bilgi içermeyebilir. 
Tablo 3.1’de verilen sorulara mevcut en iyi veri kaynaklarını kullanarak cevap 
verilmelidir. Belirli bir tamamlayıcı veri göstergesine ilişkin hiçbir resmi ulusal 
istatistiği olmayan ülkelerde, ulusal nüfus sayımı ya da istatistik kurumları 
tarafından yapılan en son tahminler kullanılabilir. Önerilen tüm verilerin 
toplanması genellikle birden çok veri kaynaklarının incelenmesini gerektirir.

Resmi karayolu güvenliği istatistikleri yoksa, veya resmi istatistikler tamamen 
veya yeterli güvenilirliğe sahip asgari puanları kapsamıyorsa, hastane tabanlı 
bir çalışma (Bkz. Kutu 3.1) gibi bir ek veri toplama ya da karayolu güvenliği 
denetimi düşünülebilir (Bkz. Kutu 3.2). Bununla birlikte, ek veri toplamanın 
maliyetlerini ve elde edilen bilgi ile bir katma değer belirlemek önemlidir.

Etiyopya, yaralanmaları izleme kapasitesinin 
geliştirilmesine önemli bir yatırımda bulunmuş 
bir Afrika ülkesidir. Öncelikle Trafik Emniyet 
Müdürlüğünün trafik kazalarının veri yönetim 
kapasitesini güçlendirmek ve ulusal düzeyde 
veri toplanmasını genişletmek üzere hükümetin 
çabalarını takiben WHO desteği ile 2000 yılında 
yaralanmaların izlenmesine başlanmıştır.

Hastane yaralı gözetim sistemi 2000 yılında 
kurulmuştur. Bu sistem, başkent Addis Ababa’daki 
altı devlet hastanesinde hayata geçirilmiştir. 
Projenin başlangıcında tüm yaralanma 
vakalarında önceden belirlenmiş data toplama 
formu kullanılarak ayrıntılı veriler toplanmıştır. 
Veri toplama, ulusal sağlık bilgi sistemine entegre 
edilmiştir ve yaralanma vakalarında veriler 
toplanıp rutin sağlık istatistiklerine eklenir. 
Hastane yaralı gözetim sistemi trafik yaralanma 
vakalarında aşağıdaki verileri toplar:

•Yaralıların yaşı ve cinsiyeti,
• Yaralanmanın olduğu yer,
• Yaralanma tarihi/zamanı,
• Kazada yer alan yol kullanıcısı türleri,
• Yayalara çarpan araçların türü,
• Alınan hastane öncesi bakım ve
• Yaralanmanın şiddeti.

Trafik polisi veri sistemini güçlendirme çabaları 
2002 yılında Addis Ababa’da başladı. Daha önce 
trafik polisi veri toplama formu kullanarak kaza 
ile ilgili belgeler kayıt altına almıştır. Bilgiler daha 
sonra manuel tablolama ve raporlama için bir 
günlük deftere aktarılmıştır. WHO tarafından 
desteklenen güçlendirme çabaları, veriler daha 
sonra önceden tasarlanmış form kullanılarak 

toplanması ve daha fazla analiz için bir bilgisayar 
veritabanına girilmesi için veri toplama ve girişi 
prosedürlerini revize etmiştir. 

Daha sonraki yıllarda hükümet ülkedeki altı büyük 
bölgede sistemi genişletmiştir. Trafik polisi veri 
sistemleri trafik kazalarında aşağıdaki verileri alır:

• Alan ve çarpışma yeri,
• Kazaya karışan araçlar/yol kullanıcılar,;
• Olay yerinde ölen ya da yaralanan kişi sayısı,
• (örneğin, isim, yaş, cinsiyet, meslek için) 

yaralıların demografik verileri,
• Kazada katkısı bilinen faktörler ve 
• Hastane öncesi bakımın yapılıp yapılmadığı.

Bu sistemlerden elde edilen veriler, ulusal karayolu 
güvenliği konseyi tarafından yüksek riskli alanları 
tespit etmek ve yayalar ve diğer yol kullanıcılarına 
müdahaleler etrafında politika geliştirme sürecini 
bilgilendirmenin yanı sıra yorgun sürücülük 
gibi diğer risk faktörleri ve karayolu trafik kazası                                                                                                                                     
kurbanlarının tedavi hizmetlerine erişimi için de 
kullanılmıştır. 

Kutu 3.1: Addis Ababa Hastane Yaralanmaları İzleme Sistemi

Kaynak: 2,3.
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Bir karayolu güvenliği denetimi, resmi sistematik 
karayolu güvenliği değerlendirmesi ya da bir yol 
veya yol şemasının ‘kontrol’üdür(4). Denetim, 
genellikle bağımsız, multidisipliner bir ekip 
tarafından yürütülmektedir. Yaya güvenliği 
denetimi geniş karayolu güvenliği denetiminin bir 
parçası olarak yapılabilir. Aynı zamanda, sadece 
yayalara yönelik denetim yapılabilir. Kapsamı ne 
olursa olsun, bir karayolu güvenliği veya yaya 
güvenliği denetimi yapmanın özü, inşaat süresi 
boyunca ve tamamlanan yollarda, yolun herhangi 
bir türü için potansiyel güvenlik sorunlarını 
incelemektir (5). Bir karayolu güvenliği denetimi, 
proaktif ve sürekli olarak emniyet konularını 
belirleme ve karayolu güvenliğini artırmak 
için önlem ve tesis önerisi yaparak, yayalar da 
dahil olmak üzere tüm kullanıcıların güvenliğini 
sağlamak için çalışmaktadır.
Yaya veya karayolu güvenliği denetimini 
gerçekleştirmek için hiçbir standart metot veya 
yaklaşım yoktur, ancak aşağıdaki sorular yayalar 
da dâhil olmak üzere incinebilir yol kullanıcıları, 
mevcut yollar, yeni projeler üzerinde güvenlik 
kontrolüne yönelik kilit sorulardır (6): 
•  Yayaların ve bisikletlilerin gereksinimleri 

dikkate alınmış mıdır?
•  Toplu taşıma ve kullanıcılarının gereksinimleri 

dikkate alınmış mıdır?
• Toplu taşıma durakları kavşaklarda planlanmış 

mıdır?
• Toplu taşıma duraklarına yayalar kolayca 

erişebilir mi?
• Toplu taşıma duraklarına ulaşmak için gerekli 

olan daha fazla geçiş yardımcısı var mı?
• Toplu taşıma durakları kolayca tanınabilir 

durumda mı?
• Belirli gruplar için gereken özel önlemler var 

mı? Örneğin gençler, yaşlılar, hastalar, bedensel 
veya görme engelli, işitme engelliler. 

•  Işıklandırma gerekli ve yeterli mi?
• Örneğin: Emniyet bariyeri, çitler, yol 

ekipmanları, park alanları, trafik işaretleri, 
çevre düzeni, yeşi alan, köprü ayakları, binalar 
tarafından görüş engeli var mı? 

• Toplu taşıma durakları yakınındaki güvenle 
tasarlanan alanda bisiklet sürülüyor mu? 

•  Korunmasız yol kullanıcıları otoyollarda 
motorlu trafikten ayrılmış mıdır?

• Yaya geçitleri, toplu kullanımların garanti 
altına alınmasını sağlayacak ve yayaların diğer 
noktalardan geçmesini önleyecek şekilde mi 
belirlenmiştir?

• Geçiş güvenli midir?
• Yaya geçitleri yayaların en çok ihtiyaç duyduğu 

yerlerde mi kurulmuştur?
•  Yayaların baypas edilmiş alt geçitler ve köprüler 

kullanmasında bir riski var mı?
• Demiryolu üzerindeki kavşaklar güvenli bir 

yapıda mı tasarlanmıştır?
• Yayalar ve sürücüler arasında iki yönlü görsel 

temas sağlanmış mı?
• Bisikletçilerin ihtiyaçları göz önüne alınmış 

mıdır?  (ör: merkezi refüj içinden dar geçitler)?
• Yaya ve bisiklet yolları, bir yol sonuna veya yol 

boyunca yönlendirilmiş ise güvenle tasarlanmış 
geçiş var mı?

• Daha fazla geçiş yardımları gerekli midir?
• Yayalar ve bisikletçiler için ayakta veya geçit 

önünde beklemesi için yeterince büyük ve 
geniş alanlar var mı? 

• Adalar açıkça görülebilir halde ve uygun bir 
tasarımda mıdır?

Aşağıdaki sekiz adım genellikle karayolu güvenliği 
denetiminin yürütülmesinde takip edilmektedir 
(5):
1. Karayolu güvenliği denetimi için bir proje veya 

mevcut    yol belirleme.
2. Multidisipliner bir karayolu güvenliği denetim 

ekibi seçme.
3. Bir başlangıç toplantısı ve bilgi alışverişi yapma.
4. Çeşitli koşullar altında saha değerlendirmeleri 

gerçekleştirme.
5. Karayolu güvenliği analizi yapma ve bulgulardan 

rapor hazırlama.
6. Karayolu güvenliği denetim bulgularını proje 

sahibi veya tasarım ekibine sunma.
7. Resmi bir yanıt hazırlama.
8. Uygun olduğunda, projeyle bulguları 

birleştirme. 
Devam edecek…

Kutu 3.1: Addis Ababa Hastane Yaralanmaları İzleme Sistemi
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Önceki sayfadan devam…

Hindistan’da Kerala eyaletinde 24 kilometrelik yol yaya tesislerine ilişkin yakın dönemde yapılan değer-
lendirme, yol tasarımında yaya tesislerinin göze batan yokluğunu ortaya koymuştur (7). Aşağıdaki resim 
değerlendirilen alanlardan birinin durumunu gösterir.

3.2.2 Yaya yaralanmalarına için risk faktörleri

Çeşitli faktörler yaya trafiği riskini etkilemektedir. Çoğu durumda bu tespit ve 
durum değerlendirmesine her bir risk faktörünü dâhil etmek imkânsızdır. Bu 
bölüm, risk faktörleri ile ilgili anahtar sorular ve bu sorulara verilebilecek cevapları 
tanımlar. Bu değerlendirme süreci yerel seyahat ortamında karayolu tasarımı, yaya 
tesisleri, hız, alkol ve yayaların görünürlüğünün rolü hakkında bilgi verir. Risk 
faktörleri analizi için veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi, Karar vericiler ve 
uygulayıcılar için bir karayolu güvenliği kılavuzunda mevcuttur (2).

Mevcut yaya tesisleri ve genel karayolu taşımacılığı alt yapısı nedir?

Yaya riski üzerinde çeşitli karayolu tasarım öğelerinin etkisi, Modül 2’de tarif 
edilmiştir. Durumsal değerlendirme bu unsurların tümünü kapsayacak şekilde 
mümkün olmayabilir ama en azından aşağıdaki hususları ele almalıdır (8-10):

• Karayolu tasarım özellikleri: Değerlendirmeye tabi yollar için yol 
sınıflandırması, tasarım hızı, yayımlanan hız sınırları, şerit genişliği ve sayısını 
tanımlamalıdır. Medyan adaların, trafik kontrol cihazlarının, yaya geçitleri, 
kaldırım rampaları ve yaya yönlendirme işaretleri ve sinyallerinin varlığını ya da 
yokluğunu açıklamalıdır. Güvenli yürüyüş için sokak lambaları, bisiklet yolları, 
trafik şeridine bitişik park edilmiş arabalar ve diğer tehlikelerin var ya da yok 
olduğunu tespit etmelidir. 

Yaya yolu yok
Yaya yolu olmadığından 
yayalar özellikle 
yağmurlarda yolda 
yürümektedirler.

Pak etmiş arabalar
‘Yanal sürtünme, 
yayaların yolda park etmiş 
arabaların arasından 
geçmesi demektir.

Sokak lambaları
Yayalar sokak 
lambalarıyla geceleri 
daha görünürdür.

Kayma direnci
Böyle yollarda acil 
durumda araçlar aniden 
durabilir. 

Yaya geçidi yok
Yayaların karşıya 
geçerken yolu 
motorlu taşıtlarla 
paylaşmaktan başka 
çaresi yok

Her yönde çift şerit Dar medyan 
Kesişmesi gereken her şerit Yol ortasında
Yayalara riski artırır. medyan refüj yayalara
 2 kademeli geçiş sağlar.
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• Kaldırımlar: Kaldırımların sadece yayalara ayrılması veya örneğin bisikletli ve 
seyyar satıcılarla paylaşıp paylaşmadığının yanı sıra kaldırımların genişliği, yüzey 
koşulları, motorlu taşıt trafiğinden ayrılıp ayrılmadığı, ulaşılabilirliği de dâhil 
olmak üzere kaldırımların varlığı ve kalitesi.

• Yaya trafiği üretme ve sitelerin dikkatini çekme: Sağlık tesisleri, parklar, 
kütüphaneler, dini binalar, müzeler, eğitim kurumları, toplum merkezleri, yerleşim 
alanları, dükkânlar ve tatil köyleri gibi, yaya ve diğer trafikleri kendine çeken 
alanları tespit edip haritalamak. 

Yaya tesisleri ve genel yol altyapısı ile ilgili veriler aşağıdaki kaynaklardan gelebilir 
(8-10):

• Karayolu veya sokak envanterleri veya karayolu güvenliği denetimleri (Bkz. Kutu 3.2);
• Yaya tesis envanterleri veya denetimleri;
• Karayolu altyapı denetimleri ve saha yorumları;
• Sokakların hava fotoğraflarının analizi ve
• Yollar veya yaya tesisleri koşullarına ilişkin kamusal geribildirim.
Bu kaynakların hiçbiri durumsal değerlendirme sırasında mevcut değil ise 
örneğin bir yaya güvenliği denetimi yürütmesi gibi ek veri toplama makul 
sayılabilir.
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Yayalar ve diğer yol kullanıcılarının seyahat davranışı nedir?

Yayalar ve diğer yol kullanıcılarının seyahat davranışı, yerel yaya trafiği 
aktivitesini ve bununla ilgili riski anlamada fayda sağlar. Durumsal 
değerlendirmenin şu sonuçları vermesi gerekir(8):

• Belirli bir alanda, belirli sokaklarda veya kilit yaya bölgelerinde yayaların sayısı,
• Yaya hızları,
• Koşma veya tereddüt etme dâhil yayaların yol geçiş davranışı,
• Yaya-taşıt çarpmaları da dâhil olmak üzere yaya-sürücü etkileşimi,
• Araç filosunun profili,
• Hız sınırları ile uyum değerlendirmesi dâhil araç trafiği hacimleri ve hızları,
• Yayalar ve sürücüler için alkol alımı (Bkz. Kutu 3.3) ve
• Özellikle şafak, alacakaranlık ve karanlık gece vakitlerinde, görünürlüğü 
arttırmak için malzeme veya kıyafetlerin yayalarca kullanımı.
Yaya ve diğer yol kullanıcı davranışı ile ilgili bilgiler aşağıdaki yöntemler 
kullanılarak toplanabilir(8,11):

• Yaya sayımları,
• Araç sayısı,
• Gözlemsel çalışmalar,
• Anketler, örneğin, risk faktörü ya da bilgi, tutum ve algılar üzerinde;
• Hız kameraları ve hız ölçüm radar üniteleri ve 
• Kavşaklarda sürekli video kaydı.

Alkol içeren veriler (ör: kandeki alkol 
değerinin positif olması) veya alkol etkisinde 
araç-yaya çarpışmaları (BAC önceden 
belirlenmiş sınırın üstünde: 0.05 g/ dl ve 
üstü),  bu bilgiler genel olarak yol kullanıcı 
nüfusu için doğru olmayan yürüyüş ve 
sürüş için bir temsilci olamıyor olsa da, 
yaya trafiği riskinde alkolün rolünün bir 
göstergesidir. Alkolle ilgili kazaları ele almak 
için, sürüş ve yürüme faaliyetlerinin alkol 
altında meydana gelmesi en olası yerler, en 
olası gün ve saatler, en olası yaş, cinsiyet ve 
sosyoekonomik durumu belirlemek gerekir. 
BAC için testler, çoğu mevzuatta gizlilik ve 
yasal hak uygulamalarına sahip olduğundan, 
rutin izleme her zaman mümkün 
değildir. 

Aşağıdaki yöntemler, alkol ve yaya trafiği 
riski ile ilgili bilgiyi toplamada kullanılabilir:
• Alkolle ilgili araç-yaya kazalarının 

incelemesinde polis istatistiklerinin 
gözden geçirilmesi. Gözetim altında yargı 
alkol testi için yasal gereksinimlere bağlı 
olarak, veriler sadece ölümcül kazalar ya 
da sadece sürücüler için mevcut olabilir.

• Hastane acil servislerinde gelen kabul 
verilerinin incelenmesi.

• Rastgele nefes testi operasyonları veya 
ayıklık kontrol noktalarından gelen 
verilerin gözden geçirilmesi.

• Bir yol kenarı incelemesi (kendi kendine 
bildirilen davranış) 

• Araştırma raporları ve BAC analizi 
dokümanının incelenmesi

Kutu 3.3: Alkolle ilişkili kazaların değerlendirilmesi

Kaynak: 12.
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Trafik kurallarında mevcut uygulama nedir?

Yaya yaralanmalarını ve ölümleri azaltmak için bilinen çok sayıda girişim, 
trafik kurallarının ve yönetmeliklerin (aynı zamanda Modül 4’e bakınız) etkin 
uygulanmasına bağlıdır. Sürücü ihlalleri; hız yapma, alkollü araç kullanma, sürüş 
sırasında cep telefonu kullanımı ve trafik ışık ihlallerini (örneğin kırmızı ışıkta 
durmakta başarısızlığı) içerir. Yaya ihlalleri ise; ışık veya belirlenen yaya geçidi 
noktaları dışındaki bir yerden geçmeyi ve alkol etkisinde ve dikkati dağılmış bir 
şekilde yürümeyi kapsar. Trafik yasalarına hem sürücü hem de yayaların uyum 
göstermesi, yaya güvenliği için önemlidir ve etkili kanun uygulaması ile uyumun 
sağlanmasının önemli bir yönüdür. 

Bir durumsal değerlendirmenin, trafik kanununa uyum ve trafik kanun 
uygulamalarına ilişkin bilgi toplaması gerekir. Değerlendirmenin aşağıdakiler 
hakkında bilgi toplaması gerekir:

•  Yaya anlayışı ve trafik kontrol cihazları ile uyum;
•  Yaya geçitlerinde sürücünün davranışı, örneğin, yasa gerekliliği olduğunda 

onlar yine aynı davranır mı?
•  Hız sınırları ile sürücünün uyumu;
•  Alkollü araç sürme yasalarına sürücülerin uyum göstermesi; 
•  Kanun uygulama yöntemleri ve etkinlikleri, örneğin hız radarları, rastgele 

nefes testi ve/veya ayıklık kontrol noktaları, biletleme, para cezaları ve sürücü 
belgesine el konması. 

Trafik yönetmeliklerine (örneğin hız, alkollü sürüş) yayalar, sürücüler ve 
bisikletçilerin uyum düzeyleri ve kanun uygulama düzeyleri hakkında bilgi 
aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

•  Yaya güvenliği düzenleme ihlallerine ilişkin polis istatistiklerinin incelemesi
•  Yaya güvenliği düzenleme ihlallerine ilişkin, ihlallerin türleri ve sayıları, 

verilen para cezası ya da diğer cezaların sayısını belirten mahkeme 
kayıtlarının incelenmesi

•  Yaya güvenliği yönetmelikleri ile uyum ve bu yönetmelikleri uygulama 
konusunda kamu şikâyetlerinin ve medya raporlarının gözden geçirilmesi.

•  Raporları, çalışmaları incelemek ve hatta söz konusu ortamda kullanımda 
trafik kolluk stratejilerinin türlerini belirlemek için anketler ya da görüşmeler 
yapmak.

•  Yaya güvenliği yönetmelikleriyle uyumlu gözlemsel çalışmalar ve araştırmalar 
yürütmek.

•  Yaya güvenliği yönetmeliklerinin uygulanması ve mevcut uyum 
çalışmalarının incelenmesi
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3.2.3 Yaya güvenliğine ilişkin politika ortamının ve mevcut   
     girişimlerin değerlendirilmesi

Durumsal değerlendirmenin ilk iki bileşeni (Bölüm 3.2.1 ve 3.2.2) söz konusu 
alanda yaya trafiği yaralanma miktarı ve modeli ve de ilgili önemli risk 
faktörlerinin bir anlayışı hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, doğal müdahaleler için 
fikir verir.
Çabaların tekrarını önlemek ve etkilerini maksimize etmek için, müdahalelere 
öncelik verme ve eylem planı oluşturmadan önce, mevcut politikaların ve 
programların, paydaşların rolleri ve geniş politika ortamının envanterini almak 
önemlidir. İlgili bilgileri elde etmek için ana yöntem şunlardır (2,13):
•  Ulaşım ve karayolu güvenliği alanlarında hükümet politikası belgelerini 

gözden geçirilmesi.
•  Yaya güvenliğinden etkilenen veya yaya güvenliği için çalışan ajans 

temsilcileri ile görüşmeler.
•  Yaya güvenliği müdahalelerinin uygulandığı veya yaya yaralanmalarının 

en sık olduğu yerdeki toplulukların üyeleri ile görüşmeler. Bu görüşmelere 
sürücüler, bisikletçiler ve yayalar dâhildir.

•  Bir paydaş analizi yapılması.
•  Araştırma raporlarını ve söz konusu ortamda yaya güvenliğini değerlendiren 

metinlerin gözden geçirilmesi.
• Kaynaklar elverdiği ölçüde kaza olay yerinde yaya çarpmalarının 

araştırılması.
Liderlik ve paydaş katılımı
Aşağıdaki konular; odak alanları, ilgi, kaynak ve çeşitli paydaşların ilişkileri ve yaya 
güvenliğinin mevcut ve potansiyel rolleri tanımlamak için incelenmelidir (2):
•  Hükümet Liderliği: Karayolu güvenliğinden sorumlu bir lider ajans var mı? 

Bu ajans ve ajansın ana işlevi nedir? Kendi yetkisi yaya güvenliği konusunda 
net bir odak içerir mi?

•  Hükümet paydaşları: Karayolu tasarımı ve arazi kullanım planlamasının geniş 
faaliyetlerini içeren bir karayolu güvenliği işlevi hangi devlet kurumlarında 
mevcuttur? Bu kurumların herhangi bir spesifik yaya güvenliği odağı 
var mıdır? Karayolu güvenliği için sorumluluk bakanlıklar arasında nasıl 
paylaşılır? Karayolu güvenliği ve sağlığı ile ilgili çeşitli kamu kurumları 
arasındaki ilişki nedir?

•  Sivil toplum paydaşları: Hangi diğer insanlar veya kurumlar (sivil toplum) 
yaya güvenliği üzerinde çalışıyor? Ana faaliyetleri nelerdir? Bu paydaşlar ve 
kamu kurumları arasındaki işbirliğinin doğası nedir?

•  Ortaklıklar: Yaya güvenliği için çalışan farklı kurum ve bireylerin odakları, 
çıkarları ve kaynakları nelerdir?

Mevcut planlar, politikalar ve programlar

Şu anda yargı sürecinde uygulanmakta olan her yaya güvenliği programını belirlemek 
mümkün olmayabilir, ama büyük girişimleri tespit etmek önemlidir. Aşağıdaki sorular 
durumu netleştirmek konusunda yardımcı olabilir:
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•  Değerlendirme aşamasında yargı için resmi bir yaya güvenliği eylem planı veya 
stratejisi var mı, yoksa birden fazla plan var mı? Hangi kaynaklar, bu planın 
uygulanması için ayrılmış?

•  Ulaşım, arazi kullanımı ve kamusal alan politikaları güvenli yürüyüş faaliyetini 
teşvik ediyor mu?

•  Yeni ana karayolu altyapı projelerinin karayolu güvenliği denetimleri, yaya 
ihtiyaçlarını ve yaya güvenliğini sağlamak için dikkate alınması gereken 
önlemler içerir mi? Mevcut karayolu altyapısının karayolu güvenliği 
denetimleri ve planlanan onarım/değişiklikler, mevcut karayolu güvenliği 
denetimleri yaya ihtiyaçlarını içerir mi ve yaya güvenliği tedbirlerinin dikkate 
alınmasını sağlar mı?

•  Ulaşım ve/veya karayolu güvenliği bütçesi yaya güvenliği için adanmış 
segmentler içerir mi?

•  Yerel makamların, yayalar için ek koruma sağlayan hız sınırları veya alkollü 
sürüş yasaları gibi yasaları değiştirmeye izni var mı? Örneğin okulların 
çevresinde hız sınırlarını düşürme.

•  Sivil toplum örgütleri tarafından yürütülenler de dâhil olmak üzere hangi 
yaya güvenliği programları şu anda uygulanmaktadır? Hangi ajans her bir 
program için sorumludur ve programının güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

•  Mevcut yaya güvenliği programları değerlendiriliyor mu? Etkisinin kanıtı var 
mı?

•  Yerel ve ulusal devlet kurumları yaya güvenliği programlarını uygulamak için 
yeterli insan kapasitesine sahip mi?

Bu bölümde açıklanan bilgi, yaya güvenliği politikasını ileri taşımak için 
gerekli eylemin politika, programlama ve karar verme sürecinde boşlukların 
belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin, yeni bir girişim için bir ihtiyaç var 
mıdır veya mevcut girişimlerin güçlendirilmesi olabilir mi? Hangi stratejiler 
mevcut kaynakları en üst düzeye çıkarabilir ve çabaların tekrarını azaltabilir? 
Paydaş analizi şu anda yaya güvenliğine dâhil kilit kişi ve kurumların rolleri ile 
ilgili bilgi sağlar. Bu bilgiler hangi acentelerin yaya güvenliği için harekete karşı 
olduğunu ve hangilerinin buna dâhil edileceğini tanımlamak için değerlidir. 
Ayrıca, olası çıkar çatışmaları ve bunları en aza indirmek için yolların yanında, 
kaynakları birleştirme olanaklarının tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Bölüm 3.2’de açıklanan durumsal değerlendirme, yerel yaya güvenliği 
durumuna- yaya trafik kazalarının, ilgili risk faktörlerinin, yaya güvenliği 
girişimlerinde halihazırda mevcut olan (veya olacak) insanlar, kurumlar, 
politikalar, programlar ve kaynakların kapsamı ve biçimine, bir anlayış sağlar. 

Bilgi, risk faktörleri ve hedef gruplarına öncelik verme ve mevcut girişimlerdeki 
boşlukları tespit etmeye yardımcı olur. Yaya güvenliğini iyileştirmede 
sonraki adım bir eylem planı oluşturmak için, Modül 4 Bölüm 4.1’deki etkili 

3.3  Yaya güvenliği eylem planının hazırlanması
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müdahaleler hakkında bilginin yanında, bu bilgiyi kullanmaktır. Bir eylem 
planı, dikkate alınılan bir ortamda yaya güvenliğini iyileştirmek için bir strateji 
ortaya koymaktadır. Bu işin tekrarını en aza indirir ve zaman içindeki gelişmeyi 
değerlendirmeyi kolaylaştıran bir stratejik müdahaleleri organize etmek için bir 
çerçeve sağlar.

Bu daha geniş bir karayolu güvenliği planının parçası olabilir veya tek başına 
kalabilir. Bir bölge, bir mahalle, bir belirli sokak veya bir ülke çapının arasında 
değişen, farklı coğrafi birimlere odaklanabilir. Plan, mevcut yaya güvenliği 
girişimlerini güçlendirmek ya da yeni bir şey yaratmak için geliştirilmiş olabilir. 
Planın doğası ve odağı ne olursa olsun, belirli sorunlar ve yerel yerleşimin 
ihtiyaçlarına uygun olmalıdır (8).

Planın odağı kabul edildikten sonra, planlanan eylemlere, sistematik ve yerelle 
alakalı bir biçimde öncelik verilmesi gerekir. Çeşitli müdahalelerin etkinliği 
hakkında bilgi ile birlikte, durumsal değerlendirilme yoluyla toplanan veriler, 
önceliklendirme sürecini bilgilendirmek için kanıt sağlar (Bkz. Modül 4). 
İlgili hususlar; hangi risk faktörleri veya sorunların ele alınacağını, kamu 
desteği, finansman, güvenlik faydaları ve sorumlu ajansı içermektedir (8). 
Programlamada kilit risk faktörlerini etkileyecek ve programlamada boşluklara 
dikkat çekecek stratejilere ek olarak, planı yaya yaralanma bedelini ölçmek ve 
müdahalelerin etkisini değerlendirmek için gerekli veri boşluklarını gidermeye 
yönelik stratejiler de içerebilir.

3.3.1 Paydaşları Harekete Geçirme

Bir yaya güvenliği planının hazırlanması ve devamında uygulanması çeşitli 
paydaşların girdi ve desteğini gerektirir. Bölüm 3.2’de belirtilen paydaş ve 
kurumsal analiz, karayolu güvenliğinden sorumlu lider ajansın belirlenmesine 
yardımcı olmalıdır. İdeal olarak bu ajans, bir çalışma grubunu toplamalı ve yaya 
güvenliği planının gelişimini koordine etmelidir. Hiçbir lider ajans yoksa, yaya 
güvenliği konusunda eylem planının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine 
etmek için, çok sektörlü bir çalışma grubu veya komite kurulabilir. Karayolu 
güvenliği çalışma grupları ya da zaten komiteler varsa, belirli bir yaya güvenliği 
odak sağlamak için savunuculuk çalışmalarına ihtiyaç duyulabilir.

Çalışma grubunda kimler yer almalıdır?

Modül 1 ve 2’de gösterildiği gibi yaya ölüm ve yaralanmaları, birden fazla 
belirleyiciye sahiptir, farklı insanları etkiler ve çeşitli sektörlerin eyleme 
geçmesini gerektirir. Çalışma grubu yaya güvenliğini geliştirmeye yönelik ortak 
ilgiye sahip, hükümet ve diğer kurumların temsilcilerinden oluşmalıdır.

Paydaş katılımı; kamusal olarak desteklenen ve güvenilir 
politikalar, programlar ve yaşanabilir, yürüyebilir topluluklar 
oluştururacak yaya kazalarını azaltma projeleri oluştururken 

önemli bir unsurdur” (8).

NOT
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Bu, sadece güvenlik için idari sorumluluk alanları değil, konuya ilişkin siyasi 
ve ekonomik çıkarlara sahip kurumlar veya insanları da içerebilir. Çalışma 
grubu aynı zamanda güvenli yürüyüş ve yaya güvenliği önlemlerinin önemi ve 
çekiciliğine yönelik ikna olmamış üyeleri de içermelidir. Karşıt olanlar da dahil 
çeşitli perspektifler ve güçlü yönler içeren çeşitli bir grup oluşturmaktır. Çalışma 
grubunun kompozisyon planı; ulusal, il veya belediye düzeyinde kurulup 
kurulmamaya bağlı olarak değişebilir.

Durumsal değerlendirmede belirlenen kilit paydaşlar bir temel çalışma grubunu 
teşkil etmelidir. Çalışma grupları, küçük olduğunda en iyi şekilde işlev gösterir, 
ama sadece bilgi paylaşımı için olsa bile, mümkün olduğunca paydaşlardan 
geniş bir grubun katılımını kolaylaştırmak için bir mekanizma geliştirilmesi de 
önemlidir. Hükümet kurumları tarafından üst düzey siyasi taahhütle planlanan 
faaliyetleri ve üst düzey hükümet temsilinin başarılı bir şekilde uygulanmasını 
kolaylaştırır, böylece çalışma grubu için önemli olabilir. Eylem planının 
Hükümet tarafından sahiplenilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliği açısından 
fırsatlar yaratır.

Çalışma grubu ne yapmalıdır?

Çalışma grubunun, faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, erken süreçte 
görevlerini tanımlaması gerekir. Oluşturulduğu anda grup tarafından kısa 
sürede ele alınacak temel konular; bir koordinatör belirlenmesi, grup için bir 
operasyonel çerçevesinin belirlenmesi, bir yönetim komitesi ve belirli alt-
grupları oluşturma ve gerektiğinde üyelerine sorumluluklarını bildirmeyi içerir.

Çalışma grubunun kritik stratejik görevleri aşağıdakileri içerir(8): 

•  Yaya eylem planının amaç ve hedeflerinin belirlenmesi.
•  Mevcut veri veya bilgilerin incelenmesi ve endişelere öncelik verilmesi.
•  Geliştirme ve yaya güvenliği eylem planının uygulanmasını koordine etmek. 

Bazı durumlarda çalışma grubu eylem planının geliştirilmesi sorumluluğunu 
alabilir, ancak uygulanmasını gözlemlemek gibi bir sorumluluğu yoktur. 
Diğer durumlarda çalışma grubuna hem eylem planının geliştirilmesi ve 
uygulanmasını denetlemesine yönelik bir sorumluluk verilebilir.

•  Yaya güvenliği eylem planına destek ve kaynakların harekete geçirilmesi. 
Çalışma grubu fon bulma ve planlanan faaliyetleri üstlenmek için bazı 
işletme sermayesi sağlamak için mali ve insan kaynaklarının toplayan 
stratejileri tasarlaması gerekir.

•  Eylem planının ulusal ve yerel düzeyde hükümetin karayolu güvenliği 
programına ulaşım ve/veya kentsel gelişim programlarını entegre etme ve bu 
program ile koordinasyonunun sağlanması. Bir yaya güvenliği girişiminde 
yargısal, kaynaksal ve hükümetin katılımını gerektiren altyapı sorunları vardır.

•  Uygulama için performans ölçütleri ve hedeflerini tanımlama.
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3.3.2 Eylem planının temel bileşenleri

Güçlü eylem planlarının ortak birçok bileşeni vardır:

İyi tanımlanmış bir sorun

Durumsal değerlendirmenin temel amacı, yerel yaya trafiği yaralanma durumunun 
kapsamlı bir portresini sağlamaktır. Bu değerlendirme olmadan, eylem planı, en 
önemli sorun ve çözümlerin üzerinde durmayabilir.

Net hedefler

Eylem planı, risk faktörlerini geniş bir yelpazede ele alabilir, kapsamlı olabilir, ya da 
bir kaç oldukça özel hedefi kapsayan, daha odaklanmış bir yaklaşım ile başlayabilir.

Curitiba/Brezilya ve Kopenhag/Danimarka gibi şehirlerin deneyimi,  sadece birkaç 
hedefle planlanmış eylem planların bile, yoğun bir cadde üzerinde hız kontrol 
önlemlerinin uygulanması veya yayalar için sokaklar oluşturulması gibi önemli 
sonuçlar elde edebileceğini göstermiştir (14). Planları ise kaynaklar ve siyasi 
taahhütler izin verdikçe diğer konular dâhil zamanla genişletilebilir.

Hedeflerini belirlemede dikkate alınan genel prensipler şunlardır:

•  Hedeflerin net olması ve tanımlı bir sürede ölçülebilir bir sonuç belirtmesi 
gerekir. Amaçları AKILLI tutun: Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana 
bağlı.

•  Hedefler durumsal değerlendirmenin yanı sıra mevcut literatür kaynaklarından 
çıkarılmalı, kanıt bilgisine dayalı olmalıdır.

•  Hedefler yaya ölüm ve yaralanmalarının azalması ve yürüyüş için koşulların 
iyileştirilmesinden kaynaklanabilecek diğer risklerin de azaltılmasını içermelidir. 
Yayaların hakları ve güvenliğini korumak için ihtiyaca karşı halkın tutumlarını 
değiştirmek ve karar verme süreçlerine yaya güvenliğini katmak ayrıca dikkate 
alınmalıdır.

• Kısa vadeli ve orta-uzun vadeli hedeflerin her ikisi de arzu edilir.

Gerçekçi hedefler

Hedefler, belli bir süre içinde beklenen gelişmeleri belirtir ve hedef koymanın 
karayolların geliştirilmesi için taahhüdü güçlendirdiğini göstermiştir(15). Bu 
ölçülen hedefler, amaçlara ulaşmada kaydedilmekte olan ilerlemeyi izlemek için bir 
kıstas temin eder. Onlar yol boyunca faaliyetlerini ayarlama olasılığı ve belirtilen 
hedeflere ulaşma olasılığını artırmak için bir fırsat yaratarak karayolu güvenliği 
programlarının daha iyi yönetimi ve kaynakların daha iyi kullanımını sağlar 
(15,16).

Hedefler, planın hedeflerine ve/veya yaya güvenliği tedbirlerinin uygulanması 
sırasında elde edilen sonuçların tarihsel deneyim hedeflerine göre belirlenebilir. 
Hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınacak genel prensipler şunlardır: 
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•  Özel ve gerçekçi hedefler belirleme.
•  Mümkün olduğunca sayısal hedefler ayarlama.
•  Hedefler yaya güvenliğinin eyleminden sorumlu devlet kurumları ile istişare 

içinde ayarlanmış olmalıdır.
•  Hedefler için bazal önlemler belirtilmeli ve/veya tahsil edilmelidir.
İddialı hedefler bazen, örneğin, çabalarını güçlendirmek için paydaşlar 
üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla karayolu güvenliği sorununun kamu 
bilincini artırmak için uygun olabilir (16).

Performans göstergeleri

Performans göstergeleri hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmek için kullanılır. Onlar 
ele alınan temel koşullardaki değişiklik ve gelişmeleri, örneğin, yaya ölüm ve 
yaralanmalarının sayısı veya yaya güvenliğine sağlanan fon miktarını gösterir. 
Performans göstergeleri eylem planı için önemli faaliyetler, teslimat ve sonuçları 
tanımlamak için yardımcı olur. Her performans göstergesi, nicel veya nitel belirli 
hedeflere sahip olmalıdır.

Gerçekçi bir zaman çizelgesi ve kilometre taşları

Eylem planının, farklı etkinlikleri ve kilometre taşlarını yürütmek için ilerlemeyi 
ölçmekte kullanılabilecek bir zaman çizelgesi belirtmesi gerekir. Uygulama sırasında 
oluşabilecek değişiklikleri karşılamak ve gerektiği gibi ayarlamak için bir zaman 
çizelgesi esnekliği gereklidir.

Yeterli kaynaklar

Eylem planının başarılı bir şekilde uygulanması yeterli kaynak tahsisine bağlıdır. Plan 
mümkün olduğunda her bir bileşen için fon belirlemeli ve tahsis etmelidir. Kaynaklar, 
yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde mevcut fonların harekete geçirilmesiyle veya 
yeni fonlarla yeniden tahsis edilebilir.

Bir izleme ve değerlendirme sistemi

İlerlemenin sürekli değerlendirmesi, performans göstergeleri ve hedefleri içeren 
bir izleme ve değerlendirme sisteminin tanımını gerektirir. Planın, veri toplama ve 
analiz yöntemleri, yaygınlaştırma kanalları ve yaya güvenliği faaliyetlerini ayarlamak 
üzere sonuçların kullanımı için bir çerçeve belirtmesi gerekir.

Sürdürülebilirlik

Yeterli finansman tahsisi önceliklerini dikkate almanın yanı sıra, devamlı 
olarak yeterli fon seviyelerini sağlayacak mekanizmalar içerirse, plan çok etkili 
olacaktır. Yaya güvenliği için kamu talepleri, karşılığında eylem planının uzun 
vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirecek siyasi ve mali taahhüdü göstermek için 
politikacılar ve hükümet yetkilileri üzerinde baskı kurabilir. Plan, bu nedenle yaya 
güvenliği ve hükümet yanıtı için kamu talebini ölçmek için bazı göstergeler içerebilir.

Eylem yaya güvenliği planının bir örneği Kutu 3.4’te sunulmuştur. 3:
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Bu modülün içeriği aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

• Yerel yaya güvenliği durumuna kapsamlı bir anlayış, etkili eylem için esastır.

• Durumsal değerlendirme; yaya trafik kazalarının büyüklüğü ve doğasını, 
önemli risk faktörlerini, yaya güvenliği paydaşlarını, mevcut programları ve 
mevcut politika ortamını kapsamalıdır.

• Yaya güvenliği için bir eylem planının geliştirilmesi, paydaşlar ve hükümetin 
farklı düzeylerinde geniş bir yelpazede işbirliği gerektirir.

• Eylem planının temel bileşenlerini iyi tanımlanmış bir problem, net hedefler, 
gerçekçi hedefler, performans göstergeleri, zaman çizelgesi ve kilometre taşları, 
yeterli kaynak, izleme ve değerlendirme ve sürdürülebilirlik seçeneklerini içerir.

Yaya ölümleri ve yaralanma sorununu ele 
almak için 2007 yılında, Montgomery Kent 
Konseyi yaya güvenliği stratejik planı oluşturdu. 
2003-2006 arasında her yıl 14 yaya ölümü ve 
430 yaya kazası meydana gelmiştir (17): Planın 
hedefler; yayaların karıştığı kazaları, yaya 
yaralanmaları, ölümleri ve bunlarla ilişkili sosyal 
ve ekonomik maliyetleri azaltmaktır ve kentin 
tüm alanlarında yayalar için güvenli ve rahat 
bir seyahat seçeneği sunmayı sağlamaktır.

Plan, 7 stratejik alana odaklanmıştır: 
Vaka olasılığı yüksek bölgelerde yaya 
güvenliğinin geliştirilmesi; yaya ağı ve 
bağlantı gereksinimlerinin iyileştirilmesi 
ve değerlendirilmesi; planlama sürecinde 
yayalar ve bisikletlilere vurgunun artırılması; 
kavşaklarıngeliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve 
trafiği sakinleştirici yöntemlerin belirlenmesi ve 
uygulanması; yaya sinyallerini arttırma; sokak 
aydınlatma cihazlarının değerlendirilmesi ve 
artırılması ve gelişmiş uygulama ve eğitim 
çabaları ile yaya ve sürücü davranışının 
değiştirilmesi (17). Bütçe içeren plan, gerekli 
finansman miktarını, kaynakları ve fonların tek 
seferlik veya yinelenen fonlar olup olmadığını 
gösterir, 

Plan çeşitli performans göstergeleri 
tanımlamıştır:
• İyileştirmelerin tamamlanmasını takiben 

vakaların yüksek oranda meydana geldiği 
alanların her birinde yaya kazalarında % 20 
azalma hedefi.

• Hedeflenen vakaların yüksek oranda 
yaşandığı bölgelerde ortalama trafik seyahat 
hızlarının düşürülmesi.

• Sonuçlarını değerlendirmek için sakinlerin 
ve ziyaretçilerin yıllık il anketi kullanılarak, 
yaya güvenliği algısı ve hedeflenen yüksek 
vaka bölgelerinde ‘yürünebilirlik’ oranını 
artırmak.

• Her yıl 17 kilometre yeni kaldırım yapma 
çabasını artırma.

• Altı yıllık süre içinde ilçe okullarının kalanını 
tamamlayarak, yılda 29 okulda iyileştirmeler 
yaparak ‘Okullara Güvenli Rotalar’ 
oluşturma.

• Üç yıl boyunca yılda 250 oranında yaya 
zamanlama işaretlerini inceleme ve 
güncelleme.

• Yılda beş oranında, mevcut erişilebilir 
yaya işaret standartlarına, yaya geri sayım 
özelliklerini ekleyerek, tüm ilçeye ait trafik 
işaretlerini güncelleme.

• Altı yıl içinde 13 tespit edilmiş aydınlatma 
projelerinde iyileştirmelerin tamamlanması.

Kutu 3.4: Yaya güvenlik planı, Montgomery Vilayeti, Maryland, USA

3.4  Özet
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4
Yaya Güvenliği 

Müdahalelerinin Uygulanması
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Modül 3, bir durumsal değerlendirme yapılması ve yaya güvenliği için bir 
eylem planı hazırlanması konusunda rehberlik eder. Bu modül, çeşitli 

yaya güvenlik önlemleri ve kilit sorunları uygulamalar açısından tartışmaktadır. 
Modül iki bölüme ayrılır:

4.1 Etkili yaya güvenliği müdahalelerine bir bakış: Bu bölüm yaya güvenliğini 
artırmak için uygulanabilecek önemli müdahalelerin bir özetini verir ve 
müdahalelerden en uygun olanlarının seçimi ile ilgili karar verme sürecine 
rehberlik edecek ilkeler sağlar.

4.2  Yaya güvenliği müdahalelerinin uygulanması: Bu bölüm, belirli yaya 
güvenliği müdahaleleri ve bunların uygulanma örnekleri hakkında ayrıntılı bilgi 
sunar.

Yaya güvenliği için çalışan kurumlar ve insanlar, eğitim ve deneyimlerine bağlı 
olarak, mühendislik önlemleri veya davranış değişikliği önlemlerinden birini 
destekleme eğiliminde olabilirler, ama yaya güvenliğinde önemli bir gelişme, 
tüm perspektifleri içeren dengeli bir yaklaşım gerektirir (1).

Çeşitli mühendislik ve davranışsal müdahaleler değerlendirilmiş olup, yaya 
güvenliğini iyileştirmede etkili olduğu tespit edilmiştir. Kilit yaya güvenliği 
önlemlerinin bir özeti Tablo 4.1’de sunulmuştur. Önlemlerin her geniş bir 
kategorisi, bir dizi belirli müdahalelerle ilişkilidir. Bazı müdahalelerin birden çok 
ortamda etkili olduğu bulunmuşken, diğerlerinin etkinlik ile ilgili yeterli kanıtı 
vardır.

Önlemlerin etkinliği, davranış, tutum ve bilgi değişikliklerinin yanı sıra 
ölümlerin ve yaralanmaların azalması ile değerlendirilir. Tablo 4.1 yaya güvenliği 
stratejilerini aşağıdaki şekilde sınıflandırır:

Kanıtlanmış: Rasgele kontrollü çalışmalar, sistematik gözden geçirmeler ya 
da vaka-kontrol çalışmaları gibi sağlam çalışmalardan elde edilen kanıtlar, bu 
müdahalelerin, yaya ölümleri ve yaralanmalarını azaltmada ya da istenen davranış 
değişikliğini sağlamada etkili olduğunu göstermektedir.

4.1  Etkili yaya güvenliği müdahalelerine genel bir bakış:

  “Birçok yaya güvenliği sorunu, bir başına ‘3 E’ (mühendislik, 
eğitim, uygulama) konularından birini ele alarak çözülemez. 
Mühendisler, kanun uygulayıcılar, tasarımcılar, plancılar, 

eğitimciler ve vatandaşlar, yaya güvenliğinin artırılması için etkin karşıt 
tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasında rol oynamalıdırlar” (2).
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• Umut verici: Sağlam çalışmalardan elde edilen kanıtlar, bazı yaya güvenliği 
faydalarının bu müdahalelerden elde edildiğini, ancak çeşitli açılardan daha fazla 
değerlendirme gerekli olduğunu ve bu müdahaleleri uygularken ihtiyatlı olunması 
gerektiğini göstermiştir.

• Yetersiz kanıt: Bir müdahalenin değerlendirilmesi, etkinliği hakkında kesin bir 
sonuca ulaşmamıştır (2).

Tablo 4.1  Yaya güvenliği durumunun değerlendirilmesi için asgari ve 
         tamamlayıcı veriler

Kanıtlanmış

EtkinlikKilit önlemler    Müdahale örnekleri

Umut verici Yetersiz 
kanıt

Araç 
trafiğinde 
yaya 
maruziyetini 
azaltmak

Araç hızını 
azaltmak 

Motorlu 
taşıtlar ve 
yayalar 
arasında görüş 
mesafesini 
ve/veya 
görünürlüğü 
artırma 

Yan yol sağlamak
Trafik ve yaya ışıklarını yerleştirmek 
ve/veya güncellemek
Yaya refüj adası ve 
yükseltilmiş medyan 

Geliştirilmiş işaretli yaya geçitleri

Taşıt kısıtlaması veya farklı önlemler

Üst/alt geçit yerleştirmek 

Büyük çaplı transit rota dizaynı 
Bu seçeneklerin etkili olduğu yerde, araba 
ile yapılan seyahat yerine toplu taşıma, 
yürüyüş ve bisikletin tercih edilmesi ile 
trafik yoğunluğunun azaltılması
Hız sınırlarını düşürme

Ör: 30 km/s gibi alan geneline alt hız 
sınırı programları uygulama 

Yol-daraltma önlemleri uygulama

Yol bölümlerinde hız yönetimi
 tedbirleri uygulama

Kavşaklarda hız yönetimi tedbirleri 
uygulama

Okul rotalarında geliştirmeler sağlama
Yaya geçidi iyileştirmesi sağlama

Aydınlatma/geçit aydınlatması 
tedbirlerini uygulama

Park halindeki araçlar dâhil, fiziksel 
nesneler tarafından tıkanıklığı ortadan 
kaldırmak 
Yayalar geçerken motorlu taşıt sürücülerini 
uyaran işaretlerin yerleştirilmesi
Yayaların görünürlüğünü artırma
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Hangi yaya güvenlik önlem(ler)inin uygulanacağına karar verirken uygulayıcı ve 
karar vericileri yönlendiren birçok önemli ilke vardır:

Durumsal değerlendirme yapma ve bu değerlendirme sonuçlarını kullanma

Durumsal değerlendirme bulgularının, belirli bir ortamda yaya güvenliği sorununu 
ele almak için müdahalelerin seçimi ve önceliklendirilmesini bilgilendirmesi 
gerekir. Müdahale seçimi için diğer hususlar maliyet, etkinlik, fizibilite ve kabul 
edilebilirliği içerir.

Bütünsel ve çok yönlü bir yaklaşım dar bir bakış açısına tercih edilir

Tablo 4.1’de sunulan önlemlerin bir kombinasyonu, tek bir stratejinin 
uygulanmasında daha etkili olacaktır. Müdahaleleri seçerken maliyet ve fizibilite 
tek dikkat edilen hususlar olmamalıdır. Uygulaması daha kolay olabilecek 
stratejiler daha küçük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yaya uyarı işaretleri, yaya 
farkındalığı sağlayıp bazı riskleri azaltabilir, ancak kaldırımlar ve hız yönetimi 
stratejilerinin sağlanması gibi önemli altyapı değişiklikleri daha etkin bir yaklaşım 
sağlayacaktır.

Kanıtlanmış

EtkinlikKilit önlemler    Müdahale örnekleri

Umut verici Yetersiz 
kanıt

Not: ‘kanıtlanmış’, ‘umut verici’ ve ‘yetersiz kanıt’ aynı çizgide vurgulanmış olarak göründüğünde, etkinlik 
açısından daha önce yukarıda açıklandığı gibi farklı gelişim aşamalarında aynı geniş kategoride farklı tedbirler 
olduğunu gösterir.

Kaynak: 1-7.

Yaya ve 
sürücünün 
güvenlik 
bilincini ve 
davranışını 
geliştirme

Yayaların 
korunması için 
araç tasarımını 
geliştirme

Yaya 
koruması için 
araç tasarımı 
geliştirme

Yaralı 
yayaların 
bakımını 
geliştirme

Eğitim, sosyal yardım ve alıştırma 
sağlanması
Hız, alkollü sürüş, yayalara geçiş hakkı, 
kırmızı ışıkta geçme, yol kenarında ticari 
faaliyet ve trafik kontrolü üzerine trafik 
yasalarını uygulama ve/veya geliştirme

‘ Yürüyen okul otobüsü ‘ programlarını 
uygulama
Yayaların korunması için araç güvenlik 
standartları ve yasaları geliştirmek

Yaya koruması için araç güvenlik 
standartları ve yasaları uygulamak

Yeni Araç Değerlendirme Programları 
sonuçları gibi, marka ve model araca göre 
yaya güvenliği ile ilgili, tüketici bilgilerini 
kamuoyuna sunma

Hastane öncesi travma bakım sistemlerini 
organize etme

Kapsayıcı travma bakım sistemleri
Erken rehabilitasyon hizmetleri sunma
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Mühendislik ile ilgili önlemler daha pahalı olabilir ve davranış değiştirici 
stratejilerden daha fazla zorlukla karşılaşabilir, ancak dengeli güvenli sistem 
yaklaşımı için bu tür önlemler gereklidir.

Herhangi bir ülkede birkaç yargı sistemi, Tablo 4.1’de sunulan yaya güvenlik 
önlemlerinin tümü ya da çoğunu uygulamaya yönelik yeterli kaynaklara ve/veya 
siyasi iradeye sahiptir. Bir yargı, kaynakları ve siyasi iradeyi harekete geçirip 
tamamlayıcı tedbirleri uygulamak için tek bir strateji veya tedbirle başlamayı 
tercih edebilir. Sorumlu kurum ve/veya eylem planı diğer önlemleri içeren geniş 
ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduğu sürece, sorun teşkil etmez.

Karayolunda tasarım ve arazi kullanımındaki planlamanın temel bir özelliği olarak 
yaya güvenliğini entegre etmek

Yaya güvenliğine güvenli sistem yaklaşımı, mevcut yapılı çevrede riski azaltmak 
için müdahaleler yerine riskli karayolu ortamlarının gelişmesini önler (Bkz. 
Modül 1) Karar vericiler, mühendisler ve planlamacılar rutin karayolu tasarımı 
ve arazi kullanımındaki planlamanın bir parçası olarak yaya güvenliğini dikkate 
aldığında, yaya güvenliğini ulaştırma sisteminin içine dâhil eder.

Yaya güvenliğine fayda sağlayan birçok stratejinin, diğer yol kullanıcılarına da 
yararlı olduğu tespit edilmiştir. Örnekler şunları içerir(4,5):

• Çok şeritli yollarda yükseltilmiş medyanlar araç çarpışmalarını ve yayalara 
çarpılmasını azaltır.

• Dört ve beş şeritli yolların 3 şeride indirgenmesi toplam karayolu ve yaya 
kazalarını azaltır.

• Asfaltlı yollar, motorlu taşıtların karıştığı sabit nesneye çarpma ve vur kaç 
kazasının yanı sıra ‘yol boyunca yürüyüş’ yapan yayalara çarpma vakalarını da 
azaltabilir.

• Sola dönen araçlar için ışıklı kavşaklarda ayrı evre sağlanması, sola dönüşte 
yayaya çarpmalı kazaları ve düz giden araçların karıştığı sola dönüş kazalarını 
azaltır.

Davranışlarındaki değişiklikler de, sadece ‘geleneksel’ uygulama 
ve eğitim yaklaşımlarıyla değil, arazi kullanım planlaması ve yol 
tasarım stratejileri yoluyla da elde edilebilir 

NOT
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Çeşitli yayaların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma

Yayalar farklı özellikleri, yetenekleri ve ihtiyaçları olan bir gruptur. Engelliler, 
çocuklar ve yaşlıların özel ihtiyaçları göz önüne alınmalı ve yaya güvenliği önlemleri 
tasarlanırken bu ihtiyaçlara öncelik verilmelidir (Bkz. Kutu 4.1). Çocuk ve engelli 
insanlar hakkında daha fazla bilgiye daha sonra bu modülde yer verilecektir.

Yaş, yaya trafiği yaralanma riskini etkileyen 
çeşitli özellikler ve becerilerle ilgilidir. Yaşa 
bağlı bu özellikler de, farklı yaştaki insanların 
yaya güvenlik önlemleri ile etkileşime geçtiği 
yolu etkileyebilir ve bu nedenle müdahaleleri 
planlarken daha da dikkatli olmak gerekir. 
Yaşlı yayalarda riski artıran çeşitli faktörler 
vardı:
• Yaşlıların görme keskinliklerinde bozulma 

güvenle karşıdan karşıya geçişlerinde 
olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Genel 
olarak, yaşlı yayalar genç yayalara göre 
trafiğe daha az bakar ve yoldan geçerken 
trafikte önemli ölçüde taşıtların ne 
kadar sürede yakınlarına varacağını 
hesaplamakta zorlanırlar (8) .

• Yaşlıların hareket kabiliyetlerindeki 
azalma,  bir kaza tehlikesi durumunda 
kazadan kaçınabilmek için hızlı tepki 
vermelerini engeller.

• Altta yatan sağlık koşulları veya zayıflık 
daha fazla yaralanma şiddetine neden 
olabilir.

• Karşıdan karşıya geçerken daha yavaş 
hareket etme. Yaşlıların hızlarının kendisi 
riski artırmaz; risk trafik hızından, 
yaşlıların güvenle geçmesi için yeterli 
zaman tanımayan otomatik ışıklardan 
kaynaklanır. Birçok belediyede ışıklı 
geçitlerde geçiş sürelerini ayarlamak için 
kullanılan varsayılan yürüme hızı, yaşlıların 
yürüme hızından yüksektir, ışık değişip 
taşıtlara geçiş hakkı verildiğinde yaşlılar 
yolda mahsur kalır (8) .

Aşağıdaki önlemler yaşlı yayaların güvenliğini 
artırmak için uygulanabilir:
• Yaya geçitlerinde yayalara tahsis edilen 

sürenin artırılması. 

• Yüksek görünürlüklü geçitler ve gelişmiş 
durdurma şeritleri kullanımı.

• Kırık bordür ve yaya rampalarının onarımı.
• Eksiklerin giderilip, var olan ışıkların 

güncellenmesi.
• Yükseltilmiş medyan veya yaya refüj adası 

yerleştirilmesi.
• Trafiği sakinleştirici teknikler ile yolların 

daraltılması.
• Güvenlik ihtiyaçları konusunda kamu 

farkındalığının artırılması.
•  Yasal hız sınırlarının azaltılması.
•  Hız sınırları ve alkollü sürüşe ilişkin 

yasaların uygulanmasının güçlendirilmesi.

KUTU 4.1: Yaya güvenlik önlemlerinde yaşlıların göz önüne alınması
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Hatta yayaları korumak için tasarlanmış önlemlerin de istenmeyen olumsuz etkileri 
vardır ve bu önlemler kötü şekilde uygulandığında yayalara zarar verebilir. Örneğin, 
ışıksız ve işaretli yaya geçidini, ışıklıya dönüştürmek, yaya güvenliği için olumlu 
görünebilir ama geçiş süresi çok kısa ise, araçların ışıkla harekete geçişi sırasında 
yayaların yolda takılmasına ve risklerinin artmasına yol açabilir. Kısa geçiş süreleri 
daha yavaş hareket eden yayaları risk altında bırakır (8).

Kanıtlanmış önlemlerin yerel koşullara adapte edilmesi

Her yerel konsept, kendine has siyasi, kültürel, mali ve yol koşullarına sahiptir. 
Yüksek gelirli ülkelerdeki önlemler, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yerel 
konseptler dikkate alınmadan transfer edilemez (ayrıca bkzModül 3). Tablo 4.1 
içinde sıralanan stratejilerin tümü, her alan için uygun ya da gerekli olmayabilir; 
müdahaleler;  trafik hızı ve hacmi, şeritlerin sayısı, işaretlerin varlığı, yayaların 
miktarı ve özellikleri (örneğin okul çocukları, engelli yayalar, yaşlılar), konum 
tipi (şehir, banliyö veya kırsal), arazi kullanım şekli ve ilgili diğer fiziksel ve 
konum faktörleri gibi spesifik bir alanın koşullarına en iyi uyacak şekilde 
tasarlanmış olmalıdır. Modül 3, müdahalelerin seçilmesi ve uyarlanması 
amacıyla yerel faktörleri değerlendirmek için yöntemler vermektedir.

Tedbirleri zaman içinde uygulamak

Yaya güvenliğini iyileştirmek zaman alır ve sürekli bir çaba gerektirir (Bkz. Kutu 
4.2). Bir şehir veya bölge, yüksek riskli yerler için bir kaç önlem ile başlar ve 
zamanla uygulanan müdahalelerin coğrafi kapsama alanı ve sayısını artırılabilir.

Destekleyici politikalar ve kurallar oluşturmak

Yaya güvenliğini iyileştirmek, yaya güvenliği konusuna özellikle odaklanmış veya 
genel ulaşım ve arazi kullanım politikalarının bir parçası olabilecek destekleyici 
politikalar gerektirir. Yaya tesisleri için tasarım standartlarını belirleyen kılavuzlar, 
yeni yollarda yaya güvenliğini sağlamaya ve mevcut yollardaki eksiklikleri 
gidermeye yardımcı olur(7). Böyle yüksek kapasiteli kılavuz (9) ve tamamlanmış 
sokaklar (10) gibi çeşitli mevcut kılavuzlar, yerel bölgelere adapte edilebilir. 
Genellikle, yaya güvenliği politikaları ve kılavuzları, yayaları meşru yol kullanıcıları 
olarak tanımalı ve planlamacılar, mühendisler gibi karayolu ulaşım sistemini 
yöneten profesyoneller arasında bu tanımanın yaygınlaşmasını teşvik etmelidir; 
yayaların güvenliğini sağlayan trafik yasaları kurgulanmalı ve uygulanmalıdır; yeni 
yolların planlaması ve/veya mevcut yolların yenilenmesi için kapsayıcı bir yaklaşım 
teşvik edilmelidir; engelli, çocuk ve yaşlı insanların özel ihtiyaçlarına dikkat 
edilmelidir.
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Lahey kenti Zuid-Holland bölgesinde 
Hollanda’nın batısında yer almaktadır. 
Amsterdam’a yaklaşık 45 kilometre ve 
Rotterdam’a 15 kilometre mesafededir. 
Yaklaşık yarım milyon insan iyi gelişmiş yaya 
altyapı ağı ve destek servisleri olan bu kentte, 
yaşıyor. Ağ ve destek hizmetleri, birkaç yıl 
boyunca farklı hükümetler, yerel örgütler 
ve halk tarafından yapılan eylemlerin bir 
sonucudur.
Lahey’deki yaya güvenliğine yönelik sürekli 
yapılan girişimler aşağıdaki özelliklerle 
donatılmıştır:
• Yerel ve ulusal yönetim düzeyinde 

altyapının geliştirilmesi için genel bütçe 
içine yaya güvenliği önlemleri için ayrılmış 
finansal kaynakların eklenmesi.

• Yerel yönetimler düzeyinde yaya güvenliği 
konularında verilen kararların yerelleşmesi. 
Ulusal Altyapı ve Çevre Bakanlığının yaya 
tesisleri için idari sorumluluğu yoktur. Bu 
görev yerel yönetimlere verilmiştir.

• Yerel düzeyde genel olarak kentsel ve 
ulaşım planlaması içine yaya güvenliği 
çözümleri ve tesislerinin entegre edilmesi. 
Yerel yetkililer, yaya güvenliği ve altyapı 
planlamasını bağımsız görevler olarak 
değil, genel kent yönetiminin ayrılmaz 
bileşenleri olarak görmektedir.

• Bir ihtiyaç ya da bir sorun tespit 
edildiğinde olduğunda eyleme geçmek. 
Örneğin, kamusal veya sektör üyelerinden 
bir şikâyet olduğunda, yerel yetkililer yaya 
altyapısının bakım ve onarımını sağlar.

• Yaya güvenliği politikası sürekli olarak 
gözden geçirilip uygulanır. Sürdürülebilir 
yaya güvenliği iyileştirme çabasının 
parçası olarak, 1989 yılında Lahey Belediye 
Meclisi De Kern Gezond planını (şehir 
içi için sağlıklı bir yaşam alanı) ortaya 
koymuştur. Plan, şehir içinde kamusal alan 
tasarımı için bir çerçeve sağlamıştır. Bu, 
kamusal alanlara doğru yeni bir yaklaşım 
sunmuştur. 1980’lerin sonlarında, Lahey 
şehir içinde yoğun trafiği ile arabaların 
egemenliğine geçmiştir. De Kern Gezond 
kamusal alan tasarımı ise yayalara 
öncelik verir. Sokaklar ve meydanlar 
yayaların lehine yeniden tasarlanmıştır. 
Belediye yayalar için bölgeleri artırarak 
işe başlamıştır. Yeni tasarım ve yeni 
malzemeler de yayaların sayısına ve hızına 
adapte edilmiştir. Merkezi istasyon alanı 
yeniden düzenlenmiş ve yoğun dağıtıcı 
yollar yeraltına alınmıştır Yüzey seviyesi 
ise, özgürce ve güvenle hareket etmesi 
için yayalar ve bisikletlilere bırakılmıştır. 
2011 yılında, hemen hemen tüm eski şehir 
yaya alanına dönüşmüştür. Günümüzde, 
Lahey Hollanda’nın en büyük otomobilsiz 
bölgesidir.

Genellikle, her yıl Lahey’de öldürülen 
yayaların sayısı 10’u geçmez. Bazı yıllarda, 
sadece tek bir yaya ölümü gerçekleşmiştir. 
Bu büyük ölçüde kentte yaya, ulaşım ve 
kentsel gelişim programlarının sürekli 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bu, 
ciddi yaya yaralanmalarının sayısına da 
yansımıştır. 

KUTU 4.2: Lahey-Hollanda’da Yaya Güvenliğini İyileştirmek

Lahey’de yaya yaralanmaları ve ölümleri(1993–2009)
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Bu bölüm, Tablo 4.1’de listelenen yaya güvenlik önlemleri ile ilgili ayrıntılı 
bilgi sunar. Bu bölümde uygulama için düşünülen bu tedbirlerin ve konuların 
etkinliğini tartışılır. Örnekler müdahalelerin dünyada farklı ortamlarda nasıl 
uygulamaya konulmuş olduğunu göstermek için ve uygulama sürecinde 
karşılaşılan fırsatlar ve zorlukları vurgulamak için sunulmuştur. Örnekler 
kapsamlı önlemlerden belirli risk faktörleri (örneğin hız yönetimi) odaklı 
yüksek riskli alanları (örneğin yaya geçiş noktaları) veya grupları hedef alan 
müdahalelere (örneğin engelli kişi) değişkenlik gösterir.

4.2.1 Yayaların araç trafiğine maruz kalmasının azaltılması

Araç trafiğine yayaların maruziyetini azaltmaya yönelik özel mühendislik 
önlemleri vardır. Bu önlemlerin çoğu, araçların yayalardan ayrılması veya trafik 
hacmini azaltmayı amaçlar. Bu bölümde araç trafiğine yaya maruziyetini azaltmak 
için kaldırımlar/yaya yolları, işaretli yaya geçitleri, üst geçit ve alt geçitler ve 
toplu taşıma yolları gibi kilit stratejiler anlatılır. Bu müdahaleler eylem için iyi bir 
başlangıç noktasıdır, ancak araç hızı azaltılması gibi diğer önlemler ile birlikte 
uygulandığında yaya güvenliği en iyi şekilde iyileştirilmiş olacaktır (Ayrıca Bkz. 
Bölüm 4.2.2).

Kaldırımlar/yaya yolları

Yaya yolları, yayaların yanı sıra bisikletlileri motorlu araçlardan ayırır. Yaya yolları, 
yürümek, koşmak, oynamak, buluşmak ve konuşmak için yayaların farklı türlerine 
yer sağlar. Çalışmalar, bu yolların yaya güvenliğini ve yürüyüş aktivitesini artırmış 
olduğunu göstermektedir:

•  Yayalara çarpmalar, kaldırımlar ve yükseltilmiş medyanların olduğu yerde 
azalır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada yayaların kazaya 
maruz kalma temelinde, kaldırım olmayan yerlerde beklenenden iki kat daha 
fazla kaza meydana gelme olasılığı olduğu tespit edilmiştir. Kaldırım olmayan 
yaşam alanları, tüm yaya-taşıt çarpışmalarında %23 orana sahiptir, ama yaya-
taşıt maruziyet oranı sadece %3’tür (3).

•  Bir yaya yolunun, ‘yol boyunca yürüyüş’ kaynaklı çarpmaların azaltılması 
yönünde güçlü bir olumlu etkisi vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yapılan bir çalışmada yaya yolu olan yollarda, olmayanlara göre yaya 
çarpmalarının %88 daha az muhtemel olduğu saptanmıştır(11).

•  Yürüyüş aktivitesi için yollar inşa edildiğinde yürüyüş aktiviteside artış 
görülür (5).

Yaya güvenliği açısından yaya yolu/kaldırımların sağladığı faydaları maksimize 
etmek için, bu kaldırım yaya yolları;
•  her yeni ve yenilenmiş karayolunun bir parçası olmalı,
•  hali hazırda kırsal yollara banket sağlamak dâhil olmak üzere kaldırım 

olmayan sokaklarda inşa edilmeli ( Bkz. Kutu 4.3),

4.2  Yaya güvenliği müdahalelerinin uygulanması
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Kaldırımlar ve yürüyüş yolları; yayaların, kentsel ve banliyö 
alanlarda güvenle yürümesi için önemli imkanlar sağlarken, 
geniş asfaltlı banketleri olan bazı kırsal bölgelerde bunlar, 

yayalara ve bisikletçilere seyahatlerinde kaldırıma alternatif bir yer 
sağlamak bakımından uygun olabilir.

NOT

•  yolun her iki tarafında da bulunmalı,
•  sert, düz bir yüzey olmalı,
•  genişlik, derinlik, yüzey tipi ve yerleştirme açısından mevcut yerel rehberlere 

göre tasarlanmalı,
•  bir kaldırım, tampon bölge ya da her ikisi ile diğer araçlardan ayrılmalı,
•  tüm yayalar için sürekli ve erişilebilir olmalı,
•  yeterince bakımı sağlanmalı,
•  (dar kaldırımlar ek karayolu güvenliği (tehlikesi) teşkil edeceğinden) yeterli 

genişliğe sahip olmalı,
•  (tekerlekli sandalye ve yürüme engelli yayaların ihtiyaçlarına hitap eden, 

önemli) kaldırım rampaları içermeli,
•  engellerden (örneğin lamba direkleri ve yol işaretleri), satıcılar ve diğer 

engellerden arındırılmış olmalı ve
•  yayalar ve bisikletliler tarafından paylaşılan zaman yol kullanıcılarının türüne 

göre sınır işareti içermelidir. 

Güvenli yürüyüş ve yaya trafik güvenliğini 
ele almak, yeni yaya tesislerinin inşasını 
veya güvenli ya da kullanıcı dostu 
olmayan mevcut tesislerin iyileştirilmesini 
gerektirebilir. Abu Dabi Kentsel Planlama 
Konseyi de artan nüfusun ihtiyaçlarına 
hitap eden ve daha yaşanabilir ve yürümeye 
elverişli topluluklar oluşturmaya yönelik 
yaya tesislerini geliştirmeye rehberlik 
sağlamak için bir sokak tasarımı kitabını 
geliştirmiştir (12).  Bu kılavuz birincil kılavuz 
olarak Abu Dabi Emirliği’nin tüm kentsel 
sokakları tasarımında kullanılmak üzere Abu 
Dabi Yürütme Konseyi tarafından Ocak 2010 
yılında kabul edilmiştir.
Salam Caddesi olarak bilinen ana caddenin 
bir bölümü, Abu Dabi Kentsel Sokak Tasarım 
El Kitabı esaslara göre 2011 yılında yeniden 
tasarlanmıştır. Yeniden tasarımdan önce 
sokak, önemli yaya riski de dahil olmak üzere 
aşağıdakilerle karakterize edilmiştir:

• Elektrik direkleri, tabela direkleri ve diğer 
kötü yerleştirilmiş sokak düzenlemeleri de 
dahil olmak üzere yaya yolu tıkanıklıklarının 
varlığı;

• Yayalar ve araçlar arasındaki ayrım eksikliği 
özellikle dubalar ve bordürlerin yokluğu; 
ve

• Araçların bazen yükseltilmiş zeminde 
kuyruk oluşturarak serbest sağ dönüş 
noktalarında yayalara yol vermemesi. 

Yeniden tasarlanan cadde, geniş yaya refüj 
adaları ve medyanlar, medyan engelleri, 
yükseltilmiş yaya geçişleri ve trafik kontrolleri 
de dahil olmak üzere yaya tesislerini 
iyileştirmiştir. Güçlendirmeler, genellikle 
yürüyüş şartlarını iyileştirmiş ve yakındaki 
bir sokağa kıyasla 4-10km/s ile araç hızlarını 
azaltmıştır. Azaltılmış hızlar, çoğunlukla 
yeni kılavuzun kurallarına göre tasarlanmış 
Salam Caddesi’ndeki küçük kavşaklar ve dar 
şeritlere uygulanmıştır.

KUTU 4 .3: Güçlendirilmiş kaldırımlar ve diğer yaya güvenliği tesisleri 
        Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Devam edecek…
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İşaretli yaya geçitleri

Yaya geçitleri, sokaklardan karşıdan karşıya geçişte kısa süre için araç trafiğini 
yayalardan ayırır. İşaretli yaya geçitlerinin amacı, yayaların geçmesi için en 
uygun veya tercih edilir konumu belirtmektir. İşaretli yaya geçitleri, yayaların 
yol hakkını işaret eder ve bu noktalarda yayalara yol vermek üzere motorlu 
taşıtlara yardımcı olur. Sürücülerin işaretli geçitlerde geçiş önceliğine uymaları 
konusundaki davranışları; farkındalık artırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri 
ile geliştirilebilir. İşaretli geçitler, okul bölgelerindeki yaya geçitlerinin fazlaca 
bulunduğu yerlerin yanı sıra genellikle ışıklı kavşaklarda kurulur. Bununla 
birlikte, geçidi güçlendirecek ve/veya araç hızlarını azaltacak diğer fiziksel 
karayolu uygulamaları ile birlikte uygulanmalıdır.

Geçişleri kurarken uygulayıcılar ve karar vericiler için dikkate alınması gereken 
birkaç önemli husus vardır:

•  Geçit işaretlerinin, yükseltilmiş yaya adaları ve trafik ışıkları gibi ilgili 
geliştirmeler olmadan yaya güvenliğini artırması olası değildir.

•  Trafik hızının yüksek olduğu yerler işaretli geçitler uygun değildir.

•  İkiden fazla şeritli yollarda işaretli geçitler, yaya-taşıt kazaları riskini artırabilir.

•  Geçit yerleri tekerlekli sandalyedeki yayalar ve diğer yayalar için uygun ve 
erişilebilir olmalıdır. Yaya geçitlerinin kurulacağı en uygun yerleri belirlemek 
için yaya hareketleri ve istenen rotalar (iki konum arasındaki en doğrudan/en 
kısa yol) analiz edilebilir.

•  İşaretli geçitler gece vakitlerinde sokak aydınlatmasının olduğu yerlerden 
geçmeleri için yayalara rehberlik etmelidir.

Sokakların yeniden tasarım müdahalelerine 
ek olarak aşağıdaki önlemler de dâhil edilir:

• Sürücülerin yaya geçitlerinde yaya geçiş 
hakkına saygı göstermesini sağlamak için 
trafik yasalarının uygulanması

• Yayaların korunmasına yönelik trafik 
kanunlarının yanı sıra, araç/yaya 
hareketinin sıralaması ile ilgili sürücüleri 
bilgilendirmek için eğitim ve farkındalık 
artırma programlarının uygulanması.

• Yaya güvenliğini artırmak için sağa 
dönüşlerde dubalar ve yönlendirici 
bordürler gibi diğer tasarım önlemlerinin 
uygulanması 

• Kaldırımlar da dâhil olmak üzere, diğer 
sokakların iyileştirilip uyarlanması.

 • Önlemlerin değerlendirilmesi.

önceki bölümden devam...
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•  Görme engelli yayaların, bordür rampasının bittiği ve sokağın başladığını 
işaret edecek, farkedilen uyarılar monte edilmelidir. Uyarılar aynı zamanda 
trafik ışığının değişeceği zamanı belirtmelidir.

•  Araç ve yayalar arasında yeterli görünürlük olmalıdır. Örneğin, gece 
vakitlerinde sürücülerin düzgün şekilde yayaları fark edebilmesi için yaya 
geçitleri ışıklandırılmalıdır.

Üstgeçit ve altgeçitler

Yaya üst ve alt geçitleri, araç trafiğinden ayrı, kesintisiz akışa olanak tanıyan 
köprüler ve tünellerdir. Bu uygulama, öncelikle yaya hacminin yüksek olduğu 
alanlarda kullanılmaktadır.

Üstgeçit ve altgeçit uygulanması ile ortaya çıkan birkaç konu vardır:

•  Bu yaklaşımların etkinliği, büyük ölçüde caddede karşıya geçen yayaların 
çoğu tarafından kullanılacağı olasılığına bağlıdır. Tokyo’da, üst/altgeçitlerin 
bulunduğu yerde, araç-yaya kazalarında %91’e varan bir oranda azalma 
görülmüş ve bu başarıyı üstgeçit ve çit uygulamasının sağladığı görülmüştür. 
(3).  Kullanım oranı; kolaylık, güvenlik ve alternatif geçiş güzergâhları 
ile karşılaştırıldığında yürüme mesafelerine bağlıdır. Daha kısa bir yol 
varsa yayalar genellikle bu tesisleri kullanmazlar. Uzun çitler ve diğer yaya 
bariyerleri, yayaları üstgeçit veya altgeçit kullanmaya yönlendirebilir. Yayalar 
engelleri dolaşıp kavşaklardan geçtikleri için bu tesisler, her zaman etkili 
değildir.

•  Fiziki yapı, örneğin, rampasız bir yapı örneğin, otoyol üzerinde bulunan 
bir üst geçit için elverişli ise uygundur. Çok merdivenli üst geçitler yaşlı 
veya engelli yayalar için kullanıcı dostu değildir. Alt geçitlerin ise açık ve 
ulaşılabilir hissini sunan bir şekilde tasarlanmış olması gerekir.

•  Rampalar tekerlekli sandalyedeki yayaları için tasarlanmış olmalıdır.

•  Altgeçitler selden etkilenebilir ve düzenli bakım yapılmazsa çabucak 
kirlenebilir.

•  Altgeçitler genellikle karanlık ve tenha yerlerdir. Çeteler tarafından ya da 
diğer şiddet failleri tarafından hedef alınabilir, bu nedenle, saldırı riskini 
yüksek olarak algıladıkları zaman insanlar bu geçitleri kullanmaz. Üst 
geçitler ve alt geçitler, iyi aydınlatılmış ve güvenli olmalı, kişisel güvenliği ve 
dolayısıyla kullanımı maksimize etmelidir.

Toplu taşıma yolları

Yaya güvenliği rotalar ve duraklar dâhil olmak üzere herhangi bir toplu taşıma 
sisteminin tasarımında dikkate alınacak önemli bir konudur (Bkz. Kutu 4.4). 
Toplu taşıma rotaları genellikle kentsel sokakların en tehlikeli türleri olan ana 
arter yollar üzerinde yer almaktadır (13). Toplu taşıma araçları ile seyahat etmek, 
güvenli modlardan biri olabilmesine rağmen, durak veya istasyona yürüyüp 
oradan ayrılırken, transit yolcuları yüksek risk altında bırakır. (14).
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Yüksek kapasiteli otobüs sistemleri ile 
ilgili yapılan bir çalışma, Latin Amerika 
ve Asya-Pasifikten beş ülkede, 32 örnek 
otobüs koridoru genelinde tüm ölümlerin 
yarısından çoğuna yayaların dâhil olduğunu 
ortaya çıkarmıştır (15). Yayalar ve araçlar 
arasında en çok çarpışmalar istasyonlar 
ve terminallerde meydana gelir. Özellikle 
terminaller otobüs koridorlarında kolayca 
tehlikeli noktalar olabilir.

Bu bulgular, yüksek kapasiteli otobüs 
sistemlerinin planlanması, tasarımı ve devreye 
alınmasına güvenliğin entegre edilmesi için 
kilit tasarım tavsiyeleri geliştirecek, EMBARQ 
Dünya Kaynakları Enstitüsü ve ortakları 
tarafından kullanılmıştır. Örneğin, Mexico 
City, metrobüs hattı 4 olarak bilinen bir yaya 
dostu toplu taşıma güzergâhı tasarlamıştır. 
Bu rota, yüksek yaya trafiğine sahip bazı 
sokakları da içeren, kentin tarihi merkezinden 
geçer. Birçok önemli güvenlik geliştirmeleri, 
bu güzergâh üzerinde yapılmıştır:

• İstasyonların yanı sıra güzergâh boyunca 
güvenli yaya erişiminin sağlanması.

• Yayalar için geçiş mesafesini azaltmak için 
medyan eklenmesi.

• Yayaların  bordürler ve dubalar ile refüj 
adaları ile araç trafiğinden korunması.

• Tarihi merkezde ışıklı kavşaklarda ‘yayalar 
için geri sayım’ ışıklarının montajı. Daha 
önce yayalar, yeşil ışık aşamasında 
sokaktan geçmeye yeterli zamanları olup 
olmadığını değerlendirmek için araç 
ışıklarına güvenmek zorundaydı. Araçlar 
için sarı ışık yayaların geçişi bitirmek 
ve dolayısıyla onları riskten korumak 
için yeterli zaman bırakmıyor ve dört 
saniyeden az sürüyordu. Yeni geri sayımlı 
ışıklar bu sorunu çözmeye yöneliktir.

Yeni tasarlanan otobüs güzergâhı Nisan 2012 
yılında faaliyete geçmiştir. Yukarıda belirtilen 
yaya güvenliği tasarım iyileştirmelerinin, 
yayaların güvenlik ve yürüyüş koşullarını 
iyileştirmesi beklenmektedir. EMBARQ ve 
yerel ortaklarının çalıştığı diğer yerlerde de 
müdahaleler, uygulanacaktır.

KUTU 4 .4:  Toplu taşıma rotalarının tasarımında yaya güvenliğinin 
         dikkate alınması
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4.2.2 Araç hızlarının azaltılması

Yaya güvenliğini artırmanın en etkili yollarından biri araç hızını azaltmaktır(16). 
Yukarıda ele alındığı gibi ve Modül 1 ve 2’de hız, yaya yaralanmalarında önemli 
bir risk faktörüdür. Mümkünse hız yönetimi tedbirleri yayaların araç trafiğine 
yaya maruziyetine azaltacak önlemler ile birlikte kullanılmalıdır. Trafikte yaya 
maruziyetini azaltmak mümkün olmasa bile, hız yönetimi yaya trafiği riskini 
azaltmak için etkili bir önlemdir ve Güvenli Sistem yaklaşımının temel bileşeni 
olmaya devam etmektedir.

Hız yönetimi, uygun hız sınırları belirleyip uygulamaktan çok daha fazlasıdır. 
Bu, yol ağı üzerindeki güvenlik ve verimli araç hızlarının dengelenmesi amacıyla 
bir dizi mühendislik, denetleme ve eğitim önlemlerini kullanır. Hız yönetimi 
stratejilerinin etkinliği ve uygulanmasına ilişkin detaylı rehberlik, Hız yönetimi 
(17) ve Hız yönetimi: Karar vericiler ve uygulayıcılar için bir karayolu güvenliği 
kılavuzu içinde bulunabilir (18). Modül 2’de gösterildiği gibi, tekbir caddeye 
odaklanmak yerine coğrafi alanın genelinde 30 km/s ya da daha düşük bir hız 
sınırı uygulaması için büyüyen bir çaba vardır (19).

Araç hızının ve bazen trafik hacminin azaltılmasına yönelik algısal müdahale 
ve hız sınırı düşürülmesinin yanı sıra, yollarda fiziksel uygulamalar gibi bir dizi 
trafiği sakinleştirici önlemlerden oluşan hız yönetimine mühendislik yaklaşımlar 
da vardır(20). Trafiği sakinleştirici önlemler genellikle iki türlüdür:

• Sürücülerin sola veya sağa hareket ederek yön değiştirmesini gerektirenler; ve

• Sürücülerin yukarı veya aşağı hareket ederek zemin değiştirmesini 
gerektirenler, 

Trafik-sakinleştirici önlemler, yerel sokaklarda bir kaç küçük değişikliklerle 
geniş değişiklikler ve büyük tamirler arasında değişebilir (20). Bu önlemler, 
yaya kazaları ve trafik hacminin azaltılmasında değişik başarı derecesine 
sahip ortalama hızda yapılan azaltmalar ve sokak tasarım değişiklikleri içerir. 
Bir dizi çalışma; refüj adaları, yükseltilmiş medyanlı işaretlenmiş geçitler, yol 
daraltılması, tırtıklı şeritler, yol tümsekleri ve kavşakların yeniden tasarımının, 
yaya-taşıt çarpışmalarında bir azalma sağladığını göstermiştir (3,22-24). 
Kutu 4.5, Çin’in bir kasabasında trafiği sakinleştirici önlemlerin çeşitli şekilde 
uygulanmasına bir örnek sağlar.

 Algısal tasarım, sürücülerin hızlarını düşürmelerine teşvik eden, 
yol yüzeylerine boyanmış desenler gibi psikolojik ilkelerin 
kullanılmasıdır (21) .
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Trafiği sakinleştirici önlemleri seçerken, aşağıdaki hususları akılda tutmak 
önemlidir (20):

•  En büyük yararı, trafik sakinleştirici önlemlerin bir kombinasyonunu sağlar. 
İdeal olarak, bir ya da iki izole noktalar yerine daha çeşitli sokaklarda ve geniş 
alanda uygulanmalıdır.

•  Trafik sakinleştirici önlemlerin tasarımı; farklı önlemlerin, yolların farklı 
türüne uygun olmasına yönelik olarak bağlamlara özgü olma eğilimindedir. 
Bu nedenle, kendileri için tasarlanmış oldukları sokak türleri ve alanlar 
üzerinde tedbirleri uygulamak önemlidir (örneğin yaşamsal alanlar). Bazısı, 
düşük hacimli yerleşim alanlarında; bazısı kavşaklara uygun; diğerleri ise 
alan çapında uygulama içindir. Tablo 4.2, çeşitli yol türlerine sakinleştirici 

Çin’de, 2010’da yayalar trafik kazalarında 
ölenlerin ikinci büyük grubunu (%25) 
oluşturmuştur (25).  Ekonominin büyümesi, 
artan kentleşme ve motorlu trafiğin 
büyümesi, Çin’de yaya-taşıt çarpışmalarına 
yol açan seyahat artışı ve trafik durumları 
altında yatan nedenlerdir (7). Trafik kanunun 
ihlali ve eksik uygulanması yaya açısından 
risk oluşmasına sebep olur (26). Çin’de 
çeşitli il ve şehirler yaya güvenliğini artırmak 
için tedbirler uygulamaktadır.

2008’de yetkililer Pekin’in Mentougou 
bölgesinde bulunan Zhaitang şehrinde altı 
ayrı yolda Pilot Trafiği sakinleştirici tedbirler 
uygulanmıştır. (27)  Tedbirler; hız azaltma, 
motorsuz taşıt kullanıcılarının güvenli 
seyahat koşullarını geliştirmeyi amaçlamış ve 
hız tümsekleri, yükseltilmiş yaya geçitleri ve 
kavşaklar, hız tamponu, kavşaklar, şikanlar, 
yolu kenardan daraltıcı kaldırım uzantıları2, 
orta ada daralması, lateral kaymalar, medyan 
saptırıcılar, kollu bariyer ve yaya refüj adaları 
içermiştir.

Ekim 2009’da yapılan bir öncesi ve sonrası 
değerlendirmesinde bu müdahalelerin 
karayolu güvenliğinin üç yönü üzerinde bir 
etkisi olmadığını göstermiştir (27):

• Karayolu trafik kazaları: Önlemler 
uygulandıktan sonra ölen tüm yol 
kullanıcılarının sayısı ikiden sıfıra 

düşmüştür. Benzer şekilde, yaralanan kişi 
sayısı 6’dan 1’e düşmüştür. 

  Ölüm ve yaralanmalarda ilk azalmaların 
onaylanması için veri toplamanın birkaç yıl 
için devam edeceği umulmaktadır.

• Araç hızı: Üç kavşakta ve dört yaya 
geçidinde yapılan gözlemler, ortalama 
araç hızının %9 azaldığını göstermiştir.

• Motorsuz ulaşım kullanıcıların seyahat 
davranışı: Yaya geçitlerinin kullanımı 
artmıştır ve kendiyle görüşülen kişilerin 
% 65’i; önlemlerin, hızlarını düşürmüş ve 
güvenliği geliştirmiş olduğunu hissetmiştir. 

KUTU 4 .5:  Toplu taşıma rotalarının tasarımında yaya güvenliğinin 
         dikkate alınması

2  Yolu kenardan daraltıcı kaldırım uzantıları (neckdowns) kavşaklarda ve sokaklarda bir daralma oluşturan 
kaldırım uzantılarıdır.
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önlemlerin uygulanmasına- arter ve yerel yol türlerinin yanı sıra trafik hacmi 
üzerindeki beklenen etkisine bir bakış sağlar.

•  Farklı tedbirler ya hız ya da trafik hacmine yöneliktir. Bu nedenle tedbirlerin 
hızı mı veya trafik hacmini mi, ya da her ikisini azaltmaya mı yönelik 
olduğunu belirlemek önemlidir (Bkz. Tablo 4.2).

•  Hız kesiciler, trafik adası ve diğer trafiği sakinleştirici tedbirler; bazı trafik 
mühendisleri, mahalle sakinleri ve medya mensupları tarafından karayolunda 
engeller olarak algılanmaktadır. Bu sebeple, bu önlemleri uygulamada 
muhalefetle karşılaşılabilir. Trafiği sakinleştirici tedbirler planlanırken yerel 
düzeyde uzlaşma gerekli olabilir.

•   Trafiği sakinleştirici müdahaleler tek başına yayalar için koşulları iyileştirmez.
 Yasaların uygulanması ve sokakların yeterince aydınlatılmasının sağlanması 

gibi diğer konuların da ele alınması gerekiyor.

Tablo 4.2  Trafiği sakinleştirici önlemler, bu önlemlerin 
     uygulanmaları ve etkileri

Not: Bu uygulamaların çoğunun hızı düşürmesi beklenmektedir. Seçilen trafiği sakinleştirici önlemlerin kısa bir açıklaması 
Ek 2’de verilmiştir. Bu trafiği sakinleştirici önlemlerin etkili olabilmesi için diğer önlemlerle birlikte uygulanması gerekir. 
Örneğin, hız sınırları, farkındalık artırma çalışmaları ve kampanyalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Kaynak: 20.

                                             Hız azaltma düzenekleri şunlara uygulanabilir:               Trafik
Tip Arter yollar Yerel yollar hacmine etkisi
Hız tümseği  Hayır Evet Olası
Hız göstergesi Dikkatle Evet Olası
Yükseltilmiş yaya geçidi Evet Evet Olası
Yükseltilmiş kavşak Dikkatle Evet Olası
Dokulu kaldırım Evet Evet Olası
Hız tamponu Dikkatle Evet Olası
Tırtıklı şeritler Evet Evet Hayır
(mini) trafik adası Hayır Evet Olası
Döner kavşak Evet Evet Pek mümkün değil
Şikanlar Hayır Evet Evet
Yeniden ayarlanmış kavşak Evet Evet Olası
Dar dönüş mesafesi Evet Evet Olası
Merkezi ada daralması Evet Evet Olası
Yön saptırıcı boğazlar Evet Evet Olası
Şerit azaltma Evet Evet Evet
Hız sınırları Evet Evet Hayır
Hız uyarıları, hız uygulayıcılar Evet Evet Hayır
Algısal tasarım Evet Evet Olası
Uyarı işaretleri Evet Evet Hayır
Yarım kapama Evet Evet Evet
Çapraz Saptırıcılar Evet Evet Evet
Lateral kayma Evet Evet Hayır
Medyan bariyerleri Evet Hayır Evet
Ağ Geçidi iyileştirmesi Evet Hayır Hayır
Trafik ışık koordinasyonu Evet Hayır Hayır
Araç ile aktive edilen işaretler Evet Hayır Hayır
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En yaygın olarak kullanılan trafiği sakinleştirici önlemlerin iki tanesi, aşağıda 
tartışılan yükseltilmiş yaya geçitleri ve yol daraltmasıdır.

Yükseltilmiş yaya geçitleri

Ölümcül ve ciddi yaya yaralanmalarını azaltmak için iki önemli yol vardır: 
ilki motorlu trafikten yayaları ayırmak; ikincisi, araç hızlarını bir çarpışma 
meydana geldiği zaman ölümcül ya da ciddi yaralanmaya neden olmayacak 
kadar düşük seviyelerde tutmaktır. Yükseltilmiş yaya geçitleri araçları, bir yayaya 
çarpıldığında yayanın ölümüne neden olmayacak, yeterince düşük hız seviyesine 
yavaşlamaya zorlar. Bu geçitlerle yayalara çarpma vakalarında yaklaşık %40 
oranında azalma beklenebilir. (5).

Yükseltilmiş yaya geçidi konusunda bir karar verici ve uygulayıcı için önemli 
hususlar şunlardır:
•  Yükseltilmiş geçitler, açıkça işaretlenmiş olmalı ve önceden uyarısı 

yapılmalıdır.
•  Bunlar genellikle çok yüksek hızlı ortamlar için uygun değildir.
•  Yaya geçidinin öncesinde diğer trafik-yatıştırıcı cihazlar varsa ek fayda sağlanması
muhtemeldir. 

Yol daraltma

Bordür uzantıları, refüj adaları yükleme ve şerit daraltma ya da tamamen 
şeritlerin kaldırılması, kaldırımların genişletilmesi gibi çeşitli yol daraltma 
yöntemleri vardır. Yüksek maliyetli müdahaleler olmasına rağmen, genişletilen 
kaldırımların dahil olduğu iyileştirmelerin yayalar için daha kaliteli olanaklar 
sağlama konusunda ek yararı vardır.

Yol daraltması, araç trafik hızları ve yaya geçiş mesafelerini azaltarak çifte yarar 
sağlar. Yol daraltmanın güvenlik etkisi, kullanılan iyileştirmelere bağlı olarak 
değişir. Örneğin, refüj adaların kazaları %40 oranında azaltması beklenebilir(5).

4.2.3 Yayaların görünürlüğünün artırılması

Aydınlatma koşulları kötü olduğunda  (Bkz. Modül 1) yayalara çarpma ve ölüm 
vakalarının yüzdesi yüksek çıkar. Özellikle alacakaranlık, şafak ve gece vakitlerinde 
yayaları sürücülere daha görünür hale getirecek bir dizi mühendislik ve davranışsal 
önlem vardır (2-4) . Bu önlemler şunlardır:

•  Yükseltilmiş adalar ve trafik işaretleri gibi karşıdan karşıya geçiş uygulamalarının 
sağlaması.

•  Aydınlatma uygulanması ve/veya geçişlerde aydınlatma tedbirleri. Karayolunda 
aydınlatma yoğunluğunun artırılması özellikle geceleri yaya geçitlerinde 
yayaların görünürlüğünü arttırır. Bu müdahale gece vakti yaya kazalarında 
önemli azalmalar ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Avustralya’da yapılan bir 
çalışmada karayolunda aydınlatma iyileştirmesi ile yayalara çarpmalarda 
%59’luk bir azalma olduğu görülmüştür. (3)
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•  Ağaçlar ve reklam panoları gibi sürücülerin yayaları fark etmesi açısından 
görünürlüğü olumsuz etkileyen fiziksel nesneleri, ortadan kaldırma veya 
yeniden konumlandırma. 

 Alternatif olarak ise, yaya geçitlerinden önce yayalara daha görünür güvenli 
bir yer sağlamak ve trafiği gözlemlemede iyi bir görüş hatları sağlamak için 
kaldırım uzantıları kullanılabilir. Bu, yayalar için geçiş mesafesini azaltma ve 
karayolunda daralma yaratıp araç hızını yavaşlatma gibi ek avantaj sağlar.

•  Yayaların karşıya geçişi sırasında sürücüleri uyarmak üzere sinyaller koyma. 
Yaya ile aktive olan sinyaller düzensiz yaya trafiği lokasyonlarında uygun 
olabilir (28).

•  Yaya görünürlüğünün artırılması. Sırt çantası, ayakkabı ve kıyafetlere yansıtıcı 
unsurlar eklenmesinin yanısıra açık renkli kıyafetlerin seçilmesi yayaların 
görünürlüğünü arttıran basit önlemlerdir (Kutu 4.6).

•  Kamu hizmeti duyuruları ve diğer medya aracılığıyla özellikle gece vakitleri, 
yayalar ve sürücüler de yaya görünürlüğü konusundaki farkındalığını artırmak. 

Sivil toplum örgütü “Amend”, Afrika’nın 
karayollarında çocukların görünürlüğünü 
artırma konusunda savunuculukta 
bulunmuşlardır. Gana ve Tanzanya Birleşik 
Cumhuriyeti kendi proje sahalarında, “Gör 
& Görül” reflektörlü okul çantalarının, sosyal 
tanıtımını yapmışlardır. Okul çantaları okula 
giderken ve okuldan dönerken yürüyüş 
esnasında çocukları daha görünür kılarken, 
dayanıklı ve uygun fiyatlı olarak üretilmektedir. 
Amend, hükümetler ve okul sistemleri bu 
okul çantalarının kullanımını teşvik etmeli ve 
sosyal pazarlama kampanyaları ile özellikle 
bu çantaları okul çağındaki çocukların, 
ebeveynleri tarafından satın almasını 
teşvik etmeyi savunmuşlardır. Amend okul 
çantalarını üretir, dağıtır ve perakende 
satışını yapar, ancak bu hayati savunuculuğun 
yoğun kaynak ihtiyacı vardır: Herhangi bir 
sivil toplum örgütünün medya, aileler ve 

hükümetleri reflektörler ve açık renk kıyafet 
gibi diğer görünürlük unsurlarının kullanımını 
teşvik etmeye sevk edebilir. 

Gerçekleştirilecek lobi faaliyetlerinin bu 
görünürlük unsurlarının, yaya görünürlüğünü 
artırmada çok basit bir önlem olduğu 
görülmüştür.

Kaynak: 29.

KUTU 4.6:  Gana ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde karayollarında 
        okul çocuklarının artan görünürlüğü için savunuculuk

4.2.4 Yaya ve sürücü güvenliği bilincinin ve davranışının geliştirilmesi 

Sürücüler ve yayaların tutum ve davranışlarını değiştirmek, çeşitli müdahalelerin 
uygulanmasını gerektiren karmaşık, uzun vadeli bir iştir. Farkındalığı artırmak 
ve davranışları değiştirmek için yaygın olarak kullanılan önlemler aşağıdaki 
bölümde açıklanmıştır. Bu önlemler, hız yönetimi ve araç trafiğine yaya 
maruziyetini azaltma gibi bu modülde açıklanan diğer önlemler ile birlikte 
uygulandığında en etkili olurlar.
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Eğitim, sosyal yardım ve alıştırmalar

Güvenli bir yol kullanıcısı davranışı ve yaya ölümlerinde bir azalma, sadece bilgi 
ve becerilere bağlı değil, aynı zamanda toplum desteği, incinebilirlik ve risk algısı, 
sosyal normlar ve modeller, mühendislik önlemleri ve kanun uygulamalarına da 
bağlıdır (1,4). Bu nedenle uygulayıcılar ve karar vericilerin, karayolu güvenliği 
eğitimini yalnız başına bir müdahale olarak değil, diğer önlemler için bir yardımcı 
olarak görmeleri önemlidir.

Karayolu güvenliği eğitim programları şunları içerebilir:

•   Farkındalık artırma. Bu; özen, ihtiyat, nezaket, dikkate alma, hız, yayanın yol 
hakkı ve trafik kuralları ile ilgili sürücüleri bilgilendirmeyi içerebilir;

•  Okul temelli eğitim. Bu tür programlar çocukların yaya güvenliği için bilgi 
ve beceri edinmelerine yardımcı olur(30). Bunlar önemli yaşam becerileri 
olup, tüm çocuklara yol kurallarının öğretilmesi gerekir, diğer müdahaleler 
ile kombine edildiğinde, okul-temelli trafik eğitimi, yaya çarpmalarının 
azalmasını sağlar. 

•  Sosyal Yardım. Okul-ev yolculuğu, çocuklar için önemli bir maruz kalma ve 
risk noktasıdır. Yılın hangi ayı, haftanın hangi günü hangi saatte, çocukların 
en çok risk altında olduğu dikkate alınması gereken önemli bir sorudur. Araç 
trafiğinin kenarında veya içinde yürüyen çocuk yayalar, birçok nedenden 
dolayı risk altındadır: bunlar karşıdan karşıya geçerken, genellikle risk 
altındadır çünkü güvenli ve güvensiz geçiş boşlukları ve alanları ayırt etmek 
yeteneğinden yoksundurlar ve bu yoksunluk onları karşıdan karşıya geçerken 
riske sokabilir ayrıca kendilerinin dikkati dağınık olabilir ya da sürüş halinde 
cep telefonları kullanan dikkati dağılmış sürücüler yarattığı riske de maruz 
kalır (31). Okul çağındaki çocukların güvenliğini artırmaya yönelik bir strateji 
de yürüyen okul otobüsünün kullanılmasıdır (Bkz. Kutu 4.7).

Yürüyen okul otobüsleri, Avustralya’da gelişmiş 
bir yöntem olup en önde bir yetişkin, ortada onu 
takip eden sıralı bir çocuk grubu ve en arkada 
yeniden bir yetişkinden oluşur. Bu zahiri otobüs, 
evlerinden çocukları toplayıp okula birlikte gelen 
bir topluluğu oluşturur. Okuldan sonra da tersi 
istikamete, evlere doğru yol alır. Çalışmalar, 
yürüyen okul otobüslerinin çocukların güvenliğini 
koruduğunu ve aynı zamanda aktif bir topluluk ve 
fiziksel egzersiz için etkili bir yol olduğu göstermiştir 
(32) Okula güvenli ulaşımın ötesinde, çocukların 
sağlığı için yararlı olan günlük egzersiz ve yürüyüş 
olanağı kazandırır (33). Yürüyen okul otobüsü 
kavramı, Çin, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanmıştır. 
Bu yöntemde, karşılaşılan bazı zorluklar vardır. İlk 
zorluk bu programların pratikte sürdürülmesi için 
gönüllülere ihtiyaç olmasıdır (34).

İkinci zorluk yürüyen okul otobüslerini, okula 
giderken kullanmak kolayken, çocuklar farklı 
zamanlarda okuldan çıktığından dönüş için uygun 
görünmüyor olmasıdır. Üçüncü zorluk, bu düzenin, 
çocuklar için daha büyük risk taşıyan ve daha 
fazla ihtiyaç duyulan alanlar yerine yüksek gelirli 
mahallelere konsantre olmasıdır (32).

KUTU 4.7:  Gana ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde karayollarında 
        okul çocuklarının artan görünürlüğü için savunuculuk
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• Kitle iletişim kampanyaları. Bu kampanyalar; yaya güvenliği mevzuatı, risk 
faktörleri, çarpışmaların etkisi ve mevcut çözümler hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmek için kullanılabilir. Yaya güvenliği yasaları ve risk faktörleri 
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek hedefli ve planlı kitlesel medya ve sosyal 
pazarlama kampanyaları; sürücü ve yaya davranışlarının geliştirilmesi ve trafik 
işaretleri ve tüm yol kullanıcıları için yol üstünlüğü gibi trafik konularında 
anlayışın geliştirilmesi için gereklidir (28) . Sadece bilgi, yol kullanıcı 
davranışlarında değişiklik meydana getirmek konusunda nadiren yeterlidir; 
iletişimin hedeflenen kanun uygulama işlemleri dâhil olmak üzere güçlü 
mevzuat tarafından desteklenmesi gerekmektedir (Bkz. Kutu 4.8).
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Güney Afrika’da Western Cape Yerel Hükümeti 
Güvenli Ev olarak bilinen yol güvenliği 
girişimini uygulamaktadır. Yerel hükümet 
2009 ve 2014 yılları arasında %50 oranında 
karayolu trafiğine bağlı ölümcül olayları 
azaltma hedefini belirlemiştir (35). Kentsel 
alanda %48 ve kırsalda ise  %68 gibi yüksek 
oranda olan bu ölümcül olayların çoğunluğu 
yayalar ve bisikletlileri etkilemiştir. Güvenli 
Ev girişiminin yaya güvenliği bileşeni, 2000 
yılında geliştirilen yaya güvenliği eylem planı, 
diğer yol güvenliği faaliyetleri ve motorsuz 
ulaşım programları gibi önceki çabalar üzerine 
inşa edilmiştir.
Cape Town şehri motorsuz ulaşım komitesi 
mevcut olup, ulaşımın bu modunu etkileyen 
sorunları tartışmak ve planlamak için her ay 
toplanmaktadır. Cape Town Otoban Yönetim 
Sistemi ayrıca otoyollarda yaya güvenliğini 
artırmak için video gözetimine dayalı önlemler 
alır. İldeki ilçelerin her birinde, okullarda 
reflektif bantlar takılması ve okul devriyesinin 
geliştirilmesi gibi özel yaya faaliyeti vardır. 
2010 yılında, eyalet hükümeti müdahalelerin 
orta uzun vadeli strateji etkilerini 
değerlendirmeye yardımcı olacak bir 
temel kurmak için bir çalışma başlatmıştır 
(35). Çalışma, kilit güvenlik önlemleri ve 
uygulanabilecek trafiği sakinleştirici önlemler 
ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlatmıştır 
(20). Ayrıca bir kısmı yaya güvenliği ile ilgili 
olan izlenecek 16 belirli eylem tespit etmiştir. 
Örneğin geliştirilmiş veri toplama ve işleme; 
hız sınırları ve yol işaretlerinin denetimi; 
tehlikeli konum verilerinin analizi; farkındalık 
artırma ve geliştirilmiş uygulama.

2012 yılında, yerel hükümet, herbir yerde 
durumu hafifletmek üzere öneride bulunmak 
amacıyla Western Cape eyaletinin altı en 
tehlikeli yaya alanlarını belirlemek için bir 
çalışma başlatmıştır (36). Bu alanlar tespit 
edilmiş ve özel önlemler tavsiye edilmiştir. 
Güvenli ev girişimi kapsamında yürütülmekte 
olan önlemler şunlardır:     
• Şehiriçi yollarda tehlikeli kesitler boyunca hız 
kameraları koyulması.
• Cape Town’ın taşrasında gölge merkezleri 
olarak bilinen, anti-alkol ve sürüş operasyon 
odalarının kurulması. Alana yakın yerde 
anında nefesten alkol analizi yapmak için 
merkezler ve bu nedenle alkollü sürüş vakasını 
azaltmak için çaba gösteren bir müdahale 
şansı sunar.

Devam edecek…

KUTU 4.8: Western Cape Eyaleti, Güney Afrika’da yaya güvenliği 
       önlemlerini önceliklendirme
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Trafik kanun uygulaması

Yaya güvenliğini etkileyen trafik yasaları; büyük ölçüde kavşaklarda, yaya 
geçitlerinde ve diğer yerlerde yaya ve sürücü davranışını kontrol etmeyi hedefler 
(28). Kapsamlı mevzuat, yaya güvenliğinde önemli bir unsurdur, ancak kanun 
uygulanması fakat yeterli cezanın uygulanmaması durumunda, tek başına 
mevzuatın, davranış değişikliğini kolaylaştırması olası değildir.

Yaya güvenliği açısından yasal araç hız sınırları, alkollü sürüş yönetmelikleri, 
kırmızı ışık sinyal uyumu ve yaya trafiği kontrol sinyalleri gibi kritik yasalara 
uyan sürücü ve yayalar algılanabilir yakalanma riski, algılanabilir ceza 
uygulaması ve cezaların ağırlığı ile kısmen motive edilir (I).

Verilen hız düzenlemelerine uymayan sürücüler, yaya çarpışmaları ve 
yaralanmalara önemli ölçüde neden olmaktadır. Yaya kullanım oranı yüksek 
alanlar tespit edilebilir ve bu alanda daha düşük bir hız sınırı uygulanabilir. Polis 
tarafından hız sınırlarının uygulanmasının yanı sıra, maksimum hız sınırlarına 
uygunluğuna örneğin hız tümsekleri gibi yol ve araç ile ilgili uygulanması 
gereken ve maksimum hız sınırına uygunluğuna katkıda bulunan fiziksel 
önlemler vardır.(Bkz. Bölüm 4.2.2). Görünür devriyeler ve sabit kameraların bir 
karışımı ile tutarlı ve oldukça görünür kanun uygulama işlemleri bu nedenle çok 

Bir önceki sayfadan devam…
•  Yerel ve bölgesel gazetelerde alköllü araç 

kullanma suçunu işleyen bireylerin ve 
memleketleri belirtildiği aylık ‘isim ve 
utanç’ listesi yayımlama.

• YouTube’da ciddi kaza görüntüleri 
kullanarak farkındalık artırma kampany-
aları (“Kaza Tanığı”) yürütme.

•  İlde yaya ölümlerinin gerçekleştiği 
demiryolu hemzemin geçitlerinde uygu-
lanmaları güçlendirmek için delil olarak 
kapalı devre televizyon görüntülerini 
kullanma.

• Facebook, Twitter ve Mxit gibi sosyal me-
dya platformlarını kullanarak, özellikle 
toplu taşıma operatörleri tarafından dik-
katsiz sürüşleri raporlamak konusunda 
kamuoyunu teşvik etme.

• İlde vakaların yüksek oranda gerçekleştiği 
yerlerde yaya üst geçitlerin kurulması.

• Araç ve sürücülere rastgele denetim yapıl-
ması.

İlk çabalar yaklaşık üç yıl içinde karayolu 
ölümlerinde %29’luk bir azalma sağlamıştır 
(35). 

Veri kullanılabilirliği ilde karayolu trafik ölüm-
lerinde eğilimlerin değerlendirilmesi için 
önemli bir sınırlama olarak tespit edilmesine 
rağmen, iyileştirme veya geliştirme için tav-
siye edilmiş veya mevcut veritabanı sistem-
lerinin bu girişimi değerlendirmede yararlı 
olacağı umulmaktadır. Girişim; yaya güven-
liğine genel karayolu güvenliği programı 
içersinde nasıl öncelik verileceğini gösterir.
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önemlidir (18). Hareket edecek araçlar için trafik ışığı kırmızı ise benzer şekilde 
yayalar da bu tür durma işaretlerine uymalıdır.

Alkol etkisindeki sürücüler ve yayalar, kendileri ve diğer yol kullanıcıları için 
yaralanma riski teşkil etmektedir. Alkol nedenli yaya kazalarını azaltmaya 
yardımcı olabilecek sıkı mevzuat ve tamamlayıcı faaliyetler şunlardır (4,18):

•  Alkollü sürüşle ilgili medya kampanyaların yürütülmesi ve alkol, 
yönetmelikler ve cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirmesi. 

•  BAC sınırlarını genel sürücü nüfusu için ayarlanması (0.05 g / dl) ve bu 
sınırların genç ve deneyimsiz sürücüler için alt sınırla uygulanması.

•  Minimum alkol yaşı yasalarının oluşturulması ve uygulanması.
•  Alkol mevcudiyeti yasalarının düzenlenmesi ve uygulanması.
•  Rastgele nefes testi ve ayıklık kontrolleri ile BAC sınırlarının güçlendirilmesi 

ve suçlular için ceza uygulanması.
•  Sürücüler, yayalar ve halkın diğer üyelerini kapsayacak halka açık yerlerde, 

sarhoşluk haline ilişkin yasaların uygulanması
•  Yayalar, sürücüler ve diğer hastalar da dahil olmak üzere alkole bağlı 

problemlerle acile gelen yaralı insanlar için brifing verilmesi.
•  0.15 g/dl’nin üzerindeki BAC seviyelerine sahip olan yüksek riskli suçluların 

rehabilite edilmesi 

4.2.5 Yayaların korunmasına yönelik araç tasarımının geliştirilmesi

Motorlu taşıtlar, araç tasarımındaki gelişmeler nedeniyle, yolcular için giderek 
daha güvenli hale gelmiştir. Yakın zamana kadar araç tasarımına yayaları 
korumak için birkaç özellik dahil edilmiştir, ancak yayalara çarpma olasılığını 
azaltmak ve/veya araç-yaya çarpışması meydana geldiği durumda yaya 
yaralanma şiddetini azaltmak için tasarım öğeleri içermesine yönelik artan bir 
çaba var.

Araç tasarımı ile çarpışmaların önlenmesi

Bir araç özelliği ‘Fren desteği’ acil fren kabiliyetini artırır ve çarpışma olasılığını 
azaltır. Bir sensörle, normalden daha hızlı fren pedalı hareketi ve/veya 
alışılmadık bir şekilde fren pedalına sert basınç ile ortaya çıkan bir acil durum 
algıladığında, Fren Desteği devreye girer. Şimdi en yeni arabalarda standart 
bir donanım olan Fren Desteği, yayaların karıştığı bazı kazaları önler veya en 
azından çarpışma hızının etkisini azaltır. Fransa’da yapılan bir değerlendirme 
Fren Desteği ile donatılmış arabaların, donatılmayanlara göre ölümlü yaya 
kazalarına %10 oranında daha az karıştığını ortaya çıkarmıştır (37).

Fren Desteği sürücünün frene davranması ile aktive olur, eğer sürücü risk 
algılamazsa çalışmaz. Adelaide; Avustralya’da, ölümcül yayalara çarpmaların 
%45’inde örneğin, sürücüler çarpışma öncesi yayayı görmedikleri ya da bir 
çarpışma olasılığı olduğunu fark etmedikleri için kaçma hareketi yapmadıklarını 
ifade etmiştirler (38).
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Otonom Acil Frenleme (AEB) araç tasarımında çok yeni bir gelişmedir. AEB 
ile donanımlı otomobillerde araçtan yolu ve yol kenarını yayaların korunması 
açısından tanıyabilecek genellikle ön camın üst arkasında ve/veya ızgaranın 
arkasına monte edilmiş sensörler vardır. 
Sensörler otomobilin önündeki yaya (veya araç) ile çarpışma riski tespit 
ederse, sürücüye uyarı verilir ve/veya frenler otomatik olarak çalışır. AEB şu 
anda sadece mütevazı bir pazar girişine sahiptir, ama bu Avrupa Yeni Araç 
Değerlendirme Programı (Euro NCAP) ve benzeri programların talepleri ile 
bunun hızla artması muhtemeldir. Tüm yeni teknolojiler gibi bu tür sistemler ile 
donanımlı araçların belirgin olarak genel çarpma sayısını etkilemesi için birkaç 
yıl gereklidir (39-41).
Araç yönetmeliği ve güvenlik oranlarına göre yaralanma kontrolü
Yeni Araç Değerlendirme Programı (NCAP) kavramı, yeni araçların sağladığı 
yolcu koruma düzeylerini değerlendirmek ve duyurmak için Amerika’da Ulusal 
Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 1980’lerin sonlarında geliştirilmiştir. 
NCAP, çarpışma test verileri ve güvenlik özellikleri değerlendirilmesine dayalı 
yeni araçlar için araç güvenlik derecelendirmelerini oluşturur. Programla, araç 
üreticilerinin araç tasarımını geliştirmesini teşvik edici bir şekilde tüketici 
davranışlarına etki etmek ve araç güvenliği konusunda tüketicileri bilgilendirmek 
amaçlanmaktadır. NCAPler o zamandan beri, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda, 
Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Latin Amerika’da kurulmuş ve ayrıca Otoyol 
Güvenliği için Sigorta Enstitüsü tarafından ABD’de de oluşturulmuştur (42).
2000 yılından bu yana Avrupa, Avustralya ve Japonya ve son zamanlarda Kore 
Cumhuriyeti’ndeki NCAPler (42,43) 1980’lerde Avrupa Deneysel Taşıtlar 
Komitesi Çalışma Grubu tarafından geliştirilen yaya darbe test prosedürlerine 
dayalı yaya güvenlik değerlendirmelerini tanıtmıştır (42,43) (Bkz. Kutu 4.9). 
Avrupa ve Avustralya NCAPleri son zamanlarda bir araç için genel NCAP 
güvenlik değerlendirmesi içine yaya güvenliği puanını da dâhil etmişlerdir. Bu 
NCAP programlarının, araç üreticileri tarafından karar vermeye etki eden piyasa 
güçlerindan daha yavaş gelişen resmi düzenlemelerdeki etkisine kıyasla, yaya 
güvenliğine yönelik araç tasarım özelliklerine daha büyük bir etkisi olmuştur.
Yaya korumasına yönelik için araç tasarımı düzenlemelerinin bazıları 
Avrupa ve Japonya’da tanıtılmıştır. Yayaların korunması için zorunlu araç 
yönetmeliklerinde kullanılacak kriterler üzerine geniş çaplı yapılan görüşmeler 
sonrasında Araç Yönetmeliği Uyumuna İlişkin Birleşmiş Milletler Dünya 
Forumu tarafından Küresel Teknik Yönetmeliği (GTR) çıkarılmıştır (Avrupa 
Çalışma Partisi  Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu 29). GTR kaza test 
kriterleri NCAP gereksinimlerinden daha az katıdır fakat GTR ile zorunlu 
uyumun mevcut araç tasarımında iyileştirmeleri kolaylaştırması muhtemeldir 
(44). Tedavüldeki birçok araç asgari standartlarda dahi başarısız olur. Yeni 
araçlar, giderek asgari standartlara uygun tasarlandıkça, NCAP gereksinimleri 
ile daha yakından uyumlu olması için GTR gereksinimleri revize edilebilir. 
Çarpışma algılama ve yaralanmayı azaltma sistemleri etkilerini entegre etmeye 
dayalı yaya koruma değerlendirilmesi için güçlü bir olgu da vardır (45).
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Bir aracın çarpışma durumunda yayayı 
hangi ölçüde koruduğunu değerlendirmek 
için, test prosedürleri artık hem düzenleme 
hem de tüketici danışma programları içinde 
kurulmuştur (46). Tam ölçekli çarpışma 
test kuklaları kullanılarak araç sakinlerinin 
nasıl korunduğunun değerlendirildiği 
darbe testlerinden farklı olarak, yaya 
çarpışma testleri araba ile bacaklar, kalça 
ve kafa arasındaki çarpışmanın etkisini 
test eder. Bunun en büyük nedeni, tam 
ölçekli çarpışmalarda, test kuklasının 
gerçek hayattaki gibi tepki yeteneği ile ilgili 

endişelerin yanı sıra, kukla ve araba arasında 
tam ölçekli çarpışmaların tekrarlanabilirliğini 
sağlamaktaki zorluklardır (47). Güncel yaya 
darbe test prosedürleri, büyük ölçüde 1987 
yılında Avrupa Deneysel Taşıt Komitesi (EEVC) 
Çalışma Grubu tarafından sunulan özelliklere 
dayanmaktadır. Araç hız testi için hız sınırı 
40 km/s olarak seçilmiştir, çünkü 1982’de 
yayalar için ciddi yaralanmalara sebep olacak 
hız değeri 40 km/s olarak belirlenmiştir ve 
bazıları da araç tasarımcılarının daha yüksek 
hızlarda test gereksinimlerini karşılamaları 
konusunda endişelidir (48).

KUTU 4.9: Yaya güvenliğini değerlendirmek için kaza test programları 

4.2.6 Yaralı yayaların bakımının sağlanması

Yaya güvenliğinin birincil hedefi ilk etapta karayolu kazalarını önlemek olmalıdır. 
Ancak, yayalar iyi niyet ve çabalara rağmen yine de yaralanabilir. Bir kaza sonrası 
etkili bir bakım müdahalesi uzun vadeli hastalık ve ölüm dâhil olmak üzere 
ciddi yaralanma sonuçlarını en aza indirebilir. Yüksek enerji transferli motorlu 
araçların çarptığı yayalarda, diğerlerine göre, daha büyük kalıcı hareket engelleri 
ve ayrıca yüksek ölüm oranları görülür(49). Yayaların yaralanma şekilleri 
tektir - erişkinlerde bacaklar, baş ve pelvis yaralanmaları yaygındır. Çocuklarda, 
baş ve boyun yaralanmalarını takip eden kas-iskelet yaralanmalarına sıklıkla 
rastlanılmıştır. Kas yaralanmaları uzun süreli sakatlık ile ilişkili olsa da, genel 
olarak, kafa yaralanmaları yaşamı daha çok tehdit eder. Bu yaralanmaların şiddeti, 
ilk olarak araç ve araç dizaynı ile temas eden gövde bölümü (Bkz. modül 1), enerji 
transferi (aracın hızı), darbe açısı da dahil olmak üzere bir çok faktöre bağlıdır. 
Organizasyon ve çarpışma sonrası bakım bu faktörleri dikkate almalıdır (50).

Çarpışma sonrası tıbbi müdehale,  bir trafik kazası meydana geldiğinde 
yaralanma sonuçlarının etkisini azaltmayı amaçlayan sıralı eylemler kümesini ve 
bakım içerir (bkz. Şekil 4.1). Hafif yaralanmalara sahip hastalar ileri tıbbi bakım 
ya da hastane tedavisine ihtiyaç duymayabilir. Ağır yaralı kurbanlar için,  bir 
bakım zinciri gereklidir, bu zincir; kaza yerinde görgü tanıkları tarafından yapılan 
müdehale,  hastane öncesi tıbbi bakım sistemine erişim, acil sağlık hizmetleri, 
hastanede kesin travma tedavisi ve kaza kurbanlarının iş ve aile yaşantısına 
yeniden kazandırılmasına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini içerir. Böyle bir 
zincirin etkinliği ve yaralının akibeti kendi bağlantılarının her birinin gücüne 
bağlıdır (51).  Tam gelişmiş travma sisteminde, travma bakımı entegre bir şekilde 
yaralanmanın önlenmesi; yaralı ve tüm yol kullanıcılarının hastane öncesi,  
hastanede ve hastane sonrası rehabilitasyon bakımına kadar tüm spektrum 
aracılığıyla organize edilir.
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Hastane Öncesi Bakım

Trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin çoğunluğu, yaralı hastaneye ulaşmadan 
önce meydana gelir. Hastane öncesi bakım ve uygun bir sağlık tesisi veya travma 
merkezine zamanında hızlı ulaşım yaralı yayaların akıbeti için çok önemlidir. 
Birçok yüksek gelirli ülke, acil tıbbi bakım sağlamak için karmaşık ve pahalı 
sistemler geliştirir. Bir acil telefon numarası üzerinden kolayca erişilen, bir resmi 
acil sağlık hizmeti (EMS), özellikle kentsel alanlarda profesyonel eğitimli personel 
tarafından hastane öncesi bakım sunulmaktadır. Yaralı hasta; izleme cihazları, 
geniş bir ilaç yelpazesi ve kablosuz iletişim ile donatılmış, hastane öncesi gelişmiş 
travma bakımı vermek üzere bir doktor veya acil tıp teknisyeninin bulunduğu 
ambulans ile hastaneye taşınır. Böyle bir hizmetin amacı hayatı tehdit eden 
yaralanmaları hızlı bir şekilde tespit etmek ve hasta bakım merkezine gelene 
kadar tedavi uygulamaktır. Bir travma merkezine yaralının öncelik durumunun 
belirlenmesi ve hedefe yönelik doğrudan aktarılması yayalar da dahil olmak 
üzere, ağır yaralı hastalar ölüm oranlarının azaltıldığını göstermiştir (5). Birçok 
toplumda, olay yerine tıbbi müdehale gelene kadar, görgü tanıkları veya polis, 
kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler gibi ilk müdehalede bulunan kişiler yardım 
ederler.

Şekil 4.1   Yaralı yayalar için travma tedavi zinciri

Kaynak: Yaşam Kurtarıcı Zincirden uyarlanmıştır (Bkz. Ref:52)

Yerinde ilk 
yardım

Acil tıbbi 
servislere 

erişim

Hastane 
öncesi yolda 

tedavi

Hastaneye 
uygun olarak 

taşınma Zamanında 
hayata

döndürme

Hızlı 
teşhis

Uzman 
müdahalesi

Yoğun
bakım

Rehabilitasyon
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Dünya nüfusunun çoğunluğunun hastane öncesi bakım gibi ileri düzeyde 
bakıma erişimi olmadığını belirtmek gerekir. Birçok ülkede, çoğu yaralı kaza 
sonrası olay yerinde tedavi görmez ve daha azı bir ambulansla hastaneye taşınır. 
Sonuç olarak, birçok mağdur gereksiz yere olay yerinde veya bir yaralanma 
sonrası ilk birkaç saat içinde ölebilir. Mevcut kaynaklar üzerine inşa ederek ve 
toplum kaynaklarından yararlanarak kaynak kısıtlı ortamlarda hastane öncesi 
bakım sistemini güçlendirmek için çeşitli yöntemler vardır. Birçok ülkede, yaralı 
yayalara kaza sonrası müdehalede bulunmak üzere başarı derecesi değişkenlik 
gösteren eğitimli ticari araç sürücüleri, kamu çalışanları ve diğer gruplara 
eğitim vermektedir. Acil kurtarma sistemleri oluşturmaya yönelik strateji ile, 
yaralı insanlar için etkili ve uyarlanabilir hastane öncesi müdehane sistemini 
oluşturmak amacıyla teçhizat, malzeme ve örgütsel yapıların uygunluğunun ve 
uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmalıdır (54).

Hastane tabanlı travma bakımı

Yaralı bir kişinin yara bakımı için uygun bir hastaneye derhal getirilirmesi, 
kişiye çok fayda sağlayacaktır. Hastanın durumunun önceliğinin belirlenmesi 
süreci sayesinde, hastane öncesi müdehalede bulunanlar bu yaralıları tedavi 
edebilecek donanımlı uygun bir hastaneye hastayı yönlendirebilir. Yayalar 
genellikle ‘Politravma’ vakasından mağdur olurlar ve bu hastalar bu tür hastalarda 
uzmanlaşan tam kapasiteli travma merkezlerinde tedavi gördükleri takdirde daha 
iyi sonuçlar elde edilecektir. Birçok yüksek gelirli ülke, yeterli fiziksel kaynaklar 
ile birlikte ve yaralı hastaları tedavi etmek üzere eğitimli sağlık personeline sahip 
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hastane veya travma merkezleri tahsis etmiştir. Böyle bir yaklaşımın, birçok 
yüksek gelirli ülkelerde yaralıların akibetlerinde iyileştirdiğini göstermiştir. (55). 

Amerikan Cerrahlar Koleji Gelişmiş Travma Yaşam Desteği (ATLS) İlkeleri, 
ciddi yaralı hastalara yaklaşımları standardize eder ve yaralı tedavisinde bu 
tür ilkelerin uygulanmasının, hasta sağ kalım oranını artırdığını göstermiştir 
(56). Bu gibi protokollerde yaralı bakımında görevli sağlık personelinin 
eğitilmesi önemlidir ve birçok ülkede zorunlu bir gerekliliktir. Büyük travma 
resüsitasyonu, her eğitimli ekip üyesinin hastanın yönetiminde belirli bir 
role sahip olduğu bir takım çabası ile olmalıdır. Bu tür ekipler resüsitasyon 
zamanlarındaki önemli azalmalara dikkat çekilmiştir. (57). Hastane tabanlı 
tedavilerde kaydedilen gelişmeler, mutlaka pahalı teknoloji veya ekipman 
gerektirmez. Travma bakımı; eğitim verme, daha iyi organizasyon, planlama ve 
sadece kalite geliştirme programları ile ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde 
elde edilebilir. (58).

Rehabilitasyon

Yaralanmalardan hayatta kalanların çoğu kendi hareketliliğini ve işlevini 
(sınırlayan fiziksel engelli hale gelirler (Bkz. Kutu 4.10 bakınız). Bu sonuçlardan 
çoğu önlenebilir ve erken, çok disiplinli rehabilitasyon hizmetleri ile en aza 
edilebilir. Rehabilitasyon hizmetleri travma bakımının önemli bir unsurudur 
ve bunlar ihtiyacı olanlara sağlanmalıdır. Yaralı bakımı için kapasite ile birlikte 
tüm olanakları içeren kapsamlı bir yaralı müdehale ağından kapsayıcı bir travma 
sistemi aracılığıyla, yaralılara entegre bir şekilde yukarıdaki tüm hizmetleri 
sunma konusunda artan bir eğilim vardır. Örneğin, Amerika; tam olarak 
topluma kamu sağlık sistemi ile entegre edilen, yaralanmaların önlenmesi, 
akut bakım ve rehabilitasyon organize sistemi aracılığıyla toplum sağlığını 
geliştirmeyi amaçlayan gelecekteki travma sisteminin bir vizyonuna sahiptir. 
Travma sistemlerinin, bir toplumda yaralanmaları önlemek için risk faktörlerini 
ve ilgili müdahaleleri belirleyecek ve sonuçta akut travma bakıma muhtaç 
hastalar için optimal kaynakların entegre olarak tahsis edilmesini maksimize 
edecek yeteneğe sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Bu travma sistemlerinin travma bakımının günlük ihtiyaçlarını ele alması ve afet 
hazırlığının temelini teşkil edeceği ümit edilmektedir. Bir travma sisteminin her 
bileşeni için gerekli kaynaklar, tüm yaralı hastaların zamanında, koordineli ve etkin 
maliyetli bir şekilde uygun seviyede tedavi imkanına sahip olmasını garantileyecek 
şekilde açık bir şekilde tanımlanmalı, dağıtılmalı ve çalışılmalıdır (59). 

Ülkeler de kişilerin yaralanmalarını azaltıp ve yaşam kalitesini arttırmak için 
yaralılar ile başa çıkmak için hazır olmalıdır. Bir trafik kazası sonrasında 
yaralanan yayalar ile hangi yöntemle ilgilenildiği, yaşama şansını ve yaşam 
kalitesini belirler. Hastane öncesi, hastanede ve rehabilitasyon bakımları olarak 
-yukarıda özetlenen tedavinin üç bileşeni birbiriyle bağlıdır ve bakım zinciri 
oluştururlar.
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Engelli kişiler dünya nüfusunun %15’ini 
oluşturur ancak bunların ne kadarının yaya 
çarpışması sonucu gerçekleştiği belirsizdir. 
Genel olarak bilinen şey, yaralanma oranının, 
engelli çocuk ve yetişkinlerde daha yüksek 
olduğudur. (61-64). Örneğin:
• Bir ABD araştırması; yaya veya bisikletçi 

engelli çocukların, engelsiz çocuklardan 
beş kat fazla bir motorlu araç tarafından 
çarpılma riskine sahip olduğunu 
göstermiştir (64) .

• Yeni Zelanda’dan bir araştırma; görme 
problemi olan çocukların, diğer 
çocuklardan 4 kat fazla ve duyma problemi 
olan çocukların, diğer çocuklardan 2 
kat daha fazla yaya kazası riskine sahip 
olduğunu göstermiştir (65) .

Buna ek olarak, engelli insanlar, tıpkı diğer 
karayolu kullanıcıları gibi, yeterli yaya geçidi 
olmayan yerlerde kişisel yardımcı cihazlar 
kullanırken kaygı ve stres yaşayabilir. (66, 67). 
Engelli yayalar için risk faktörü aşağıdaki 
nedenlerden dolayı artar (64):
•  Hareket engelli kişiler daha yavaş geçebilir 

ve kaldırımlar ve yol yüzeyi düz değilse 
düşme durumunda bu kişiler daha fazla 
risk altında olabilir. 

• Tekerlekli sandalye kullanıcıları; bordür 
rampası ve kendilerine ayrılmış ayrı bir 
yol yoksa dezavantajlı olacak ve trafiği 
atlatmakta zorlanacaktır.

• Görme veya işitme engelli kişilerin diğer 
yol kullanıcıların varlığını tahmin etmesi 
ve bunları atlatması mümkün olmayabilir.

• Zihinsel engellilerin güvenlik hakkında iyi 
kararlar vermesi mümkün olmayabilir – 
bu kişiler bilmeden veya öngörülemeyen 
şekilde davranabilir – yolu geçmek için 
güvenli zamanın hangi zaman olduğuna 
karar veremeyebilirler.

Çevre değişikliklerinin engelli insanların trafik 
yaralanmalarındaki incinebilirliğini azaltması 
mümkündür (64). Örneğin, dokulu taşlar; 
merdiven ve kaldırım kenarları konusunda 
görme engellileri uyarıp güvenli geçiş yerleri 
işaret edebilir. Gelişen araştırmalar engelli 
yayaların yol güvenliğini sağlamak için bazı 
yolları göstermiştir. Papua Yeni Gine’den 
katılımcı bir araştırma, örneğin, kentsel ve 
kırsal yol planlaması konusunda engellilerin 
ve yerel karar vericilerin görüşlerini almıştır. 

Bundaki amaç engellilerin karayolu 
planlamasına dâhil edilmesidir. Bu eylem 
araştırması daha büyük bir farkındalık ve 
ortaklık oluşturulması sağlanmıştır(68). 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada 
sürücüler ve yayalar dâhil, sağır insanların 
yol güvenliği deneyimleri araştırılmış ve bu 
kişilerin güvenliğini artırmak için gerekli 
önlemler ve ihtiyaçlarına yönelik polislerin 
yapması gerekenler önerilir (69, 70). Ancak 
engelli kişilerin kaza riski ve uygun önleme 
stratejileri ile ilgili daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır.
Engellilik ile ilgili Dünya Raporu erişilebilirliğin 
önemini vurgulamıştır. Erişimin temel 
özellikleri şunları içermelidir (61):
• Kaldırım taşları veya rampaların 

sağlanması.
• Görme veya duyma engelli kişiler 

tarafından algılanabilen işaretler 
aracılığıyla karşıya güvenli geçiş ve hareket 
engelli insanlara kaeşıya geçmeleri için 
gereken süreyi sağlayacak tespit edilebilir 
sinyal.

• Binalara erişilebilir giriş.
• Tüm mekanlara seyahat erişim ve
• Tuvalet gibi kamusal tesislere erişim.

KUTU 4.10: Engelli yayalar
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Bu modülün içeriği aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Yaya güvenliği için etkili müdahaleler mevcuttur. Uygulamada mühendislik, 
uygulama ve eğitim önlemleri üzerinde duran kapsamlı bir yaklaşım 
kullanılması gerekir. Tek bir yaklaşım uygulamak, genellikle daha az etkili 
olacaktır. Farklı ortamlarda yayaların karşılaştığı risklerin aralığını kapsamlı 
bir şekilde ele almak amacıyla önlemlerin bir kombinasyonu gereklidir.

• Etkili olduğu tespit edilen müdahaleler araç hızlarını azaltmakta, yayaları 
diğer trafikten ayırmakta, yayaların görünürlüğünü artırmakta, kamunun 
eğitilmesi ve kanun uygulama aracılığıyla yaya ve sürücünün davranışlarını 
değiştirmekte, araç tasarımını geliştirmekte ve yaralılara bakım redavisini 
arttırmaktadır.

• Yayalar farklı ihtiyaçları ve yetenekleri olan bir grup olarak görülmelidir. 
Çocuk, yaşlı ve engelli gibi özel yaya gruplarının ihtiyaçlarına yönelik 
önlemlerin tasarlanması ve uygulanmasına öncelik verilmesi gerekir.

•  Vaka çalışması başarı için birkaç kilit unsuru vurgulamaktadır:

▷ Birden fazla idari düzeyde siyasi liderliğin önemi.
▷ Birden fazla paydaşların katkısı ve katılımı.
▷ Planlama ve kaynak tahsis etme ihtiyacı.
▷ Hedeflerin belirlenmesi gerekliliği.
▷ Uzun bir süre boyunca çabaların sürdürülmesi rolü.
▷ Etkili müdahalelerin uygulanmasının önemi ve
▷ Değerlendirme ihtiyacı  (Bkz. Modül 5).
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5
Yaya güvenliği programlarının 

değerlendirilmesi
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Modül 4, mühendislik, uygulama ve eğitim yaklaşımlarının entegre 
edilmesi gerektiğini vurgulayıp, yaya güvenliğini artırmak için 

uygulanabilecek önemli müdahalelere kapsamlı bir bakış ve örnekler sağlar. Bu 
modül yaya güvenliği için savunuculuğun yanı sıra bu müdahalelerin etkilerinin 
nasıl değerlendirileceğini tartışır.
Modül iki bölüme ayrılır:

5.1 Yaya güvenliği müdahalelerinin değerlendirilmesi: Bu bölüm, yaya güvenliği 
müdahalelerini değerlendirmek için kilit ilkeler sunar. Bu bölümde değerlendirme 
öncesinde planlamanın önemini tartışır ve yaya güvenliği müdahalelerinin süreci, 
çıktıları ve sonuç değerlendirilmesi için kullanılabilir göstergelerin örneklerini 
sağlar.

5.2 Yaya güvenliği için savunuculuk: Bu bölüm temel ilkeleri ve yaya güvenliği 
savunuculuğunun örneklerini sunar. Bu; odak alanları önceliklendirerek, 
koalisyonlar kurarak, kanıtlara dayalı çözümü teşvik ederek ve ilerlemeyi gözden 
geçirerek bir süre boyunca sürekli çaba içeren stratejik bir yaklaşım ihtiyacını 
vurgulamaktadır.

Değerlendirme, yaya güvenliği müdahalelerinin kritik bir bileşenidir. Düzgün 
bir şekilde uygulanan kapsamlı bir değerlendirme, programın etkinliğini 
ölçer ve istenilen sonuçların elde ediliyor olup olmadığını gözlemler. Bu, aynı 
zamanda başarı ve kısıtlamaların belirlenmesini ve hedeflerin elde edilmesi 
için programların nasıl ayarlanacağı hakkında bir anlayışı sağlayabilir. 
Değerlendirme sonuçlarının yaya güvenliği programlarında yer alan 
karar vericiler için önemli girdileri vardır. Sonuçlarda fikir ve girişimlerin 
yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi için içerik sağlar ve uluslararası öğrenmeye 
katkıda bulunmaktadır.

Orada, farklı kurumların planı, değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi ve 
sonuçlarının yayılmasında belirli şekillerde bazı farklılıklar olabilir, yaya 
güvenlik programlarının değerlendirilmesine ilişkin akılda tutulması temel 
ilkeler ise aynı kalır (I):

Değerlendirmeyi planlayın. Bu izleme ve değerlendirmenin herhangi bir ulusal 
veya yerel düzeyde, strateji veya müdahale veya yaya güvenliği planına dâhil 
edildiğinden emin olun (Modül 3). Bu değerlendirme planlamasının, uygulama 
başladıktan sonra değil, en başında yapılması daha iyidir. Bir program planlama 
aşamasında değerlendirmenin amaçlarını, değerlendirme biçimi ve göstergeler 
belirlemek değerlendirmenin nihai kalitesini artıracaktır. 

Mevcut izleme ve değerlendirme faaliyetlerini mevcut ortamınızda tespit etme ve 
bu faaliyetler için sorumlu kurumların belirlenmesi. Bu egzersiz, ilgili mevcut 
verilerin belirlenmesine yardımcı olur ve izleme ve değerlendirme içinde mevcut 
kuruluşlar ile ortaklıklar geliştirebilir. Varsa anketler ve mevcut veri tabanlarını 
kullanarak temel veriler toplanmalıdır.

5.1  Yaya güvenliği müdahalelerinin değerlendirilmesi
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Süreçler, çıktılar ve sonuçları izlemek için uygun göstergeleri belirlemek. Tablo 
5.1 yaya güvenliği programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için üç ana 
kategoride göstergelerin bir listesini sunar. Ayrıca yaya güvenliği programlarında 
ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için üzerinden veri toplanabilecek bir dizi 
göstergelerin sunulduğu Modül 3’e geri dönüp bakmanızı tavsiye ederiz.

Tablo 5.1  Yaya güvenliği programlarının değerlendirilmesi için göstergeler

Program veya faaliyetin 
nasıl uygulandığı veya 
gerçekleştirildiğini göstermek 
amacıyla, değişim sürecinde 
ilerlemeyi değerlendirmek

•  Bir çalışma grubu kurulması
•  Bir durumsal değerlendirme yapılması
•  Bir yaya güvenliği planı hazırlama
 Ulusal ve yerel politika ve programlarda  yaya 

güvenliğine öncelik verilmesi 
•  Eylem planının uygulanması

Süreç

Program süreçlerine 
atfedilebilecek çıktıları veya 
ürünleri ölçmek için

•  Yaya güvenliği planının yayımlanıp yaygınlaştırılması
• Resmi bir yaya güvenliği planının başlatılması
•  Ulusal ya da yerel hükümet tarafından bir yaya 

güvenliği planının onaylanması
•  Bir yaya güvenliği planı için insan ve mali 

kaynakların tahsis edilmesi
•  Kaldırımlar için güvenli yerler

Çıktı

Çeşitli etkinliklerin 
uygulanmasında nihai sonuçları 
ölçmek.

• Yaya yaralanması için risk faktörleri hakkında bilgi ve 
bilinç artışı

• Davranış değişikliği: Yaya öncelikli noktalarda yol 
verme, hız, alkollü sürüş ve karşıya geçiş

•  Yaya ölüm ve yaralanma sayısının azaltılması 

Sonuç

Gösterge Tipi     Amaç             Örnekler

Planlandığı gibi, sürekli değerlendirme yapmak. Analiz birimleri, nüfus, 
örnekleme, veri toplama ve analiz yöntemlerine göre uygun değerlendirme 
tasarımı ve yöntemler belirlendikten sonra, bu yöntemlere göre değerlendirme 
yapmak. Mevcut veritabanlarının incelenmesinin yanı sıra anketler, 
gözlemler, sürücüler ve yayalarda BAC testi, yol güvenliği denetimleri ve algı 
değerlendirmeleri gerçekleştirilerek değerlendirme için veri toplanabilir (Bkz. 
Kutu 5.1). Durumsal değerlendirme için kullanılan yöntemlerin çoğu (Bkz. Modül 
3) değerlendirmeler için de geçerlidir.

Başarılar veya başarısızlıklar hakkında kamu ve diğer paydaşları bilgilendirmek 
ve programı geliştirmek için değerlendirme sonuçlarını kullanmak (Bkz. Kutu 5.2). 
Değerlendirme sonuçları; yaygınlaştırılmalı, tartışılmalıdır ve program, hükümet, 
kamu personeli tarafından ve yaya güvenliği girişimlerinin sponsorları tarafından 
kullanılmalıdır. Bu farklı grupların, programın neyi daha iyi yapabileceğini 
ve odak noktası ayarlanırken yaya güvenliğini geliştirmek amacıyla neyden 
kaçınılabileceğini dikkate alması gerekir.
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KUTU 5 .1: Temel bir karayolu üzerinde yaya üstgeçiti-Kampala, Uganda

2010 yılında Uganda’da trafik kazalarında 
ölen kişilerin  %40’ından fazlası yayalardı (2). 
Yürüme, çoğu Afrika ülkesinde bir baskın 
ulaşım yöntemi olmasına rağmen, yayalar için 
karayolu altyapı tesisleri genellikle yetersizdir 
ya da kentsel ve kırsal alanlarda gelişmemiştir 
(3,4).
Yayaların güvenliğini ele alma çabasıyla 
ortalama 100.000$ maliyetle Kampala şehir 
merkezine yaklaşık altı kilometre mesafede 
olan Nakawa Ticaret Merkezi’nde bir üst geçit 
inşa edilmiştir(5). Birçok küçük perakende 
mağazası, sanayi,  stadyum, ofis, düşük 
maliyetli konut siteleri ve okulların bulunduğu 
bu yoğun ticaret merkezi Kampala-Jinja 
karayolu üzerindedir. Karayolu Güvenliği 
Yasası’nın henüz yürürlüğe girdiği ve orada 
birkaç yerde meydana gelen kazaların kamuda 
öfke yarattığı bir dönemde, bu üst geçit 
Ağustos 1998 yılında inşa edilmiştir, çünkü 
karayolu güvenliğinin önemi artmıştır.
2002 yılında bu üst geçidin bir değerlendirmesi 
yapılmış ve şu bulgulara ulaşılmıştır (5):
• Yayaların 3’te birinden fazlası bu üst geçidi 

kullanmıştır ve kullanıcıların çoğu kadın 
(%49)  ve çocuklardır (%79). 

Üstgeçidin az kullanımı, bazı tasarım 
kusurlarının yanı sıra üst geçidin konumu 
yüzünden kullanıcılar arasında güvenlik 
endişeleri yaratması ile ilişkilidir. Katılımcılar 
üstgeçidin kötü aydınlatılmış, düzensiz 
olduğunu ve çocukların oyun alanı haline 
geldiğini söylemiştir. Çoğu yaya, üst geçide 
erişimin sakıncalı ve zor olduğunu söylemiştir. 
Sonuç olarak, birçok yayanın üstgeçit yerine 
motorlu trafikten geçtiği gözlenmiştir. 
Temmuz 2012’den bu yana üstgeçitte hiçbir 
değişiklik yapılmadığı görülmüştür.
• Üstgeçidin inşasından sonra ölen yaya sayısı 

8’den 2’ye inerken, üstgeçit inşasından önce 
ciddi şekilde yaralanmaların sayısı 14’den 
17’ye yükselmiştir.

Bu tekil müdahale ile ilgili karışık sonuçlar yaya 
güvenliği için kapsamlı bir yaklaşım ihtiyacını 
göstermektedir. Araç hızlarının azaltılması ve 
hız uygulaması, yükseltilmiş yaya geçitleri, 
kaldırım sağlanması gibi önlemler ve bu 
önlemler konusunda bilinçlendirme gibi 
diğer önlemlere olan ihtiyaç da üst geçit 
uygulamasını desteklemek adına belirgin hale 
gelmiştir. 5:
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KUTU 5.2: Temel bir karayolu üzerinde yaya üstgeçiti-Kampala, Uganda

New York, genelde karayolu güvenliği ve özel-
likle de yaya güvenliği iyileştirmeleri ile bilinir 
(6). New York’ta yaya ölüm oranına önemli bir 
factor, performans ve güvenlik tedbirlerinin 
uygulanmasının değerlendirilmesinin sürdü-
rülmesidir. Yıllık yaya ölüm oranı, 1950’lerde 
100 000 kişi başına 5.8 iken, 2000-2009 ara-
sında 2.0’a gerilemiştir (7).
Kentte son yaya güvenliği çabaları yaya gü-
venliği konusunda kapsamlı bir yaklaşımın 
önemini göstermektedir. 2008 yılında, bu 
ölümcül oranlarda azalmayı sürdürmek ama-
cıyla, New York Ulaştırma Bakanlığı 2030 yı-
lında 2007 oranlarına kıyasla yıllık karayol-
larında ölümlerini %50 oranında azaltmayı 
bir hedef olarak belirlemiştir bu da 274’ten 
137’ye indirmesi demektir. Veriler; yaya 
ölümlerinin, 2005-2009 yılları arasında New 
York’ta karayollarında meydana gelen top-
lam ölümlerin %52’sini oluşturduğunu gös-
termiştir. Yaya güvenliği dolayısıyla iyileştiril-
me için bir kilit alan olarak tespit edilmiştir.
Etkili bir yaya güvenliği stratejisi geliştirmek 
için, New York’ta 7000’den fazla ölümcül ve 
ağır yaralanmalı yaya kazası, bu kazaların 
mekansal dağılımını, nedenlerini, risk faktör-
lerini belirlemek için analiz edilmiştir. 
Yapılan analiz sonrasında aşağıdaki madde-
ler ortaya çıkmıştır (7):
• Yayalar, bir kaza sırasında sürücülerden 10 

kat daha fazla ölüm riski taşımaktadır.

• Yayaların ölmesi ya da yaralanmasıyla so-
nuçlanan kazalarda, neden olarak sürücü 
dikkatsizliği yaklaşık % 36 oranındadır.

• Yayaların ölmesi ya da yaralanmasıyla so-
nuçlanan kazaların %27’si, sürücülerin 
kavşaklarda dönerken, geçiş önceliğine 
uymamasından kaynaklanmaktadır.

•  Güvensiz hız ve sınırlı görüş mesafesi, risk 
faktörü olarak ölümcül ve ciddi yaya ka-
zalarına sebep olan risk faktörünün oranı 
%21’dir. - Tüm ölümcül yaya kazalarının % 
8’inde alkollü bir sürücü yer almıştır. Bu 
veri büyük ihtimal yetersiz bir oran ver-
miştir, çünkü kazaların %21’inde sürücüler 
olay yerini terk etmiştir. 

• Yayaların ölmesi ya da yaralanmasıyla so-
nuçlanan kazalarda, %80 erkek sürücüler 
sorumludur.

• Çoğu New York sakini şehir sokakları için 
standart hız sınırının 30 km/s olduğunu 
bilmiyor.

• Yaya ölümlerinin %47’si Manhattan’da, 
bölgenin en büyük iki iş merkezini içeren 
bir ilçede büyük iki yönlü sokaklarda mey-
dana gelmiştir.

• Yaya kazalarının %74’ü kavşakta, %47’si 
ışıklandırılmış kavşaklarda, %57’si yayala-
rın ışıkla karşıdan karşıya geçtiği zamanlar-
da meydana gelmiştir
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• Yayaların öldüğü ya da ağır yaralandığı ka-
zaların %79’unda taksiler, kamyonlar ve 
otobüslerin aksine hususi araçlar yer al-
mıştır

• (65 yaş üzeri) yaşlı yayalar, tüm yaya ölüm-
lerinin %38’ini ve ağır yaralanmaların 
%28’ini teşkil etmektedir.

• Kilometre başına caddelerde öldürülen 
veya ciddi yaralanan yayaların oranların-
da, diğer dört ilçeyle kıyaslandığında Man-
hattan’ın oranı dört kat daha fazladır.

•  Manhattan’da öldürülen yayaların % 43’ü, 
başka bir ilçede veya New York dışında ya-
şamaktadır.

•  Yaya kazalarının %40’ı ikindi ve/ veya er-
ken akşam saatlerinde meydana gelmiştir.

• Gece geç saatlerde yaya kazaları, diğer za-
man dilimlerinin neredeyse iki katı kadar 
ölümcül olmuştur.

New York Ulaştırma Departmanı, New York 
Polis Departmanı, New York Sağlık ve Zihin-
sel Hijyen Departmanı ve New York Motorlu 
Taşıtlar Eyalet Departmanı gibi diğer önemli 
kurumlar içeren bir yaya güvenliği eylem pla-
nı hazırlanmıştır. Eylem planı; yüksek hedefli 
mühendislik, uygulama ve eğitim/kamu bil-
gilendirme önlemlerine bir arada odaklan-
mıştır. Zaten mevcut olan eylemlerin güç-
lendirilmesi ile başlayarak uygulama, hemen 
başlamıştır.
Uygulanan planda belirtilen birçok önlem 
şunlardır:
• Yıllık olarak yüksek çarpışma koridorlarının 

30 kilometresini yeniden tasarlamak;

• 1500 kavşakta yaya geri sayım sinyallerinin 
kurulumu;

•  75 yere ek olarak 30km/s’lik okul hız böl-
gesinin eklenmesi;

• Şehir boyunca hız sınırının 30 km/s’e düşü-
rüleceği birkaç komşu bölgede ‘Mahallede 
Yavaş Bölgeler’ uygulanmasının gerçekleş-
tirilmesi;

• Sürücülerin genellikle yol vermede başa-
rısız olduğu büyük koridorlar ve kavşaklar 
boyunca belirli hızları hedefleyen kamu 
bilgilendirme kampanyaları ve uygulama-
sının gerçekleştirilmesi.

Yaya güvenliği önlemlerine ek olarak, diğer 
bir dizi genel trafik yaralanmalarını ve ölüm-
leri azaltmak amacıyla uygulanan önlem var-
dır (6). 
New York’ta uygulanan 13 son güvenlik 
önlemlerinin değerlendirilmesine aşağıda-
ki yaya müdahaleleri de dahildir: Yaya fazı, 
yüksek görünürlüklü yaya geçitleri, yaya 
geçiş süresinin artırılması, bölünmüş-faz 
zamanlaması, yaya çitleri, yol diyeti (ilave 
dönüş şeritli seyahat şeritlerinin sayısında 
azaltmalar), hız kasisleri ve hız sınırı azaltma-
ları (6). Bölünmüş-faz zamanlaması, ışıkların 
yerleştirilmesi, yüksek görünürlüklü geçitler, 
yaya fazı ve yaya geçidi süresinin artması ile 
yaya kazalarının toplam %25 ile %51 arasın-
da azaldığı görülmüştür. Daha az etkisi olan 
tedbirler, hız sınırını azaltma işaretleri kon-
ması ve orta blok yaya çitleridir. (6).
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Yerel düzeyde kurgulanmış kanıta dayalı bir eylem planı bile, uygulandığı 
zaman kalıcı sonuçlara bir garanti teşkil etmez. Birçok kurumun doğal düzeni, 
değişikliğe karşı direnç gösterir. Değişim daha çok eşitlik ve adalet getirmek 
için gerekli olduğunda, özellikle grup geleneksel olarak göz ardı edilmişse, bu 
değişikliği gerçekleştirmek için önemli ölçüde bir baskı söz konusu olabilir. 
Savunuculuk veya baskı grupları, teşvik politikası ve program değişikliği 
koşullarını yaratmada anahtar görevi görebilir (Bkz. Kutu 5.3). Savunuculuk; 
politikalar, programlar ve tahsis edilen kaynakları etkilemek için bir farkındalık 
yaratma amacını gütmektedir (8).

Yaya güvenliği için savunuculuk aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok forma 
bürünür (9):

•  Yaya güvenliği ve seyahati için daha uzlaşmacı politikalar, planlar, projeler 
yapmak için yetkilileri teşvik etmek;

•  Güvenli yürüyüşün önemini teşvik eden güvenli, yürüyebilir topluluklar için 
geniş talep yaratmak (Bkz. Kutu 5.4);

•  Toplulukların yararına uzmanlık sağlamak;
•  Sokakların daraltılması, yürüyüş için işaretler yerleştirilmesi ve kaldırımların 

genişletilmesi için topluluk liderleri veya kamu görevlilerine çağrıda 
bulunmak;

•  Yürüyüşün faydaları ve eğlencesini kamuya tanıtmak için mahalle 
yürüyüşlerine sponsor olmak;

•  Duruşmalarda tanıklık; ve
•  Güvensiz yaya yürüyüş yolları konusunda farkındalık yaratmak için 

sokaklarda gösteriler yapmak

5.2  Yaya güvenliği için savunuculuk

KUTU 5.3: Yaşayan sokaklar

1929 yılında, bir grup insan otomobil kul-
lanımında yükselen ivme ve İngiltere’de 
yayaların ölümüyle ilgili artıştan endişe duy-
muştur. Bu grup, 2001 yılında harekete geçip 
Yayalar Derneği’ni kurarak Yaşayan Sokak-
lar projesini başlattılar. Bu grup kendi tarihi 
boyunca İngiltere’de ulusal düzeyde yayaların 
bir sesi olmuştur. İlk yıllarda, grubun kampa-
nyaları, sürüş testi uygulaması, zebra geçitleri 

ve 50 km/s hız sınırı uygulamasının tanıtıl-
masını sağlamıştır. Bugün, ulusal ve yerel 
düzeyde karar vericileri etkilemekte, insanları 
yürüyüşe teşvik etmek için projeler yapmak-
ta, ve insanların yürümek isteyecekleri güven-
li, çekici ve eğlenceli sokakları yapmaktadırlar. 
Onlar ülke genelinde yerel gruplara sahip ve 
her yıl ‘okula yürüyoruz’ kampanyasına 1.6 
milyondan fazla çocuğu dahil etmektedir 
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KUTU 5.4: ‘Yaşayan yol sonları’

Uluslararası Yaya Federasyonu (IFP) ulusal 
yaya savunma grupları için şemsiye örgütü 
olarak 1963 yılında kurulmuştur. 2005 yılında 
IFP, İsviçre Yaya Derneği ve özel bir vakfın des-
teği ile yeniden düzenlenmiştir ve şimdi dün-
yanın dört bir yanından gelen yaya dernekle-
rinin yanı sıra diğer kurum ve yürüme faaliyeti 
ile ilgilenen insanlar için büyüyen bir ağdır. 
IFP’nin amacı, yürüyen insanlar için tam eri-
şim ve hareketlilik hakkını müdafaa ve teşvik 
etmektir. Bu hedefleri politikalara çevirmek 
için IFP, karayolu trafik kazalarını ve yaralan-
malarını önlemeye yönelik çalışır. 
IFP Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ku-
rumları ile çalışır, uluslararası düzeyde yaya 
çıkarlarını temsil eder ve geniş bir yelpazede 
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. Geçmiş 
yıllarda IFP, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono-
mik Komisyonu teknik komitelerinde, yaya-
ların endişelerini temsil etmek üzerine uzun 
vadeli bir taahhütte bulunmuştur. Son yıllar-
da IFP, yaşayan yol sonları gibi pilot projeler 
yapmış ve bununla yaya veya bisikletlilerin 

sapabileceği ‘çıkmaz’ yollara ilişkin işaretlerin 
güncellenmesi için yargı süreçlerini ikna et-
mek istemektedir.
Yaşayan Yol Sonları projesi, işaretlerde görü-
len tutarsızlık üzerine inşa edilmiştir: Çıkmaz 
işareti ile işaretlenmiş sokaklar genellikle sa-
dece otomobiller için çıkmaz sokaklardır, bi-
sikletçiler ve yayalar için ise tercih edilen ve 
daha güvenli rotalar olabilir. Yayalar ve bisik-
letlilerin bunlar hakkında uygun bilgi alması 
için yasal olarak izin verilen yerlerde IFP, be-
lediyelerin işaretlerde basit değişiklikler yap-
masını desteklemek için yerel yaya dernekle-
rine bir araç seti sağlar. Bunun sonucunda yol 
işaretlerinde düzenlemeler yapılmıştır ve bu 
proje,  yaya ve bisikletlilerin ihtiyaçlarını daha 
çok dikkate aldığından, esas değeri, yerel 
trafik mühendislerinin bakış açısını genişlet-
mesidir. Süreç içinde yaya dernekleri, çözüm 
içinde belediyenin bir ortağı ve parçası olarak 
kendilerini konumlandırabilirler.

Kaynak: 8

Yaşayan yol sonları 
(yayalar)

Yaşayan yol sonları 
(yaya ve bisikletli)

Herkes için çıkmaz 
sokak
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Grupların nasıl savunuculuk yapacağı, kısmen liderlerinin kişisel stilleri ve 
becerilerine bağlı olmanın yanı sıra, siyasi bağlantılarına da bağlıdır. Çekirdek 
grupların becerileri ve güçleri ne olursa olsun, aşağıdaki altı ilke, yaya güvenliği 
savunuculuk çabaları için geçerlidir (8,10):

1. Uzun vadeli taahhütte bulunma: Değişim bir gecede elde edilmez, en iyi 
performans gösteren ülkelerde dahi, karayollarında gerçekleşen yaya ölümlerinde 
bir azalma elde etmek yıllar almıştır. Yaya güvenliği adına politika değişikliği için 
savunuculuk; sokak tasarım standartları ve yaya geçidi işaretlemesi gibi standart 
uygulama prosedürlerinde değişiklikler için savunuculuk, yorum ve tanıklık 
sağlama, proje ve planlarını izleme ve değerlendirme, danışma komitelerine hizmet 
verme dâhil sonsuz saatli çabalar gerektirir. Uzun vadede kalıcılık ve taahhüt verme, 
başarı için gereklidir.

2. Odak alanlarına öncelik vermek: Bir kerede birkaç kilit öncelikleri tespit 
edip bu önceliklere odaklanarak stratejik bir yaklaşım izleyin. Öncelikli 
alanları ayarlama, karayolu güvenliği ve yerel ortamda siyasi durumun iyi 
değerlendirilmesini gerektirir (Bkz. Modül 3). Sonuç vermeyen geniş bir 
yelpazede faaliyetlerde bulunmak yerine, büyük potansiyel kazançlar lehine, 
kısıtlı zaman ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için, savunuculuk 
çabalarını dikkatle hedeflemek önemlidir. Savunuculuk grupları kendi personeli 
ve ortaklarının ne elde edebileceği konusunda gerçekçi olmalı ve özellikle 
uygulamanın ilk yıllarında, her yıl sınırlı sayıda proje üstlenmelidir.

3. Kanıta dayalı çözümleri teşvik etme: Çabaların en iyi bilimsel kanıtlara dayalı 
olmasını sağlamak kritik bir öneme sahiptir. Sivil toplum örgütleri, sahadan 
en son bilgiler ve uygulama hakkında bilgi almaya devam etmek ve bu bilgileri 
devam eden araştırma ve faaliyetleri geliştirmek üzere kullanmak için yol 
güvenliği uzmanları ile sürekli diyalog içinde olmalıdır. Bazı ayarlamalarda, en 
iyi bilimsel kanıtlar ortak bir anlayışa aykırı olabilir, ve sivil toplum örgütleri bu 
sorunun çözümünde bir rol oynayabilir.

4. Mevcut kaynaklardan yararlanma: Bu, tekrar çaba harcanmasını önlemek 
üzere mevcut malzeme ve kaynakların kullanımını sağlamak için yardımcı 
olur. Birçok kurum, ulusal ve yerel yol güvenliği girişimlerini desteklemek için 
kullanılabilecek malzemeler sunar. Bunlar ilgili kitle için özel ve uygun dillere 
tercüme edilmelidir.

5. Bir savunuculuk ağı oluşturma: Bu ortaklık kurma hayati önem taşımaktadır. 
Çok az STK; polis, itfaiye ve sağlık hizmetleri gibi hükümet, akademi, özel 
sektör, vakıf veya kuruluşlardan ortakların desteği olmadan başarılı elde edebilir. 
Ayrıca, mesajları koordine etmek, diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini 
desteklemek ve kaynak yaratmak üzere bu STKlarla irtibatından kazanç sağlanır. 
Ortaklıklar kurma, benzer eylemleri teşvik etme ve tek bir ses halinde bir topluluk 
olarak konuşmanın önemi göz ardı edilemez.
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6. Düzenli olarak ilerlemeyi gözden geçirme: Savunuculuk çabalarının çoğu genel 
farkındalığın artırılmasına katkı sağlarken, hedeflenen savunuculuk en etkili somut 
ve ölçülebilir değişikliğe en etkili birşekilde katkıda bulunabilir. Bir organizasyon, 
programlarını detaylı izleme kapasitesinden yoksun olsa bile, bu faaliyetler 
başlamadan önce bazı önlemleri belirlemek için bilinçli bir şekille çaba gösterilmesi 
yararlıdır. Bu önlemler, savunuculuk çabalarının yönlendirme ya da bir şekilde 
yeniden tasarım gerektirip gerektirmediğini belirlemek üzere savunuculuk faaliyetleri 
öncesi ve sonrasındaki ilerlemeleri karşılaştırmak için kullanılmalıdır.
Savunuculuk grupları Modül 4 içinde sunulan tedbirlerin uygulanmasını aşağıda 
ifade edilen ile kolaylaştırabilir:
•  Yaya güvenliği konusunda farkındalık artırma; 
•  Politikalar ve programlar içinde yaya güvenliği önceliği için yerel ve ulusal 

hükümetlerin dikkatini ihtiyaçlara çekme; 
•  Yaya güvenliği önlemlerini uygulamak için yerel düzeyde harekete geçme; 
•  Yaya güvenliği önlemleri için kamu talebi üretme ve 
•  Yaşlılar ve engelli yayaların yanı sıra, çocukların güvenlik haklarını savunma 

(Bkz. Kutu 4.1 ve Kutu 4.11).

Bu modülde sunulan içerik aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
•  Değerlendirme, uygulamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Amaçlar, hedefler, 

değerlendirici, göstergeler, yöntemler ve sonuçların yaygınlaştırılması ile 
ilgili değerlendirmenin planlanması gereklidir. Değerlendirme planlaması 
uygulamadan önce gelmelidir.

•  Savunuculuk grupları, yaya güvenliği önlemlerinin uygulanmasını teşvik eden 
koşulların yaratılmasında önemli bir rol oynayabilir.

5.3  Özet
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Yürüyüş için Uluslararası Bildirge (International Charter for Walking), yürüyen 
insanların ihtiyaçlarını ve eylemleri anlamak ve insanların yürümeyi tercih 
ettiklerinde güvenli, sürdürülebilir, sağlıklı ve verimli topluluklar sağlamak için 
alınması gereken eylemler için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Dünya çapından 
uzmanlarla olan kapsamlı tartışmalar üzerine Bildirge, her biri, pek çok 
topluluğa uygulanabilir eylemlerin pratik listesini içeren sekiz stratejik ilke 
sunmaktadır.

Sekiz ilkenin her birinin açıklaması şöyledir(I): 

•  Artan kapsayıcı hareketlilik: İnsanların; erişilebilir sokaklar, meydanlar, 
binalar ve tüm insanların özgürlük ve özerkliğini güçlendirecek ve sosyal 
katılımlarına katkıda bulunacak yaş, yetenek, cinsiyet, gelir düzeyi, dil, etnik, 
kültürel veya dinsel arka plan ayrımı yapmayan toplu taşıma sistemlerine 
sahip olması.

•  İyi tasarlanmış ve iyi yönetilen insanlar için alanlar ve yerler:  Özgürce 
müdahaleci gürültü ve kirlilikten uzak, konfor ve güvenlikli ortak alanlarda 
olanakların tadını çıkarabilmeleri için insanların ihtiyaçlarına uyarlanmış 
sağlıklı, rahat ve çekici ortamlar. 

•  Geliştirilmiş ağların entegrasyonu: Bir ağ; bağlı, doğrudan ve güvenli, 
konforlu, çekici ve iyi yönetilen, mağazaları, okulları, parkları, toplu taşıma 
kavşaklarını, yeşil alanları ve diğer önemli yerleri birbirine bağlayan yürüyüş 
yollarını takip etmeyi kolaylaştırır.

•  Arazi kullanımı ve mekânsal planlama. İnsanların yürüme fırsatını arttırmak 
için fırsatları maksimize eden, araba bağımlılığının azalmasına ve toplum 
hayatına katılıma katkıda bulunan; günlük hizmet ve tesislerin çoğunluğuna 
insanlara yürüyerek ulaşma olanağı sağlayan mekânsal planlama politikaları 
ve arazi kullanımı.

•  Azaltılmış karayolu tehlikeleri: Sokakların; kazaları önleyecek ve özellikle yaşlı 
insanlar ve çocuklar gibi hareket kısıtlılığı olan kişiler için eğlenceli, güvenli 
ve uygun olacak şekilde tasarlanması ve yönetilmesi. Bu, karayolu güvenliği 
yasalarının yasalaştırılmasını ve uygulamasını içerir.

EK 1
Güvenli yürüyüş için kapsamlı bir çerçeve:
Stratejik ilkeler
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•  Daha az suç ve suç korkusu: Suç ve suç korkusunu azaltmak için insanlara 
yürümeyi tercih edebilmesi için güven vererek tasarlanmış, muhafaza edilmiş 
ve politikası üretilmiş bir kentsel çevre.

•  Daha destekleyici yetkililer: Bilgi ve yürümeye ilham sağlayacak, altyapıyı 
geliştirecek, insanları yürümeye teşvik edecek politikalar ve programlar 
aracılığıyla insanların tercih ve yeteneklerini destekleyen ve koruyan 
yetkililer.

•  Yürüyüş kültürü: İnsanların gündelik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamın bir 
parçası olarak yürüyüşten zevk ve keyif alması için fırsat verilir. Bu, onlara 
nerede yürüyebilecekleri, ne kadar güvenli kalacakları ve beklenen deneyim 
kalitesi hakkında güncel, kaliteli ve erişilebilir bilgi sağlanmasını içerir.

1.  Walk21. International Charter for Walking: Creating healthy, efficient and sustainable 
communities where people choose to walk [website] (http://www.walk21.com/charter/default.
asp, accessed 9 January 2013).
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Bu ek, önlemlerin temel özelliklerini okuyucuların ayırt etmesini sağlamak 
için, trafiği sakinleştirici müdahaleler üzerine özellikle odaklanarak, çeşitli araç 
hızı yönetimi önlemlerinin kısa bir açıklamasını sunmaktadır (1, 2). Tasarım 
gereksinimleri şartnamesi için, yargı sisteminizde onaylanan kurallara da 
danışılmasını tavsiye ederiz.

Şikanlar (Yön Saptırıcılar)

Bir şikan sokağa dönüşümlü yerleştirilen bordür uzantılarından oluşur. Bu 
tasarım trafikte yatay kayma oluşturur ve tek şerit veya iki dar şerit olarak 
karayolunu daraltır. Şikan aracılığıyla sürücüler manevra yaptıklarında hızlarını 
düşürmek zorunda bırakılmalıdır. Sürücüler ve yayaların iyi görünürlüğü, ya 
alçak çalılar veya küçük bitkiler ya da yüksek kanopili ağaçlar ile sağlanabilir. 
Bir şikan tasarımında sadece sürücülerin değil, aynı zamanda yayalar ve 
bisikletlilerin ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Dolambaçlı sokak tasarımında 
(bkz sayfa 113) olduğu gibi, şikanlar araba erişimi ve otopark ihtiyaçlarını 
dikkate almalıdır.

Darboğaz kaldırım uzantıları

Bunlar, şeritler ekleyerek veya kaldırımları genişleterek bir sokağı daraltan 
kaldırım uzantılarıdır. Sokaklar iki şeritten tek şeride indirgenebilir veya iki 
dar şerit şeklinde daraltılmış olabilir. Sürücüler tek şeritli yerlerde yavaşlamak, 
durmak ve yaklaşan araçların geçmesine izin vermekle yükümlüdür. Daraltıcı 
kaldırım uzantıları acil ve sağlık araçlarına yer sağlamak için yeterince geniş 
olmalıdır.

Bordür uzantıları

Ayrıca ‘kaldırım uzantıları’ veya ‘daraltıcı kaldırım uzantısı’ olarak bilinen 
bordür uzantıları, etkin sokak genişliğini azaltarak, park şeridinin içine kaldırım 
veya bordür hattını genişletir. Bu uzantılar, yaya geçidi mesafesini kısaltmak, 
karayolunu daraltmak ve yaya ve sürücülerin birbirlerini görme olasılığını 
geliştirmek için kullanılır. Bordür uzantıları; araçların, yaya geçitlerine veya 
geçitlere çok yakın olacak şekilde park etmelerini engeller. Bir park şeridi 
olduğu yerde bunlar kullanılmalıdır. Bordür uzantılarının montajında, 
(örneğin itfaiye araçları ve okul otobüsleri gibi) büyük araçların özel ihtiyaçları 
dikkate alınmalıdır. Normal dönüş şeridinden ziyade, bu tür araçlar için yeni 

EK 2
Trafiği sakinleştirici önlemler
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seçenekler olmalı ve daha geniş dış şeritten dönüşleri sağlanabilmelidir. Bordür 
uzantısı üzerinde ve yakınındaki kent mobilyaları ve peyzaj malzemeleri, görüş 
mesafesini korumak üzere dikkatle seçilmelidir. Bordür uzantıları yeterli su 
tahliyesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Kaldırım yarıçapını azaltma

Bir yaya-araç çarpışması yaygın olarak, kavşakta sağa dönen aracın yayalara 
çarptığı zaman (trafik yönünün sol olduğu yerlerde zıttı geçerlidir) oluşur. 
Büyük kaldırım yarıçapı, yayaların riskini artıran, sürücülerin yüksek hızlarda 
dönüş yapmasını teşvik eden bir açıdır. Kaldırım yarıçapının azaltılması daha 
dar ve sıkı bir dönüş sağlar ve sonuçta sürücülerin dar dönüşlerde güvenli 
hızlara inmesini sağlar. İndirgenmiş bordür yarıçaplarının diğer önemli 
faydaları, yayalar için daha kısa geçiş mesafeleri ve yayalar ve sürücüler arasında 
gelişmiş görüş mesafeleri sunmasıdır. Büyük kaldırım yarıçapı yaşlı sürücüler 
için yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Onlar da itfaiye, okul otobüsleri, 
hareketli kamyonet, dağıtım kamyonu gibi büyük araçların güvenli dönüş 
yapmaları için gereklidir.

Mini kavşak

Mini kavşaklar meskûn sokak kavşaklarının merkezinde inşa edilen dairesel 
adalardır. Işık veya işaret kullanılamayan ya da durma işaretinin olmadığı trafik 
hacimlerinde, çevrelerinden manevra yapmaya sürücüleri zorlayarak araç 
hızlarını azaltmak amacıyla kullanılan mini kavşaklar uygun olabilir. Yerel cadde 
boyunca bir dizi kavşakta yaya güvenliğini artırmak ve aynı zamanda mahalleyi 
güzelleştirmek için bir mahalle trafik iyileştirme programının bir parçası 
olarak da kullanılabilir. Dar kaldırım yarıçapı, sürücüleri yüksek hızlı dönüş 
yapmaktan sürücüleri vazgeçirmek için mini kavşaklar ile kullanılır. ‘Bölücü’ 
adalarla beraber bu kavşaklar yayalara için daha kolay geçiş yapma olanağı sağlar 
özellikle de tekerlekli sandalyedekilere. İtfaiye ve okul otobüsleri gibi büyük 
araçlara, kavşağın dış kısmına yapılan bir kaldırım oluşturulması ile yer temin 
edilebilir. Mini kavşakta peyzaj, görüş mesafesini engellememelidir -yer bitkileri, 
kısa çalılar veya yüksek kanopili ağaçlar kullanılabilir. Geçiş önceliği kontrolü 
kullanılmalıdır.

Modern döner kavşaklar

Modern döner kavşaklar bir veya daha fazla geçiş yolları ile bir caddenin 
kesiştiği merkezde bulunan büyük, genellikle dairesel, yükseltilmiş adalar ile inşa 
edilmiştir. Sürücüler, kavşağa girip onun etrafında dolanır ve ardından istediği 
caddeye girer. Tüm geçiş öncelikleriyle gelen araçlar göbekte toplanır. Bu, ışıkla 
veya durdurma ışık ve işaretleriyle kontrol edilen araç duraklatma seviyelerin 
altında veya o seviyelerde uygulanmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bazen 



113

Yaya Güvenliği: Karar organları ve uygulayıcılar için karayolu güvenliği el kitabı

dört şeride kadar çıkabilen bir yol yerine iki şeritli yollara da uygulanabilir. 
Modern döner kavşaklar, eğer kavşağa her giriş için bir ayırıcı ada varsa ve 
bunlar kavşağa girişte araçları yavaşlatmak için konmuş ise nispeten daha çok 
yaya dostudur. Ayırıcı adalar yayalar için bir refüj olarak hizmet eder ve güvenli 
geçiş sağlarlar. Ancak buralarda görme engelliler için zorluklar olabileceği 
endişesi vardır. Ayırıcı adalardaki erişilebilir yaya ışıkları ve hissedilebilir 
zemin uygulamaları, görsel boşluk seçimi ve ‹yön bulma› ile görme engellilere 
yardımcı olabilir. Daha büyük döner kavşaklarda, yol dışındaki bir bisiklet yolu, 
bisikletlilerin yaya güzergâhını kullanmasına olanak vermek için kullanılabilir.

Yaya refüj adaları ve yükseltilmiş medyanlar

Yol boyunca geçiş yerlerinde yaya sığınma adaları ya da medyanları motorlu 
araçlarla yayaların karşılaşmasını azaltmak için başka bir strateji sunar. 
Ayrıca ‘merkez adaları’ ya da ‘yaya adaları’ olarak da bilinen bu refüj adalar 
ve yükseltilmiş medyanlar (Yani sadece boyalı değil), sokak yolcuğu sırasında 
yayalara daha güvenli yerler sağlar. Bu, bir çift yönlü geniş cadde yerine eşdeğer 
iki dar tek yönlü cadde oluşturarak, yayalar için geçiş manevrasını kolaylaştırır. 
Peyzaj, medyanlarda kullanılabilir fakat düşük görüş mesafesindeki çocuklar, 
tekerlekli sandalye kullanıcıları ve diğerleri de dâhil olmak üzere sürücüler ve 
yayalar arasında yeterli görüş mesafesini sağlamak için dikkatle seçilmelidir. 
Sürücülerin meskûn sokaklar gibi uygunsuz yerlere girmesini ve güvensiz U 
dönüşü yapmasını engellemek için, araç dönüş açılarını da dikkatli bir şekilde 
göz önünde bulundurmalıdır. Yükseltilmiş medyan tasarımları, yaya refüj 
alanı ve motorlu taşıt karayolu arasındaki sınırda dokulu şeritler kullanımı 
yoluyla görme engellilere kolaylık sağlamalı ve kaldırım rampalarının veya 
aralanmış geçişler kullanımı yoluyla tekerlekli sandalyeli yayalar için de kolaylık 
sağlamalıdır.

Yükseltilmiş kavşaklar

Yükseltilmiş kavşaklarla, bir kavşak üzerinden tüm araç hareketlerini 
yavaşlatmak amaçlanmıştır. Bu tür kavşaklar tüm kavşakların kaldırım 
seviyesine yükseltilmesi ile inşa edilmiştir. Yayalar kaldırım ile aynı yükselti 
düzeyinde karşıya geçebilir böylece her yaya geçidi bordür rampalarına 
gerek kalmadan aynı seviyede olabilir. Yükseltilmiş geçitler özel taş kaplama 
malzemelerinin kullanımıyla kentsel bir tasarım öğesi olabilir. Algılanabilir uyarı 
şeritleri, görme engelli yayalara kaldırım ve sokak arasındaki sınırı işaret eder.

Dolambaçlı sokak

Bir dolambaçlı sokakta görsel geliştirmeler ile sarmal bir desen kullanılır. 
Bu, araçların yavaş ilerlemesini ve hızlı hareket etmesini önlemeyi sağlar. 
Peyzaj, görsel çekiciliği artırmak ve park benzeri bir atmosfer yaratmak için 
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kullanılabilir. Dolambaçlı sokak tasarımının araba erişimi ve park ihtiyaçları 
ile koordine edilmesi gerekmektedir. Dolambaçlı sokaklar birçok avantaj sunar, 
ancak diğer eşit derecede etkili trafik sakinleştirici stratejilerine göre daha 
maliyetlidir.

Hız kesici tümsekleri ve hız tablaları/platformları

Bir hız tümseği, karayolu boyunca yerleştirilen kasisli yükseltilmiş bir alandır. 
Hız kesiciler, genellikle bisikletle kolayca aşılır ve sürücülerin kasisten kurtulup 
bisiklet şeridine sapmasını önlemek için bisiklet şeritli karayolu üzerinde 
herhangi bir bisiklet yolunda da inşa edilmelidir. Düz hız kesiciler de hız 
tablaları/platformları olarak adlandırılır.

Woonerf- Yaşayan Sokak

Woonerf ‘yaşayan sokak’ olarak çevrilen Hollandaca bir kelimedir. Tipik olarak 
meskun sokaklarda kullanılan bir woonerf; yayalar, bisikletliler ve düşük hızlı 
motorlu araçlar tarafından paylaşılan bir alandır. Genellikle dar genişlikte ve 
köşeleri ya da kaldırımları olmaksızın inşa edilir. Araçlar; sokakta ağaçlar, 
park alanları ve diğer engelleri koyarak yavaşlatmaktadır. Yaya güvenliğinin 
artırılması ile birlikte bir woonerf, hem sosyal ve muhtemel ticari faaliyetler için 
bir kamusal alan, hem de çocuklar için bir oyun alanı oluşturur. Bir woonerf 
işareti her sokak girişine yerleştirilir. Bir woonerf, acil durum araçları, okul 
otobüsleri ve diğer hizmet araçlarının ile erişimine izin verecek şekilde inşa 
edilmelidir.
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