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Aracınızın yol ile temasını sağlayan lastikleriniz;
sizi ve sevdiklerinizi yola ve hayata bağlar.



LASİD
hakkında

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD, doğru lastik konusunda 
farkındalık oluşturmak, lastik endüstrisini geliştirmek, sektörü yurt içi ve yurt 
dışında daha güçlü bir şekilde temsil edebilmek amacıyla lastik sanayicileri 

ve ithalatçıları tarafından kuruldu. 

Bugün üyeleri Brisa, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli ve 
Prometeon olan dernek; sektör ve ürünlerle ilgili konularda kamuoyunu 
bilgilendiriyor, doğru ve bilinçli lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler 
gerçekleştiriyor, sektörün sorunlarını topluca ele alarak sektör ile resmi 

kurumlar, yasa koyucular ve toplum arasında köprü görevi görüyor. 

Araç üreticilerine göre can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün 
olarak kabul edilen lastiğin doğru seçimi ve doğru kullanımı kadar düzenli 

bakım ve kontrollerinin de önemine dikkat çekiyor. 

“Doğru mevsimde doğru lastik’’ sloganıyla doğru lastiğin güvenli trafikteki 
önemine her fırsatta vurgu yapan LASİD, EGM başta olmak üzere yetkili 
ve ilgili kurumlarla iş ve çözüm ortaklığını sürdürüyor. Trafikte güvenlik 
konusunun sosyal paydaşlarından biri olan LASİD ‘Akademik Eser Projesi’ 
ile trafikte güvenlik konusunda tüm sosyal paydaşların başvuracağı bir 

kaynak oluşturmayı hedefliyor.





Bu hayati konuda her bir birey ve kurum olarak sorumluluk almalıyız.
Türk lastik endüstrisini temsil eden LASİD olarak kurulduğumuz günden bu 
yana ‘trafik güvenliği’ konusunu önemsedik, mesele edindik, ortak bilince 
katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürüttük. ‘Hep daha fazla ne yapabiliriz?’ 
sorusunun yanıtını ararken güvenilir bir referans kaynak oluşturma fikri doğdu 
ve bu ‘akademik eser’ projemizi hayata geçirdik. Bu yolda bize kapılarını açan 
Boğaziçi Üniversitesi’ne, akademi dünyasında ilk meşaleyi yakan ve kitabın 
editörlüğünü yapan Doç. Dr. Ilgın Gökaşar’a ve projemize eserleriyle katkılarını 
sunan değerli akademisyenlere derneğimiz adına teşekkür ediyorum.

Bu eser için duyduğumuz heyecanın, ortak trafik kültürümüze ve konunun
tüm paydaşlarına aynı güç ve heyecanla katkı sağlaması dileklerimle... 

Trafik güvenliği hepimizin hayatına dokunan
bir mesele. Nereye gidersek gidelim,
hangi araçları kullanırsak kullanalım,
sürücü veya yaya olalım hepimiz
bu çok önemli konunun paydaşlarıyız. 

Cevdet Alemdar
LASİD Yönetim Kurulu Başkanı



Trafik güvenliği sadece ulaştırma alanında çalışanları değil; toplumun her 
kesimini, hepimizi ilgilendiriyor kuşkusuz. Günlük hayatımızın her alanında 
aktif olarak yer alan ve önem verilmesi gereken hayati bir konu. Kurucusu ve 
yöneticisi olduğum Boğaziçi Üniversitesi Trafik Merkez Kontrol Laboratuvarı 
pek çok öğrencisi ile birlikte bu alandaki araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. 
Laboratuvarımızın başlıca çalışma konuları kaza ve trafik yönetimi, trafik 
güvenliği, gelişmiş toplu taşıma sistemleri, otonom ve bağlı araçların trafikteki 
davranışlarının modellenmesi, akıllı ve sürdürülebilir ulaştırma sistemleri, 
gerçek zamanlı trafik kontrolü, trafik akım modellemesi ve benzetimi, multimodal 
taşımacılıkta hareketlilik, güvenlik, sürdürülebilirliğin büyük veri kullanımı ile 
incelenmesi ve seyahat davranışları üzerine yoğunlaşmıştır. Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP), TÜBİTAK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 
pek çok farklı kuruluşla ortak projeler yürütülmüştür. Edindiğimiz tecrübeler 
ve yaptığımız işlerin sonucu olarak editörlüğünü üstlendiğimiz bu kitapla, 
bilimsel araştırma ve görüşleri derleyerek trafikte güvenlik konusunun çok 
boyutlu ele alınmasını amaçladık ve farkındalık oluşturarak katkı sağlamak 
istedik. Ortak bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, 
ülkemizdeki regülasyonlar, kavşaklar ve lastik seçimi gibi belirli konularda 
uygulanmakta olan veya uygulanması gereken önlemlerin de yer aldığı bu 
eserle trafik düzenleyici ve uygulayıcıları için çeşitli bilimsel öneriler içeren 
bir kaynak oluşturduk.

Bu projenin gerekliliğini savunan ve hayata geçmesinde ilk adımı atan LASİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cevdet ALEMDAR’a ve kitabın editörlüğünü 
vererek böylesine önemli bir konuya dahil olmamı sağlayan LASİD Lastik 
Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği’ne, süreç boyunca her türlü desteği 
sağlayan Genel Sekreter Erdal Kurt ve Genel Sekreter yardımcısı Zergül 
Baktır’a ve gönderdikleri eserler ile katkılarını esirgemeyen bütün akademisyen 
arkadaşlarıma teşekkürü borç bilir, keyifli okumalar dilerim.

Doç. Dr. Ilgın Gökaşar
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Lokal Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı
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Trafik kazalarını en aza indirmek için
gelişen teknolojiyi yol güvenliğine yansıtmak gerekir.



1 Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, ilgin.gokasar@boun.edu.tr, ORCID:0000-0001-9896-9220

Doç. Dr. Ilgın Gökaşar1

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Güvenli trafik için
teknolojik gelişmeler
ve yeni buluşlar
Özet: Ulaşım ihtiyacını karşılayan en önemli altyapılardan olan kara yolları, aynı zamanda her yıl birçok trafik kazasının 
gerçekleşmesine ve can kaybına yol açmaktadır. Yapılan araştırmalara göre kazaların %89,9’unun nedeni sürücü hatalarıdır. Trafik 
kazalarını en aza indirmek, kazaların ciddiyetini azaltmak ve yolların affediciliğini artırmak amacıyla dünyada pek çok çalışma ve 
uygulama yapılmakta ve gelişen teknoloji, yol güvenliğine de yansımaktadır. Yazıda, bu çalışmalar araç temelli ve insan temelli 
olarak iki grupta incelenmiştir. Araçlarda uygulanan teknolojik gelişmelere en güncel örnek sürücüsüz araçlar için geliştirilen 
sistemler iken insan temelli uygulamalarda ise akla ilk olarak yaya ve sürücü odaklı çözümler gelmektedir. Bu yüzden, geliştirilen 
önlemler bireylerin algılarını temel alarak çeşitli uyaranlar aracılığıyla trafik güvenliğini sağlamayı hedefler ve bu uygulamalar araç 
odaklı yöntemlere göre çok daha ekonomik sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla teknolojik uygulamalar denildiğinde sadece yüksek 
bütçeli değil, araç için doğru lastik seçimi veya ışıklı ve sesli sistemlerin sayısını artırmak gibi düşük bütçeli ancak oldukça etkili 
yöntemler de düşünülebilir. Trafikte güvenliği sağlamak adına yapılan çalışmalara her gün bir yenisi eklenmektedir ve teknoloji 
geliştikçe çeşitli yeni uygulamalar da geliştirilmeye devam edilecektir. Bunların ülkemizde de etkili ve koşullara uygun olarak 
kullanılması, trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Trafik, Teknolojik Buluşlar, Otonom Araçlar

Abstract: Highways are one of the most important infrastructures that meet the transportation need, also cause many traffic 
accidents and deaths every year. According to the research, 89.9% of the accidents are caused by driver errors. To minimize traffic 
accidents, to reduce the severity of accidents and to increase the forgiveness level of roads, many studies and applications are 
carried out in the world and the developing technology reflects on road safety as well. In this paper, these studies are analyzed in 
two groups as vehicle-based and human-based. The most recent examples of technological developments in vehicles are systems 
developed for autonomous vehicles, whereas pedestrian and driver-oriented solutions come to the mind for human-based 
applications. Therefore, the solutions aim to provide traffic safety through various stimuli based on the perceptions of individuals 
and these applications give much more economical results than vehicle-oriented methods. Herein, in terms of technological 
applications, not only high-budget but also low-budget though highly effective methods such as choosing the right vehicle tire 
or increasing the number of light and sound systems can be considered. Each day, a new solution is added to the works carried 
out to ensure safety in traffic and various new applications will continue to be developed as the technology develops. The effective 
and proper use of these applications in Turkey has also a key position in the prevention of traffic accidents.
Keywords: Safe Traffic, Technological Inventions, Autonomous Vehicles
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1. Giriş 2. Trafik güvenliği hakkında yapılan çalışmalar

Kara yolu ağları ulaşım ihtiyacını karşılayabilmek için önemli altyapılardan bir tanesidir. Bununla birlikte her 
yıl bu yollar üzerinde gerçekleşen trafik kazalarından ötürü birçok insan hayatını kaybetmektedir. Bu kazalar 
halk sağlığı için büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankası tarafından
ortak olarak hazırlanmış “Trafik Kazalarının Önlenmesine İlişkin

Dünya Raporu”na göre kara yolu trafik kazaları dünyada
meydana gelen ölümlerin %2,1’ini oluşturmaktadır

ve ölüm nedenleri arasında 11. sırada yer almaktadır. [1]

Ülkemiz kara yolu ağlarında 2017 yılında 1 milyon 20 bin 47 adedi maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise 
ölümlü yaralanmalı trafik kazası gerçekleşmiştir ve ölümlü kazaların %74,4’ü yerleşim yerleri içerisinde 
meydana gelmiştir. Ölümlü veya yaralanmalı kazalar ele alındığı zaman, bu kazaların nedenleri arasında 
birinci sırada, %89,9 oran ile sürücü kusurları bulunmaktadır. Geriye kalan kazaların %8,5’i yaya, %0,7’si 
yol, %0,5’i taşıt ve %0,4’ü yolcu kaynaklıdır. [2]

ABD Ulaştırma Departmanı’nın yaptığı araştırmaya göre trafik kazalarının %97,8’i çarpışmalar sonucunda 
oluşmaktadır. [3] Bunun iki nedeni vardır. İlki sürücülerin yolculuk yapan aracın risk değerlendirmesini 
yanlış yapmasıdır. Diğer neden ise sürücünün hatalı ya da gecikmeli tepki vermesidir. 

Kara yolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılında trafik güvenliği hizmetleri için 900 milyon lira harcama yapmayı 
planlamaktadır. [4] Son 16 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla yaklaşık 25 bin km bölünmüş yol hizmete 
açılmış, 1.250 km’ye yakın yüksek hızlı tren hattı hizmete girmiş, havaalanı sayımız 56’ya çıkmış, 2003 
yılında 35 milyondan fazla olan yolculuk sayıları 200 milyona yaklaşmıştır. Son 16 yılda, 509 milyar TL’lik 
ulaştırma yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlara rağmen kazaların arzu edilen düzeyde düşmemesi ve 
trafik güvenliğinin arzu edilen düzeye getirilememesi, sürücü hatalarını affedici sistemlerin geliştirilmesini 
gerektirmektedir. Örneğin, ülkemizde son yıllardaki bölünmüş yol hamlesiyle bölünmüş yol uzunluğunun 
toplam yol ağındaki oranının %35’e çıkarılması, kafa kafaya çarpışma şeklindeki yaralanmalı ve ölümlü trafik 
kazası sayısında %70’e varan ciddi bir azalma sağlamıştır. Bunun anlamı, sürücü hatalı sollama yapsa dahi 
kafa kafaya çarpışma şeklindeki ölümler, bölünmüş yol sayesinde ortadan kalkmış, yol affedici olmuştur.

Şehirlerin nüfusu arttıkça artan araç sayıları, trafik sıkışıklığının artmasına neden olmakta ve beraberinde gelen 
altyapı ve sürücü eğitimi eksiklikleri ile birleştiğinde güvenlik açısından gittikçe büyüyen bir sorun haline 
gelmektedir. Bu nedenle yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda kara yolları güvenliği için araştırmalar 
sürmekte ve günümüz trafiğini radikal manada değiştirecek adımlar atılmaktadır. Bu adımlar temelde insan 
odaklı ve araç odaklı olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Kazaların çoğunluğunun sürücü kaynaklı 
olduğu düşünüldüğünde trafik güvenliğinde yaşanan gelişmeleri bu iki başlık altında sınıflandırmak oldukça 
mantıklı ve önemli bir hale bürünmektedir. Bu nedenle çalışmaların odak noktası araçları ve yolları daha 
güvenli ve affedici hale getirmek ve insanları doğru şekilde yönlendirmek üzerine kuruludur.

Sürücüsüz araçların düşük tepki süreleri, kurallara daha katı 
bir şekilde uymaları ve araçlar ile altyapı arasındaki teknolojik 
iletişim gibi avantajları sayesinde (V2V ya da V2I) daha güvenli 
trafik ortamları ve daha yüksek kapasitede yol kullanımı 
sağlanabilecektir. Altyapı sistemleri ve bağlı-araçların 
(connected vehicle) iletişimine güzel bir örnek olarak MIT 
tarafından geliştirilen kavşak sistemi verilebilir. MIT Senseable 
City Lab, trafikte en problemli alanlardan biri olan kavşaklar 
için otonom araçların günlük kullanımıyla kavşaklarda trafik 
ışığı gerekliliğini ortadan kaldıran sıralama temelli (slot-based) 
bir sistem geliştirmiştir. Araçların birbiriyle haberleşmesi 
ile kavşağa yaklaştığını tespit eden sistem, aralarındaki 
mesafeleri ayarlayarak kavşağa varması gereken süreye göre 
ilk gelene öncelik vererek duruma göre araçların hızlarını 
ayarlamaktadır. Böylece kavşakta araçlar birbiriyle çakışmadan 
ve ışığa ihtiyaç duymadan doğru zamanlamayla rahatça hareket 
edebileceklerdir. Kavşakta bekleme sürelerini ve benzin 
tüketimini önemli ölçüde azaltan proje, trafik kazalarının en 
sık gerçekleştiği bölgelerden olan kavşakların problemini de 
gelecekte çözmeyi hedeflemektedir. 

Yapılan bir araştırmaya göre 3 farklı kontrol stratejisi, farklı 
trafik hacmi senaryolarında kıyaslanmıştır. [7] FAIR, ilk gelene 
ilk hizmet esası temel alınan slot-based kavşak sistemidir. 
BATCH, araçların kümelenmesi temelli slot-based kavşak 
sistemidir. Son olarak FIXED, sabit döngülü trafik ışıkları 
kullanılarak uygulanan kavşak sistemidir. Yapılan analizlerde 
BATCH stratejisinin en düşük ortalama gecikme değerlerine 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. (Tablo 1)

2.1.) Araç odaklı çalışmalar

Son yıllarda şüphesiz ki araç teknolojisindeki en büyük 
yenilik sürücüsüz araçlarla yapılan çalışmalardır. Sürücüsüz 
araçlar, iki nokta arasında yolculuklarını herhangi bir sürücü 
müdahalesine gerek duymadan tamamlayabilen araçlardır. 
LIDAR, GPS, radar, odometre ve bilgisayarlı görüntü analizi gibi 
geliştirilen teknolojilerin trafik güvenliğinde kullanılmasıyla 
araçlar; şerit takibi, araç takibi, trafik tabelası okuma ve yol 
üzerindeki cisimleri tespit edebilme gibi sürücünün yapması 
gereken görevleri tamamlayabilmektedirler. Bu noktada 
araçlarda yapılan bu değişiklikler sürücü hatalarını en iyi şekilde 
tolere etmek üzerine kurulmuşlardır. Otomotiv Mühendisleri 
Topluluğu [5], otonom araçlar için 5 farklı özdevinim seviyesi 
tanımlamıştır. Bu seviyelere göre 1. Seviye özdevinimli araçlar 
tamamen sürücüye bağımlıyken, 5. Seviye özdevinimli araçlar 
tamamen sürücü müdahalesine gerek duymadan yolculuğunu 
tamamlayabilmektedir. (Şekil 1) Günümüzde trafikte bulunan 
araçlar en fazla 2. ya da 3. seviye özdevinime sahiptir. 5. seviye 
özdevinimli araçların gelişimi ise trafiğe kapalı özel tesislerde 
özel şirketler tarafından sürdürülmektedir [6].

Şekil 1: Farklı özdevinim düzeyleri [6]
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Tablo 1: Yeni kontrol stratejilerinin sağladığı ortalama gecikme değerleri [7]

Ortalama gecikme (saniye)Trafik hacmi
(araç/saniye)

0,3 5,45 26,210,95 1,201,05 2,61

10,13 92,891,63 2,152,12 7,36

99,76 7504,412,57 3,345,06 28,66

0,4

0,49

FIXED FAIR BATCH FIXED FAIR BATCH

Gecikme varyansı (saniye2)
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Otonom araç denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan 
Tesla şirketinin ürettiği elektrikli ve otonom kabiliyetine sahip 
araçlar yaygınlaştıkça trafikteki dinamiklerin de değişmesi 
beklenmektedir. Sürücüsüz araç sistemi için Tesla araçlarında 8 
tane 360 derece görüş açışını kapsayacak kamera bulunmaktadır. 
250 metreye kadar görüş mesafesine sahip olan bu kameralar ile 
12 ultrasonik sensör, canlı veya cansız tüm objeleri tespit etmek 
için kullanılmaktadır. Öne bakan bir radar ile de hava durumu 
bilgisi ve öndeki araç gibi ekstra bilgiler toplanmaktadır. Tesla 
Vision adlı araç, çevresindeki ortamı klasik görüntü işleme 
tekniklerine göre çok daha güvenilir ve hızlı çıkartabilen kamera 
ile normal sürücülere göre çok daha fazla cismi, doğru ve hızlı 
bir şekilde tespit edilebilmektedir. [12] Trafik kazalarının oluşma 
nedenlerine bakıldığında bu durum sayesinde daha güvenli 
trafik koşulları elde edilmesi beklenebilir. 

Dünyanın en büyük grafik işlemcisi markalarından birisi 
olan NVIDIA, NVIDIA Drive projesi kapsamında donanım 
ve yazılım üretmektedir. Bu ürünler ile sürücüsüz araç 
üreticilerine yüksek teknolojili ve katma değerli çözümler 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu yazılımlar ile konum algılama, 
yol planlama, kamera, radar ve ultrasonik sensörlerden 
gelen verileri işleyerek ortamı gerçek zamanlı algılayıp üç 
boyutlu görüntüler elde etmeyi mümkün kılar ve yapay zeka 
teknolojisiyle oluşabilecek senaryoları önceden tespit edebilir. 

Ayrıca akıllı araç içi izleme sistemiyle sürücünün uykulu veya 
dikkatsiz olduğunu saptayarak harekete geçer ve dikkatinin 
yolda olmasını sağlar. [13] Böylece otonom araçlara geçiş 
sürecini teknolojiye başarılı bir şekilde adapte ederken aynı 
zamanda yol güvenliğindeki en büyük problemlerden biri olan 
sürücü faktörünü de minimuma indirmeyi hedefler.

Otonom araç teknolojisinin tek hedefi otomobiller değildir. 
Mercedes-Benz, Amsterdam’da denemelerine başladığı “Future 
Bus” ile toplu taşımaya yeni bir alternatif sunmaktadır. [14] 
Otobüs uydu bazlı GPS, geniş açılı kameralar ve şerit kameraları 
aracılığıyla pozisyonunu belirler. Ön ve arka köşelerinde yer 
alan kameralar aracılığıyla çevresinde 10 metreye kadar olan 
yayaları tespit eder ve kalkışını buna göre gerçekleştirir. Ayrıca, 
önünde 60 metreye kadar yayaları tespit edebilen üç boyutlu bir 
kamera ve araçları tespit etmek içinse 200 metre, uzun menzilli 
radar sistemi bulunur. Kapılar duraklarda otomatik olarak açılıp 
kapanır ve yolculara yeşil ve kırmızı uyarı ışıkları aracılığıyla 
sinyal verir. Otobüs yarı otonom olarak tasarlanmıştır ve 
sürücünün herhangi bir müdahalesinde kontrolü tamamen 
sürücüye verir.  Otobüslere alternatif olarak Ronald E. Stromberg 
tarafından, şeritlerin üstüne kaldırımlara paralel olacak şekilde 
destek yapılar ile asılan otobüsler (Elevated Bus) geliştirilmiştir. 
Elektrikli olarak belirli yollardan giden bu otobüslere yayalar 
için hareketli asansör sistemi tasarlanmıştır. [15]

Bu alanda yapılan çalışmalar devam etse dahi bu geçiş bir anda 
olmayacaktır ve bu uzun süreç tamamlanıncaya dek sürücülü 
ve sürücüsüz araçlar trafikte bir arada bulunmak zorundadır. 
Bazı araştırmacılara göre bu geçişin tamamlanmasının en erken 
2050 yılında olması beklenirken [8] bazıları 2070 yılına kadar 
bu sürecin devam edeceğini düşünmektedir. [9] Bu nedenle, 
karma trafikte bulunan sürücülü ve sürücüsüz araçların 
arasındaki etkileşimin nasıl olacağı ve bunun sonucunda 
trafik koşullarının iyileşip iyileşmeyeceğini incelemek son 
derece önemlidir. Mevcut sistemin gelecek sistemler için hazır 
olduğundan emin olmak, oluşabilecek problemlerin önüne 
geçilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Her ne kadar sürücüsüz araçlar yeni bir teknolojik gelişme gibi 
gözükse de mühendisler uzun süredir kendi kendine yolculuk 
yapabilen araçlar hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.
1984 yılında Carnegie Mellon Araştırma Üniversitesi’nde 
NAVLAB adı altında bilgisayar kontrollü bir araç çalışması 
başladı. 1986 yılında ALVINN adı altında ilk sürücüsüz araç 
üretimi başladı ve bu nöral ağlarda otonom kara taşıtı 1990’lara 
kadar test aracı olarak kullanıldı. [10] O zamanlarda üretilen bu 
araç günümüzdeki bir Apple Watch’tan neredeyse 10 kat daha 
düşük bir işlem gücüne sahipti. Ayrıca bu aracın işlemcisi bir 
buzdolabı kadar büyüktü. 5000 watt’lık bir jeneratör tarafından 
beslenen bu araç tüm koşullara rağmen 90’lı yılların başlında 
saatte 120 km hıza erişebiliyordu.

O zamanlarda sürücüsüz araçların trafik kazaları üzerinde 
olması beklenen etkileri ve bunlar üzerinde geliştirilen metotlar; 
bugün Google, Über, Tesla vb. diğer şirketler tarafından da 
kullanılmaktadır. Günümüzde farklı sektörlerden şirketler, 
sürücüsüz araçların elektrikli motor, görüntü işleme, araç 
yazılımı vb. gibi farklı bileşenleri üzerine çalışmaktadır.

Google 2009 yılında kendi kendine yolculuk edebilen araçlar 
üzerinde çalışmalarına başlamıştır. [11] Bir Toyota Prius 
ile çalışmaya başlayan Google birkaç ay içerisinde 10 tane 
kesintisiz 100 mil uzunluğunda rota tamamlama hedefine 
ulaşmayı başarmıştır. 2012 yılında Lexus RX450h model araç 
ile otoyollarda testlere başlanması ile şirket kendi sensörlerini 
de üretmeye başlamıştır. 2015 yılında daha karmaşık (yaya, 
yol çalışması, trafik işaretleri vb. faktörlerin mevcut olduğu) 
senaryolar test edilmeye başlanmıştır. Özel sensörleri, 
bilgisayarı, fren ve direksiyon sistemi bulunan ve içerisinde 
herhangi bir direksiyon ya da pedalı olmayan bir araç üretilerek 
görme engelli olan Steven Mahan tarafından Texas Austin 
şehrinde trafiğe çıkmıştır. 2016 yılında adı Waymo olarak 
değiştirilen bu projenin hedefi güvenli ve kolay bir biçimde 
insanları ve eşyaları bir noktadan diğer noktaya taşıyabilmektir. 
Phoenix Arizona kentinde yaşayanlar halka açık olarak yapılan 
bu aracın testine katılmaları için davet edilmiştir ve onlardan 
alınan yorumlarla bugünkü teknoloji kullanılarak hizmet ve 
müşteri deneyiminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Hem otobüslerin hem de yayaların ortak sorununa bir çözüm 
olaraksa Amerikan Federal Transit İdaresi (FTA) destekli, toplu 
taşımacılık kuruluşu olan TriMet tarafından konuşan otobüsler 
geliştirilmiştir. [16] Bu otobüsler, direksiyon 45 dereceden fazla 
döndürüldüğünde yayaları sesli ve ışıklı olarak uyarmak üzere 
tasarlanmıştır. Böylece hem dikkatsiz yürüyen yayaları uyaracak 
hem de sürücülerin kör noktasında kalan yayalara aksiyon 
alma fırsatı sağlanmış olacaktır. İlk olarak Amerika’nın Portland 
bölgesinde 5 ayrı hatta 45 otobüste denenecek olan otobüsler 
henüz dünya çapında bir uygulama alanına sahip değildir.

Bunların yanı sıra kazalardaki raporlamaların hala kâğıt üzerinde 
yürütülmesi riskli durumların takibi ve analizini zorlaştırdığı için 
araçların hızları, konumları ve çevredeki engeller gibi verileri 
kullanan SAMPLER adında yeni bir sistem geliştirilmiştir. 
[17] Bu çerçevede aracın tavanına yüksek çözünürlüklü, 80 
metreye kadar çevreyi algılayabilen iki adet kamera ve gece 
görüşü için 150 dereceyi kapsayan 70 metre menzilli lazer 
sensör kurulmuş ve karşılaşılabilecek pek çok objenin tespit 
edilmesi sağlanmıştır. Otomatik şanzıman eklenerek olası 

durumlarda fren yapmak, gazı kesmek ve direksiyona yön 
vermek gibi araç çarpışma önleyici sistemlerin, sürücüden 
bağımsız olarak müdahalesi sağlanmıştır. Manuel ve otonom 
kontrolün eş zamanlı gerçekleşmesini önlemek için röle kutusu 
yerleştirilmiştir. Otomatik mod aktive olduğunda sürücü 
aracın direksiyon kontrolünü tamamen kaybetmese dahi gaz 
pedalını kontrol edememektedir. Pozisyon belirlemek amacıyla 
bir GPS alıcısı da yerleştirilmiştir. Sonuç olarak bütün bu 
toplanan veriler, SAMPLER aracılığıyla işlenerek gerekli olan 
müdahaleye karar verilmesi sağlanmıştır. Bu müdahaleler; 
aracın tehlikeye olan yakınlığına bağlı olarak fren yapma, 
direksiyon kırma veya sesli/ işitsel uyarı verme şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Ancak sistemin en ilgi çekici yanı, oluşan 
riskli durumların olay kaydediciyle (EDR) kaydını tutup çeşitli 
algoritmalar aracılığıyla sorunlu noktaları tespit etmesi ve 
bunları haritaya aktararak diğer araçların karar mekanizmalarına 
dâhil etmesidir. Böylece aracın, kendisinin öngöremeyeceği ve 
kaza riski yüksek olan yerleri de dikkate alması sağlanır ve kör 
noktalar mümkün olduğunca yok edilir.

Trafik güvenliğini önemli ölçüde etkileyen ve sadece günümüzü değil 
bütün zamanları kapsayan bir diğer problem ise zorlu hava koşullarıdır. 
Özellikle son yıllarda doğru zamanda doğru lastiğin öneminin ortaya 
çıkartılması için yapılan araştırmalarda, trafik kazalarının %77’sinin 
lastik tipi ve cinsiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu 

sonucuna varılmıştır.

Özellikle kış aylarında kaza olasılığının artmasına
neden olan kızaklanmaların (lastik tabanı ile yol arasına
su veya karın dolması ile aracın çok düşük sürtünmeye

maruz kalarak kayması veya savrulması olayı)
engellenmesi için kış lastiği oldukça önemlidir.

Kızaklanma riski, araç lastiğinin diş derinliği arttıkça lastiğin muhteva 
edebileceği su miktarının artmasıyla veya daha yavaş şekilde araçların 
yönlendirilmesiyle minimuma indirilebilmektedir. 2015 yılında 4. 
Uluslararası Yol Lastiği Semineri’nde Ford ve Surrey Üniversitesi’nden 
araştırmacıların katıldığı bir deneyde dört mevsim lastikleri ve kış 
lastikleri; yolcu/yük taşıyan araçlar ve otomobillerde test edilmiştir. 
Her iki araç tipinde de oluşan yanal kuvvetler karşılaştırıldığında kış 
lastikleri birbirlerine oldukça yakın performansa sahipken dört mevsim 
lastiklerine oranla %10 kadar daha iyi performans göstermişlerdir. 
Ancak aracın savrulma ve kaymasına yanal kuvvetlerden ziyade dikey 
kuvvetler sebep olduğundan otomobil kış lastikleri bu alanda ciddi 
anlamda çok daha üstün performans göstermiştir. Yolcu ve yük 
taşıyan araçlardaki kış lastikleri, dört mevsim lastiklerine göre yaklaşık 
% 40, otomobillerdeki kış lastikleri ise dört mevsim lastiklerine göre 
yaklaşık %100 daha iyi performans göstermiştir. Otomobillerin 
ağırlığı arttıkça kış lastiklerinin performansı yük ve yolcu taşıyan 
araçlardaki kış lastiklerinin performansına yaklaşmakta, ancak yine de 
bu otomobillerdeki kış lastikleri yaklaşık olarak %35 oranında kayma 
ve savrulma riskini azaltmaktadır [18]. Bu sebeple özel otomobillerde 
de kış lastiği kullanımının kamuoyunda teşvik edilmesi ve yasalarla 
düzenlenmesi son derece önemlidir. Türkiye’de ise kış lastiğinin 
ticari araçlarda zorunlu olarak kullanılmasından itibaren toplumda kış 
lastiği bilincinin ve dolayısıyla talebinin arttığı ve buna ilişkin ölümlü 

/ yaralanmalı trafik kazalarında bir azalma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Trafikteki büyük araç yoğunluğunun fazla olmasının da kaza 
olasılığını artırdığı bilinen bir gerçektir. Buna bir çözüm olarak kargo 
taşımacılığını azaltacak bir alternatifte e-ticaret sitesi olan Amazon 
tarafından geliştirildi. Amazon Prime Air adlı proje, 2,2 kg’dan az 
olan paketlerin ortalama 30 dakikadan az bir süre içerisinde küçük 
drone’lar aracılığıyla teslim edilmesini amaçlıyor. [19] Projenin 
sadece kargo trafiğini azaltması değil aynı zamanda %7 ila %9 
oranında tasarruf sağlaması da en büyük avantajlarındandır. [20] 
Proje hala geliştirme aşamasında olsa da yakın zamanda hayata 
geçirilmesi bekleniyor. Kargo taşıyan büyük araçların trafikten bu 
sayede azalması ve dolayısıyla büyük araçlardan kaynaklanan tehlikeli 

senaryoların önüne geçilmesi planlanmaktadır.
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Örneğin, 50 km/sa ile giden bir aracın ciddi yaralanmaya 
neden olma olasılığı 30 km/sa giden araçtan 8 kat daha 
fazladır. Bu nedenle Hindistan, Güney Afrika, İzlanda ve Fransa 
gibi dünyanın pek çok ülkesinde yaya geçitleri sürücülere 
daha kuvvetli bir görsel uyarı sunmak amacıyla üç boyutlu 
olarak tasarlanmaya başlanmıştır. (Şekil 2b) Araştırmaya 
göre sürücülerin üç boyutlu yaya geçidine tepki verme süresi 
daha uzun olsa da durmama oranları iki boyutluya göre çok 
daha düşüktür. Bu da üç boyutlu yaya geçitlerini trafikte yaya 
güvenliğini önemli ölçüde artıracak bir uygulama yapmakta 
ve bu uygulamanın Türkiye dahil pek çok ülkede gittikçe 
yaygınlaşmasını sağlamaktadır. [23]

Genel olarak trafik güvenliği için ortaya çıkan araç odaklı 
çözümlerin yüksek bütçeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu noktada insan odaklı çözümler çok daha düşük bütçeli 
alternatifler sunar. Örneğin, Trafik Güvenliği için bir sigorta 
şirketine hazırlanan bir raporda, araçların hızını düşürmek 
ve bundan kaynaklı trafik kazalarını azaltmak için asfaltın 
yanılsama yaratacak şekilde boyanması iki ayrı alternatif 
halinde sunulmuştur [24]. Bunlardan enine asfalt işaretleme 
metodu son 20 yıldır kullanılmakta olup literatürde de etkinliği 
kanıtlanmıştır. Nispeten daha yeni olan bir diğer yöntem ise 
yakınsak oklu asfalt işaretlemesidir. [25] Bu yöntemde asfalta 
birbirine gittikçe yakınlaşan oklar çizilerek sürücüde gittikçe 
hızlanıyormuş algısı oluşturulur ve yavaşlama gereği duyması 
sağlanır. 1993 yılında Japonya’da Yodogawa köprüsünde, 
işaretleme öncesinde 10 kaza olmuşken işaretleme sonrası 
hiç kaza meydana gelmemiştir. Bu çözümler insanın algısına 
yönelik, kazancı ile kıyaslandığında maliyeti düşük olan, 
başarılı yöntemlerdir.

Asfaltta geliştirilen yaratıcı çözümler sadece optik yanılsama ile 
de sınırlı değildir. İlk olarak 1995 yılında Danimarka’da Streen 
Kranup Jensen ve Jakob Freud-Magnus tarafından geliştirilen 
ve “The Asphaltophone” adını verdikleri şarkı söyleyen yol, 
üzerinden belli bir hızla geçildiğinde bir melodi meydana 
getirerek sürücülerin hızını korumasını ve sürdürmesini teşvik 
etmekteydi. Sonraki yıllarda Kore, Japonya ve Amerika gibi 
ülkelerde de hız kontrolü amacıyla uygulanmaya başlanan proje, 
yol güvenliğinde yaratıcı çözümler arasında sayılabilir. [26]

2.1.) İnsan odaklı çalışmalar

Trafikteki güvenliği etkileyen bir diğer unsur da yayalardır. 
Özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı, yayaların 
özellikle trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken 
dikkatsizliğinin artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak 
kırmızı ışıkta geçilmesi sonucu ortaya çıkan kazaların oranı 
önceki yıllara göre artış göstermiştir. Bu yüzden dünya çapında 
Singapur, Avustralya, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler yere 
trafik ışığı yerleştirmek gibi yenilikçi önlemlere başvurmuştur. 
(Şekil 3a) Bu projelerle amaçlanan yayaların telefonlarına 
bakarken dahi kırmızı ışığı fark etmeleri ve durmalarıdır. 
[21] (Ground-level Traffic Light) Alternatif olarak geliştirilen 
bir başka projeyse Lizbon’da hareket algılama teknolojisi 
kullanılarak yayaların dikkatini çekmek için üretilen dans eden 
trafik ışıklarıdır.

Konu yayalar olduğunda, yaya geçitleri trafikte en sık kazaların 
meydana geldiği bölgelerden biridir. Yaya geçitlerini bu 
kadar tehlikeli yapan en önemli neden ise kazaların çoğunun 
can kaybıyla veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanmasıdır. Bir 
araştırmaya göre yayaların dahil olduğu kazaların %37’si yaya 
geçitlerinde meydana gelmektedir. Çoğunlukla sürücülerin 
dikkatsizliğinden kaynaklanan bu kazaların ciddiyeti, doğrudan 
aracın hızıyla alakalıdır.

Şekil 2:
(a) Yayalar için alternatif trafik ışığı [21]
(b) Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması örneği [22]

Teknolojik gelişmeler trafik dinamiklerini değiştirmekte, 
trafikteki yolcu ve sürücüler için trafiğin güvenliğini ve 
akışını daha uygun duruma getirmektedir. Bu gelişmeler 
her ne kadar yaya ve sürücü bazında trafiği çok daha uygun 
hale getirse de beraberinde bu mekanizmaların bozulması ve 
bu mekanizmalar için harcanacak para/enerji gibi bazı yeni 
riskler de oluşturmaktadır. Bu nedenle bu gelişmeler öncelikle 
en düşük riskleri oluşturacak düzeyde ve şu anki sorunları 
çözecek şekilde düzenlenmeli, daha sonrasında ise nasıl daha 
iyiye gidilebilir şeklinde düşünülerek inovasyon düzeyinde 
ilerlemelidir. 

Şu anda dünyadaki trafik bazındaki en büyük problemin kazalar 
olduğu düşünülürse uygulanan planlar ve yeni teknolojik 
gelişmeler çoğunlukla can ve mal kaybını azaltmak üzerine 
kurulmuş ve bu oranların azalmasında veya en azından 
artmamasında etkili olmuştur. Sürücüsüz araçlar, sürücüsüz 
toplu taşıma sistemleri, yeni altyapı çalışmaları ve farklı ulaşım 
alanları hakkında yapılan araştırmalar ve bu araştırmaların 
yol güvenliği ve trafik performansı üzerindeki etkileri bu 
hedefleri gerçekleştirmek için dünyada en çok üzerine 
çalışılan konulardır. Ülkemizdeki trafik kazalarının sayısına 
ve nedenlerine bakıldığında bu çözümlerden ülkemizde 
uygulanması ya da ülkemize uyarlanması gereken çalışmaların 
olduğu gözlemlenmektedir.

Üç boyutlu yaya geçitleri, daha temkinli otonom araç sistemleri, 
yaratıcı ışık sistemleri, işlemci/grafik işlemci destekli yapay 
zeka ile yönetilebilen trafik sistemleri, tahmin edilebilir trafik 
akışı ve yönetimi gibi teknolojik aynı zamanda da uygulanabilir 
ve özellikle İstanbul için gerekli olan sistemler, trafiğin 
hem daha güvenli hem de daha akıcı bir şekilde akmasını 
sağlayacaktır. Bu söz konusu sistemler ve özellikle de trafik 
yönetimi ve otonom araç sistemleri için gerekli yatırım ve altyapı 
sağlandıkça bu teknolojilerin Türkiye’de uygulanabilirliği ve bu 
teknolojilerden elde edilecek olan verim yüksek olacaktır. Ancak 
bu uygulamaların, otonom araçların trafikteki durumu gibi 
vatandaşlar tarafından algılanmaları ve adaptasyonları belirli 
bir zaman gerektiren bir süreç olacağı için, bu uygulamaların 
ilk dönemlerinde daha temkinli şekilde daha anlaşılır arayüzler 
ile trafikteki yaya ve sürücülere ulaşılmalı, bu süre zarfında 
adaptasyon sağlanamadığı için meydana gelebilecek her türlü 
kayba karşı önlem alınmalıdır. Son olarak da bu gelişmelerin 
her ülke, her bölge ve her milletin farklı trafik kültürü olduğu göz 
önünde bulunarak ona göre manipüle edilerek uygulanması, 
bu uygulamaların ters tepmemesi için önemli bir unsurdur. 
Teknoloji, onu doğru şekilde kullandığımızda ve ona gerekli 
önemi verip yatırım yaptığımızda bizleri trafikte de akıcılığa ve 
güvenliğe daha çok yaklaştıracaktır.
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Günün sorun ve şartlarına göre trafik kanunlarının
güncellenmesi hayati önem taşır. 
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(1950-2019)

Türkiye’de trafik
yönetmeliklerindeki
değişiklikler
Özet: Türkiye’de kara yolu, yük ve insan taşımacılığında en çok tercih edilen ulaşım alternatifidir ve bu yüzden de güvenli 
olması büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, Türkiye’nin trafik güvenliği ile ilgili yönetmelikleri ve Türkiye’deki trafik kazalarının 
genel özellikleri incelenmiştir. Öncelikle 1950’den önceki trafik düzenlemelerinin kısa bir özeti verilmiş ve 1950 sonrası yapılan 
düzenlemelerin arka planının netleştirilmesi hedeflenmiştir. 1950 sonrası meydana gelen trafik kazaları, trafik politikaları, ekonomik 
kalkınma, eğitim düzeyi gibi faktörlerin yanı sıra çeşitli yeni düzenlemelerin ve yasaların da bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 
Bu yüzden, cumhuriyetin kuruluşundan (1923) 2019 yılına kadar olan trafik düzenlemeleri, temel ilkeler ve yeni uygulamalar 
vurgulanarak kısaca ele alınmış, trafik güvenliği ve ulaştırma alanındaki kurumların gelişimi ve hedefleri netleştirilmiştir. Bunların 
amaçları, kapsamları, geçerli oldukları dönemler temel alınarak ne gibi etkileri olduğu tartışılmış ve geçmiş veriler ile günümüz 
verilerinin karşılaştırılması aracılığıyla daha net bir tablo sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği, Yönetmelikler, Trafik Kazaları

Abstract: In Turkey, highway is the most preferred mode of transportation for the transport of persons and goods. Therefore, 
its safety has a great importance. In the article, traffic regulations and general characteristics of traffic accidents related to traffic 
safety were examined for Turkey. Firstly, a brief summary of the traffic regulations before 1950 is given and it is aimed to clarify 
the background of the regulations made after 1950. Traffic accidents after 1950 are evaluated as a result of various laws and 
regulations as well as factors such as traffic policies, economic development and education level. Therefore, the traffic regulations 
from the foundation of the republic (1923) to 2019 were briefly addressed by emphasizing the basic principles and new practices. 
Moreover, the development and objectives of the institutions in the field of traffic safety and transportation were clarified. Their 
objectives, scope, and the effects of these periods on the basis of their validity were discussed and a clearer table was presented 
through comparison of past and present data.
Keywords: Traffic Safety, Regulations, Traffic Accidents
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1. Giriş 2. Trafik yönetmelikleri (1923-1950)

Kara yolu trafik kazaları, dünya genelinde her yıl 1,2 milyondan 
fazla ölüm ve 20 ila 50 milyon arasında yaralanma ile sonuçlanan 
bir sorundur [1] ve dünyada ölüm sebebi olarak onuncu sıradadır. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), trafik kazalarının bu tabloda 2030 
yılına kadar beşinci sıraya yükselmesini öngörmektedir.

Durum, gelişmekte olan ülkeler için çok daha ciddidir. 
Dünyadaki araçların sadece %48’ini barındırmalarına rağmen 
ölümlü kazaların %90’ından fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde 
gerçekleşmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerin ölümlü trafik 
kazası oranı yüksek gelirli ülkelerin oranına göre çok daha 
fazladır. Tablo 1’de çeşitli ülkelerin trafik kazası verilerine ve her 
100.000 kişiye düşen ölüm oranlarına yer verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri ulaştırma 
altyapısına yapılan yatırımlar ülkenin kalkınmasının yapı taşını 
oluşturur. Bu alandaki yönetmeliklerde zaman içerisinde pek 
çok değişiklik yapılarak iyileştirmelere gidilmiştir. İlk olarak 
13 Mart 1926’da yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nun 564 
ve 565’inci maddeleri (Kanun No: 765), şehir polislerinin can 
ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri kontrol etmelerine 
izin verdi. Bu maddeler trafik kazalarının önlenmesinde çok 
etkiliydi. Özellikle, herhangi bir kişi sokakta ya da kamusal 
bir alanda başka bir kişiyi veya mülkiyetini, otomobil veya 
bir hayvanı sürerken tehlikeye atarsa 20 günlük hapis ve para 
cezasına çarptırılır ibaresini içeren 565’inci madde oldukça 
caydırıcıydı. Ayrıca, bu kişi profesyonel bir şoför ise ehliyetine 
bir aylığına el konulurdu.

Bu ifadeler Türkiye’de
yürürlüğe giren ilk trafik yönetmeliğidir

ve o dönemde Türkiye’de
800’ü İstanbul’da olmak üzere

toplam sadece 1000 otomobil vardı[3].

14 Nisan 1930’da yürürlüğe giren Belediye Kanunu (1580 sayılı 
kanun), belediyelere araçların maksimum kargo limitlerini 
kontrol etme, sınıflarını belirleme ve köyler ile belediyeler 
arasındaki yollarda seyahat eden otomobil, kamyon, otobüs 
ve at arabası sayılarını belirleme hakkını verir. Ayrıca 
belediyeler, sürücülerin sürüş becerilerini ve sağlığını da bu 
dönemde kontrol etmeye başladı. Aynı madde, belediyeleri 
şehirlerarasındaki sınırlar için azami ve asgari hız limitlerini 
ve yolculuk fiyatlarını belirlemekten de sorumlu tutar. Yasa 
ayrıca, trafik düzeninin korunmasından da belediyeleri sorumlu 
tutar. Bu görevleri yerine getirmek amacıyla bir trafik rehberi 
hazırlanarak yürürlüğe girdi. Kılavuz esas olarak büyük 
şehirlerde trafik düzenini kontrol ederek ve trafiği kayıt altına 
alarak, araç kayıtları ve ehliyet düzenlemeleri ile ilgilenir. 
Ancak yasa, bu belediyeleri trafik hizmetlerinden sorumlu 
hale getirerek her belediyede farklı kuralların uygulanmasına 
neden oldu. Ek olarak, yasanın diğer sonuçları arasında araç 
denetimlerinde zorluklar, sürücü testlerinde yolsuzluklar ve 
şehirlerarası ile kırsal yollardaki trafik kontrolünde zorluklar 
sayılabilir.

1934’te polislerin görevleriyle ilgili yasa kabul edildi ve polis 
memurlarına sarhoş sürüş ve kamu güvenliğini tehlikeye atan 
diğer trafik suçlarını kontrol yetkisi verildi. Teknoloji geliştikçe 
motorlu taşıtların sayısı hızla arttı ve trafik kazaları büyük bir 
problem haline geldi. Bu sebeple milletvekilleri ve yasama 
organları1930’da kabul edilen kara yolları trafik yasalarını 
yeniden gözden geçirmeye başladılar. Sonuç olarak, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Ankara, İstanbul, İzmir 
Belediyeleri birlikte yeni bir yasa taslağı hazırladı. 1938’de bu 
taslak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu, ancak 
geçemedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, ekonomik sıkıntıların 
araç arzı üzerinde olumsuz etkisi oldu. Savaştan sonra yaşanan 
sosyal ve ekonomik gelişmeler ulaşım hizmetlerine olan talebi 
arttırdı. Buna ek olarak, teknolojik gelişmeler yüksek hızlı 
araçları gerçek bir olasılık haline getirdi ve dünyadaki tüm 
ülkeler yeni yol sistemleri inşa etmeye başladı. Bu küresel 
ortamda Türkiye’de de kara yolu ulaşımı hızla gelişti. Tüm bu 
gelişmelere bağlı olarak trafik kazalarının sayısı, ölümler ve 
yaralanmalar hızla arttı.

Türkiye, her 100.000 kişide 9,2 ölümle listenin aşağı 
sıralarındadır. Özellikle de araba sayısı ile kıyaslandığında 
durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Her 100.000 araç başına 
61,7 adet ölüm gerçekleşmektedir. Bu sayı, listede Hindistan’dan 
sonra en alt sıradadır. Dahası, Türkiye’nin sadece trafik 
gününde meydana gelen ölüm vakalarının verilerini kapsadığı 
düşünüldüğünde durumun sanılandan daha da kötü olduğu 
netlik kazanır. Çünkü pek çok ülke verilerine kazadan sonraki 
30 gün içerisinde meydana gelen ölüm vakalarını da dahil 
eder.Dünya Sağlık Örgütü, raporlanmamış olan bu ölümlerin 
de eklendiğinde Türkiye’de 2009’da meydana gelen ölümlü 
kazaların 4,324’ten 6,022’ye çıkacağını tahmin etmektedir [1].
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Tablo 1: Çeşitli Ülkelerden Alınan Trafik Kazası Verilerinin Karşılaştırılması
Kaynak: Organization for Economic Co-operation and Development, International Traffic Safety Data and Analysis Group (2017), IRTAD Road Safety [2]

Almanya 302656 3180 46066 82114 561 6,9 3,9

Arjantin 102623 5420 13726 44271 310 39,5 12,2

Belçika 38020 615 5806 11429 508 10,6 5,4

Birleşik Krallık 136063 1856 31172 66182 471 6,0 2,8

Çekya 21263 577 5723 10618 539 10,1 5,4

Finlanda 4752 230 3408 5523 617 6,7 4,2

Fransa 58613 3448 31060 64980 478 11,1 5,3

Güney Kore 216335 4185 23202 50982 455 18,0 8,2

Hindistan 464910 147913 218288 1339180 163 67,8 11,0

İsveç 14849 253 4747 9911 479 5,3 2,6

İtalya 174933 3378 37100 59360 625 9,1 5,7

Japonya 472165 4431 77938 127484 611 5,7 3,5

Meksika 11873 2919 37353 129163 289 7,8 2,3

Polonya 32760 2831 22635 38171 593 12,5 7,4

Rusya 169432 19088 54779 143990 380 34,8 13,3

Türkiye 182669 7427 12031 80745 149 61,7 9,2

Ülke Ölümlü ve
Yaralanmalı
Kaza Sayısı

Kazalarda
Ölen İnsan

Sayısı

Otomobil
Sayısı (bin)

Nüfus (bin) 1000 Kişiye 
Düşen

Otomobil Sayısı

100,000
Araç Başına
Ölüm Sayısı

100,000 İnsan 
Başına Düşen 
Ölüm Sayısı
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3. Trafik yönetmelikleri (1950-1980)

Hızla artan araç sayısı sonucunda bir gereklilik olarak 1 Mart 1950 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM) kuruldu (No: 5539). KGM’nin ana görevleri, kara yolu ağ sistemi altyapısını iyileştirmek ve yeni 
yollar inşa etmekti ve bu projeler KGM’nin kuruluşuyla hız kazanmaya başladı. Yeni yolların inşa edilmesi 
otoyolların daha sık kullanılmasına neden oldu. Sonuç olarak, trafik kazalarının ve trafik kazalarında hayatını 
kaybeden ve yaralananların sayısı hızla arttı. 1950’lerden önce yetkililer trafik kazalarıyla yeterince ilgilenmedi 
çünkü hala nakliye ve yolcu taşımacılığında demiryolu hakimdi. Ancak nihayetinde trafik kazaları can ve mal 
kaybına sebep olan ve ele alınması gereken bir tehdit haline geldi. Bu sebeple hükümet trafik yasalarını 
yazmak için daha fazla çaba göstermeye başladı ve Karayolları Trafik Kanunu (Kanun numarası: 6085) 
TBMM’den geçerek 11 Mayıs 1953’te yürürlüğe girdi. Bu kanun özellikle kara yolu trafiğiyle ilgilenen ilk 
genel yasadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 1938’de genel bir kanun teklifi yapılmış ancak bu kanun genel 
seçimler nedeniyle meclisten geçememişti. 1953’e gelindiğinde önceki yasaların başa çıkmakta yetersiz 
kaldığı trafik güvenliği problemi bir ulusal güvenlik problemi haline gelmişti. 

Karayolları Trafik Kanunu (1953) üçüncü fıkrasına göre; “trafik düzenleme ve denetleme görevi doğrudan 
Genel Müdürlüğe bağlı şehir ve il trafik polisleri tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca, Şehir Güvenlik 
Müdürlükleri tüm şehir ve kasaba merkezlerinde trafik büroları kurabileceklerdir.” Bu sayede yasalar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 30 yıl sonra özel olarak trafikle ilgilenen bir polis teşkilatı kurulmasını mümkün 
kıldı. Kanun, tüm ek görevleri Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verdi. Ayrıca 
şehirlerdeki trafik düzeni hakkında kararları vermesi için Şehir Trafik Komisyonlarını da kurdu ve belediyelere 
trafiği düzenlemek ve kendi sınırlarında yol altyapıları inşa etmek gibi ilave yükümlülükler de verdi.

1953 Karayolları Trafik Kanunu’ndan önce trafik 
düzenlemesinden sadece belediye polisi sorumluydu 

ve trafik kontrolünü sağlayacak bir yapı yoktu.
Ancak yeni yasa, Belediyeler Kanunu’nun

(1580 sayılı kanun) kara yoluyla ilgili bentlerini
iptal etti ve trafik düzeninin kontrolü

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verildi.

1953 tarihli Karayolları Trafik Kanunu,

aşağıdaki üç ana noktayı vurguladı:

Trafik suçlarıyla ilgili cezalar
adalet mahkemeleri tarafından verilecektir.

•
Trafiğin düzenlenmesi ve kontrolü, motorlu taşıtları olan

trafik polisleri tarafından uygulanacaktır.
•

Araç incelemeleri ve kontrollerini yapmak ve
trafik güvenliği ekipmanlarını sağlamak

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluklarındandır.
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2 Mayıs 1955 tarihli ve 6547 sayılı yasa ile Türkiye, 19 Eylül 
1949’da İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanan Karayolu Trafik 
Anlaşması’nın bir üyesi oldu. 20 Mart 1954’te 6376 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesi ile Emniyet Trafik Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü, 21 Mart 1954’te 6387 sayılı kanunun yürürlüğe 
girmesi ile Karayolları Teknik Komitesi ve 6406 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesiyle de Trafik Mahkemeleri kurulmuştur.

Ancak daha sonrasında, bütçe sorunları nedeniyle Türk 
hükümeti Karayolları Trafik Kanunu’nu ülke genelinde 
uygulayamadı. Hükümet, sonunda tam olarak uygulanması 
koşuluyla ve 4 yıl boyunca kademeli olacak şekilde kanunları 
uygulatmakla sorumlu bir komisyon atadı. İlk yıl yasa yalnızca 
İstanbul ve Ankara’ya uygulandı. Bursa, Adana, İzmir ve 
Aydın gibi büyük şehirler 1955 yılında Ankara ve İstanbul’a 
katıldı. 1956’da, kanun on üç diğer şehre uygulanmak üzere 
genişletildi. Kalan 48 şehir ise 1957’de dahil edildi ve sonunda 
Mart 1958’de hükümet, trafik organizasyonlarının kurulmasını 
tamamladı ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde Karayolları Trafik 
Yasası uygulanmaya başlandı.

Türkiye’de araç sahipliği sayısı 1950 ve 1960 yılları arasında dört 
kat arttı. Bu durum demir yolu kullanımının azalmasına neden 
olan, (1) yeni yapılan otoyollar ve (2) ulaşım politikalarında 
meydana gelen değişikliklerin bir sonucuydu. Kara yolu ağı ilk 
olarak yük taşımacılığı için kullanıldığından kamyonların sayısı 
diğer araç türlerinden daha fazlaydı. Bununla birlikte bu yıllardaki 
trafik kazaları, ölüm ve yaralanma sayılarında neredeyse hiçbir 
değişiklik olmamıştır. Bu durum, yeni uygulanan düzenlemelerin 
ve trafik polislerinin kaza oranlarını yaklaşık olarak aynı 
seviyelerde tutmakta etkili olduğunu göstermektedir.Otomotiv 
sektöründeki araç özellikleri ve güvenlik kriterleri de göz önüne 
alındığında asfalt yolların uzunluğundaki artış da bu rakamların 
başka bir açıklaması olabilir.

İlk zamanlarda Türkiye, 1953 tarihli Karayolları Trafik 
Kanunu’nun uygulanmasında birçok sorun yaşadı. 1958’de ülke 
çapında uygulamanın başlamasıyla birlikte her trafik kuruluşu 
kendi gelişimini sürdürdü. Trafik sistemi, araç kayıtları, 
sürücü ehliyeti, trafik işaretleri, araç muayene istasyonları, 
trafik polisi, biletler, sigortalar ve araç vergileri gibi alanlarda 
geliştirildi. Yeni trafik sistemi ilk olarak organizasyon ve 
düzenleme yönlerinin her ikisi açısından da gelişmiş ülkelerin 
sistemine benziyordu. Ancak farklı trafik kuruluşları arasındaki 
koordinasyon beklendiği gibi gelişmiyordu ve bu da birçok 
soruna yol açtı. Dolayısıyla trafik güvenliğindeki sorunular 
çözümsüz kaldı.

1961’de Karayolları Trafik Kanunu trafik yasalarını uygulamaktaki 
zorluklarla baş etmeyi hedefleyen yeni bir kanunla değiştirildi 
(No:232). Bu değişiklikle birlikte polis, belirli trafik ihlallerinde 
ceza yazmaya yetkili hale geldi. Ayrıca, trafik suçları için adli 
sorumluluk sürücülerden alınarak araç sahiplerine verildi. 
Traktörler de artık kayıt altına alınmak zorundaydı ve traktör 
sürücülerinin de ehliyet alma zorunluluğu vardı.

1964 ve 1967’de, 471 ve 866 Sayılı Yasalara dayanarak 
Karayolları Trafik Kanunu’na iki değişiklik eklendi. Tüm bu 
gelişmelere rağmen kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunlar 
ısrarla devam ediyordu. Kanun, kara yolu ağının genişlemesini 
ya da artan araç sayısını ve trafik kazalarını idare edemiyordu. 
Kanunun ayrıca çeşitli trafik kuruluşları arasındaki iletişimi 
iyileştirmede de etkisiz olduğu ortaya çıktı. 1960 ve 1980 
yılları arasında araba sayısı 46.000’den 742.000’e yükseldi. 
Motosiklet sayısındaki artış oranıysa bundan çok daha büyüktü. 
Ölümlerin sayısı 1960 yılında yaklaşık 1.900 iken ve bu sayı 
1977’de kademeli olarak 7.000’e yükseldi.

Kapsamlı bir trafik güvenliği planının olmaması ve trafik güvenliğinin uygun
bir şekilde göz önüne alınmaması trafik kazalarında büyük bir artışa sebep oldu.

1970’lerde yolların geometrik ve teknik standartlarındaki iyileştirmeler,
araç sahipliği sayısındaki hızlı artışı telafi edemedi.
Ek olarak, hız sınırları Avrupa ülkeleriyle aynıydı,

ancak yolların geometrisi ve altyapısı bu sınırlar için uygun değildi.

4. Trafik yönetmelikleri (1980-2019)

1981’de, İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap 
verecek ve diğer uluslararası yasalara uygun olacak yeni bir 
Karayolları Trafik Kanunu yasa taslağı hazırlamaya başladı. Bu 
yasanın hazırlanmasında bakanlık, dış ülkelerin teknik konular 
ve ortak hükümler ile ilgili düzenlemelerinden yararlandı. 
Taslak üzerinde önemli çalışmalar yapıldıktan sonra, 13 
Ekim 1983’te 2918 numaralı Karayolları Trafik Kanunu adıyla 
kabul edildi. Yetkililer bazı hükümlerin 20 ay sonra yürürlüğe 
girmesine karar verdi. Bu nedenle yasa politikalarının tam etkisi 
18 Haziran 1985’te oldu.

Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulanmasına 
yönelik yeni bir örgütlenme dönemi başlatılmıştı. Yasanın 5. 
maddesine uyarınca merkezler, bölgeler, şehirler ve ilçelerde 
trafik örgütleri kuruldu. Ayrıca yasalar trafik polislerine trafik 
kazalarını değerlendirmede bilimsel yöntemlerin kullanımını 
zorunlu kılmıştı. Bu kanunun başka bir özelliği de trafik suçu 
işleyen herhangi birinin yakalanma riskini aldığı mesajını 
göndererek devletin yollar üzerindeki otoritesini arttırmasıdır.

Sonraki yıllarda yasa üzerinde pek çok değişiklik yapılmıştır. 
Bunlardan son dönemde yapılan başlıca değişiklikler: 

• 2007 yılında yalnızca maddi hasarlı kazalarda tarafların   
 anlaşması halinde trafik polisi çağırılması zorunluluğu
 ortadan kaldırılmış, araç muayene süreleri yeniden
 belirlenmiş ve alkollü araç kullanma cezası ağırlaştırılmıştır.

• 2012 yılında araçların tanımı değiştirilmiş ve genişletilmiş,
 plakaların yerleşimi ve şekli yeniden tanımlanmış ve ceza
 gerektiren durumlar açık bir şekilde tanımlanmıştır. 

• 2015 yılında yapılan değişiklik ile engellilerin araç kullanım
 şartları genişletilmiş, sürücü belge sahipliği hakkındaki
 maddeler genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş,  tehlikeli madde
 ve özel yük taşıyan araçlar için yeni kısıtlamalara gidilmiş,
 geçiş üstünlüğü olan araçların tanımı genişletilmiş, ceza
 puanı uygulamaları ağırlaştırılmıştır. 

• 2018 yılında yapılan değişiklikler ile hurda veya
 muayenesiz  araç kullanımı, hız sınırının aşılması ve izinsiz
 yolcu taşıma gibi hatalı davranışların maddi ceza miktarları
 önemli ölçüde artırılmıştır. Kırmızı ışık ihlalinde ve trafikte
 “spin” ve “drift” gibi hareketlerde araca el konulmasına
 karar verilmiştir. Ayrıca daha öncesinde yayaya yol verme
 aracın hızına bağlıyken yeni düzenleme ile yayalara, aracın
 hızından bağımsız olarak yol verme zorunluluğu getirilmiştir
 ve uygulanmadığı durumlar için para cezaları belirlenmiştir. 
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b) Hız sınırları

Karayolları Trafik Kanunu, yollardaki hız sınırlarını ilgilendiren 
üç maddeyi içermektedir. Özel düzenlemeler belirtilmediği 
sürece, devlet yollarında ve il yollarındaki hız sınırı 90 km/s’dir. 
Otoyollarda ve yerleşim alanlarında, hız sınırları sırasıyla 
120km/s ve 50km/s’dir.

Hız Sınırlarında Özel Durumlar:

• Mücbir sebep yok ise asgari hız sınırları şehirlerarası   
 yollarda ve otoyollarda sırasıyla 15km/s, 40km/s’dir.

• Tehlikeli madde taşıyan araçlar, boş iseler araç     
 kategorilerinin hız sınırları arasında hareket edebilirler.

• Kamyon römorklarının ve enkazlarının hız sınırı, fren arızası

 olan araçları çekerken 15km/s’dir.

• İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı’nın görüşünü alarak   
 otoyollardaki otomobillerin hız 20km/s sınırlarını artırabilir.

2019 yılında, hız sınırlarını % 10 ile % 30 arasında aşmanın 
cezası 235 Türk Lirası; hız sınırlarını % 30 ile %50 arasında 
aşmanın cezası 488TL ve %50’den fazla aşmanın cezası ise 
2000 TL’dir. Eğer bir sürücü hız sınırlarını bir yıl içinde beş kez 
% 30 oranında aşarsa ehliyeti bir yıl süreyle askıya alınacaktır.

a) Alkol miktarları

Hem Yol Trafik Yasasında hem de Yol Trafik Yönetmeliğinde, 
sarhoş araç kullanmak trafik suçu olarak kabul edilir. Alkol 
etkisi altındayken sürüş yasağı (kandaki miktar ile ölçülür) iki 
şekilde incelenir:

• Kamu görevlileri, taksi ve dolmuş sürücüleri ile minibüs,
 otobüs, kamyon, nakliye ve yolcu taşıyanların kanında
 herhangi bir miktarda alkol ile seyahat etmesine
 izin verilmez.

• Yukarıda belirtilenler dışındaki tüm sürücüler kanlarındaki
 alkol miktarı 0,5 promili aştığı takdirde araç kullanamazlar.

Sarhoş bir sürücü trafik kazasına karışmışsa kanındaki alkol 
miktarı kaza anında belirlenir ve polis tarafından kaydedilir. 
Bu, sürücünün ilk alkollü araç kullanmasıysa ehliyetine altı 
ay, ikinci suçuysa ehliyetine iki yıl boyunca el konulur ve 
aracı trafikten men edilir. Üçüncü kez suçlananlar için ise 
askıya alma süresi beş yıldır ve altı aydan az olmamak üzere 
hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Ek olarak sürücü zorunlu 
trafik eğitimleri gibi şartları da yerine getirmek ve psikiyatrik 
tedavi almak zorundadır. Kazada ölüm ve yaralanma varsa 
ciddi hata olarak kayda geçecektir. Ayrıca her ihlalde belirlenen 
miktarlarda para cezası da ödenmek zorundadır.

Türkiye’de uyuşturucu ya da zevk almayı teşvik eden diğer 
maddelerin kullanımı yasa dışıdır [4]. Buna ek olarak eğer polis 
bir sürücünün uyuşturucu kullandığını tespit ederse sürücü altı 
ay hapis, para ve belirsiz süreli olarak ehliyetine el koyma ile 
cezalandırılır.

4.1.) Karayolları Trafik Kanunu’ndaki temel düzenlemeler
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte kanunun belli başlı konulardaki son hali aşağıda detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır.
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Tablo 2: Türkiye’de hız limitleri

Araç Çeşidi

Otomobil

Otobüs

Minibüs, Kamyon, Kamyonet

Motosiklet

Tehlikeli Madde Taşıyan

Bisiklet

Traktör ve Ağır Taşıtlar

50

50

50

50

30

30

20

90

80

80

80

50

45

30

110

90

90

90

60

45

40

120

100

100

90

70

-

-

Yerleşim
Yeri

Yerleşim Yeri Dışı

Çift
Yönlü
Yol

Bölünmüş
Yol

Otoban

d) Takip mesafesi
Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde “takip mesafesi” şu şekilde 
belirlenmiştir:

• Sürücüler hemen önlerinde araca çok yakın sürmemelidir.
 Aradaki mesafe en az kendi hızlarının metre cinsinden
 yarısı olmalıdır.

• “Takip mesafesi”, takip eden aracın iki saniye içerisinde
 hareket ettiği mesafeye (88-89 kuralı) eşit olmalıdır.

• Tehlikeli madde taşıyan araçların, başka bir aracı takip
 ederken en az 50 metre uzakta durması gerekir.

• Bir konvoyda hareket eden araçların sürücüleri, konvoy
 dışındaki araçların geçmesine izin verecek ölçüde önündeki
 araçtan uzak durmalıdır.

Aksi durumlarda 108 TL para cezası uygulanır ve sürücüye 20 
ceza puanı eklenir.

e) Kış lastiği 

+7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde 
lastik performansı göz önüne alınarak üretilen kış lastikleri, 
güçlü yol tutuşu ve güvenli fren mesafesi özellikleriyle kış 
koşullarında güvenli bir trafik sağlar. Giderek değişen iklim; 
Rusya, İskandinav ve Avrupa ülkeleri gibi dünyanın pek çok 
bölgesinde kış lastikleri uygulamasını zorunlu kılmıştır. 

Kış lastiği zorunluluğu, kış koşullarına bağlı olarak artan trafik 
kazalarını engellemek; akıcı ve güvenli bir trafik sağlamak için 
Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı 2012 tarihinden bu yana çeşitli 
yasal düzenlemeler yapmıştır. Son olarak 1 Nisan 2017 tarihli 
30025 sayılı tebliğde; kış lastiği zorunluluğunun “Ülkemizde 
tescil edilmiş olsun olmasın, yolcu ve eşya taşımak amacıyla 
şehirlerarası kara yollarımızda seyreden ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile 
yabancı plakalı araçları’’ kapsadığının altı çizilmiştir.  İl sınırları 
içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağının 
kararı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklere 
bırakılmış; valiliklerce gerekli duyurularla uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

c) Emniyet kemeri kullanımı ve güvenlik sistemleri

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, uyulması zorunlu olan 
bazı güvenlik önlemleri vardır. Güvenlik önlemleri ile ilgili 
düzenlemeler Yol Trafik Yönetmeliğinde düzenlenmiştir ve 
başlıca şu şekildedir:

• Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ve yolcularının
 kask takmaları gerekir ve bu araçların sürücülerinin
 güvenlik gözlükleri de takmaları gerekmektedir.

• 1998 yılında gelen düzenleme ile otomobiller, otobüsler,
 minibüsler, kamyonlar ve küçük kamyonların sürücüleri
 ve yolcuları emniyet kemeri takmak zorundadır. 1995 yılında
 yapılan trafik düzenlemesi Türkiye’de ithal edilen veya
 üretilen araçlar için arka koltuk yolcu emniyet kemerleri
 bulunmasını zorunlu kılmıştır. Emniyet kemerinden muaf
 olan kişiler; emniyet kemeri kullanımını engelleyen sağlık
 problemleri olanlar, yerleşim yerinde ticari yolcu taşıyan
 sürücüler ve yolcular, geri giden veya park yerinde 25 km/s’i
 geçmeyen sürücüler, askeri sebeple müdahale etmeye hazır
 bulunması gereken görevliler ve özel pozisyondaki acil
 servis görevlileridir.

• On yaşın altındaki çocuklar için araçların ön koltuklarında
 oturmak yasaktır.

b) Hız sınırları

Karayolları Trafik Kanunu, yollardaki hız sınırlarını ilgilendiren 
üç maddeyi içermektedir. Özel düzenlemeler belirtilmediği 
sürece, devlet yollarında ve il yollarındaki hız sınırı 90 km/
s’dir. Otoyollarda ve yerleşim alanlarında hız sınırları sırasıyla 
120km/s ve 50km/s’dir.

41



5. Türkiye’de kara yollarındaki trafik kazaları

Her ne kadar ulaşım sektörü deniz, demiryolu ve hava yolu 
gibi alternatifler sunsa da Türkiye’de başlıca ulaşım şekli 
kara yolu taşımacılığıdır. Yolun baskın rolü olan yolcu ve 
yük taşımacılığı ve düşük emniyetli trafik ortamı (ki kara 
yolu temelli ulaşım sistemleri için yeterli değildir), trafik 
kazalarının çok sık gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu 
trafik kazalarının arkasındaki ana nedenlerden bazıları motorlu 
taşıtların sayısındaki hızlı artış, yetersiz yol sistemi, yetersiz yol 
güvenliği politikaları, dikkatsiz sürüş ve yetersiz acil durum 
hizmetleri olarak sıralanabilmektedir. Trafik kazaları ölüm, 
yaralanmalar, kalıcı sakatlık ve büyük ekonomik kayıplar ile 
sonuçlanmaktadır.

Tablo 3’te, Türkiye 1981-2018 yılları arasında yollarda 
meydana gelen kaza, ölüm ve yaralanma sayısındaki eğilimler 
gösterilmektedir. Kaza sayısı her yıl artmaya devam ederek 
2018 yılında 1.200.000 kazayla sonuçlanmıştır. Bu yükselen 
eğilim, hızlı nüfus artışı ve son yıllarda yoldaki araç sayısının 
artması ile bağdaştırılabilir. Tablo 3, yol kazalarında ölenlerin 
sayısının 1988 ve 1989’dan 2015’e kadar azaldığını sonrasında 
ise hızlı bir artış olduğunu göstermektedir. Kazaların ve 
yaralananların sayısı ise 1988 ve 1989’daki yerel bir azalmadan 
sonra artmaya devam etmektedir. Bu durum, 2015 yılına 
kadar alınan önlemlerin kazaları azaltmasa da can kaybını 
önlemeye yönelik olduğunu göstermektedir. Ancak son yıllara 
bakıldığında kazalarda ölüm oranlarının ciddi şekilde artması 
alarm niteliğindedir.

Güvenli bir trafik ortamı sağlamak için, trafik sorunlarından 
sorumlu çeşitli kuruluşlar kayda değer çaba sarf etmekte ve 
medya, sürücüler, yayalar, yolcular ve kurumların güvenlik 
bilincini arttırma konusunda destek vermektedir. Aralık 2001’de 
Türk hükümeti, trafik kazalarının neden olduğu sorunun 
büyüklüğünü azaltmak için “Türkiye için Ulusal Trafik Güvenliği 
Programını”’nı kurmuştur. Bu programın amaçları:

• Trafik güvenliği konusundaki zorunluluğu kurallar,
 mevzuat ve düzenlemelerle artırmak,

• Trafik kazalarının neden olduğu kayıp ve zararları
 en aza indirmek,

• Ulaşım altyapısı güvenliği ve verimliliğini arttırmak,

• Kara yolu kullanıcılarının yasalara uyma konusundaki
 farkındalıklarını ve istekliliklerini artırmak,

• Diğer alternatif taşımacılık sistemlerini iyileştirerek
 yollardaki trafik hacmini azaltmak olarak sıralanabilir.

Bu güvenlik programı 2002’den 2011’e kadar olan süreyi 
kapsamıştır ve orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemiştir. Orta 
vadeli stratejilerin (2002-2006) hedefleri, ölümlü kazaları %20, 
korunmasız kara yolu kullanıcılarının (yolcular ve bisikletliler) 
dahil olduğu kaza sayısını %20 ve 0-14 yaş arasındaki 
çocukları içeren kazaların sayısı %25 oranında azaltmaktır.
Uzun vadeli strateji ise ölümlü kazaları % 40, korunmasız kara 
yolu kullanıcılarının (yolcular ve bisikletliler) dahil olduğu kaza 
sayısını % 40 ve 0-14 yaş arasındaki çocukları içeren kazaların 
sayısı % 50 oranında azaltmayı hedeflemektedir[7].

 1981 45540000 40023 4327 27711

 1982 46688000 46264 4832 35489

 1983 47864000 55256 5200 43888

 1984 49070000 60705 5684 49234

 1985 50306000 63473 5477 49058

 1986 51433000 92468 7278 71445

 1987 52561000 110207 7661 80456

 1988 53715000 107651 6848 79243

 1989 54893000 103758 6352 79928

 1990 56098000 115295 6317 87668

 1991 57064000 142145 6231 90520

 1992 57931000 171741 6214 94824

 1993 58812000 208823 6457 10433

 1994 59706000 233803 5942 104717

 1995 60614000 279663 6004 114319

 1996 61536000 344643 5428 104599

 1997 62510000 387533 5125 106246

 1998 63451000 440149 4935 114552

 1999 64385000 465915 5713 125158

 2000 64729501 500664 5510 136751

 2001 65603160 442960 4386 116203

 2002 66401851 439777 4093 116412

 2003 67187251 455637 3946 118214

 2004 68010215 537352 4427 136437

 2005 68860539 620789 4505 154086

 2006 69729967 728755 4633 169080

 2007 70586256 825561 5007 189057

 2008 71517100 950120 4236 184468

 2009 72561312 1053346 4324 201380

 2010 73722988 1106201 4045 211496

 2011 74724269 1228928 3835 238074

 2012 75627384 1296634 3750 268079

 2013 76667864 1207354 3685 274829

 2014 77695904 1199010 3524 285059

 2015 78741053 1313359 7530 304421

 2016 79814871 1182491 7300 303812

 2017 80810525 1202716 7427 300383

 2018 82003882 1229364 6675 307071

Yıl Nüfus
Toplam

Kaza Sayısı
Ölü Sayısı Yaralı Sayısı

Tablo 3: Türkiye’de nüfus, kara yolu kazaları, ölümler ve yaralanmalar 10
Kaynak: TÜİK (2019) Yıllara Göre Kaza, Ölü ve Yaralı Sayısı. [6]
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Sonuç olarak özellikle son yıllarda trafik kazalarında belirgin 
bir artış gözlenmektedir. Dolayısıyla trafik kazaları, Türkiye’deki 
en ciddi sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Kazalarda 
ölümler ve yaralanmalar artmaya devam etmiştir. Yukarıda 
bahsedilen gelişmeler kazaların şiddetini azaltmak amacıyla 
yapılmış olsa da hızla artan nüfus ve araç sayılarına yetişmek 
konusunda yetersiz kalındığı ortadadır. Türkiye’de kara yolu 
güvenliğinin iyileştirilmesi için hala büyük bir potansiyel 
olduğu görülmektedir. Bunu başarmak ve gerekli eylemleri 
bulmak için kazaların nedenlerini anlamak ve yöntemsel bir 
yaklaşım benimsemek gerekmektedir.

Kazaların oluşmasını etkileyen üç faktör vardır: Yol ortamı, 
araçlar ve yol kullanıcıları. Bu faktörlerin kazalara neden olmada 
birleşik bir rolü vardır ve hepsinin değerlendirilmesi gerekir.

Tablo 4, Türkiye’de 2000 ile 2009 arasında gerçekleşen trafik 
kazalarına ilişkin hata dağılımlarını (polis raporlarına göre) 
göstermektedir. Bu verilere göre sürücüler tüm kazaların % 
95,74’ünden, yol ortamı ve araçlar ise sadece % 0,34 ve % 
0.27’sinden sorumludur. Ancak sorun şu ki polis memurlarının 
çoğunluğu yol kusurlarını tespit ederek sağlam bir karara 
varabilmek için kara yolu tasarımı hakkında kazaya sebep 
olabilecek unsurlar hakkında yeterli eğitime sahip değildir. 
Ayrıca, mevcut kaza veri formlarında sürücü hatalarının 
ayrıntılı bir listesi bulunurken yol eksiklikleri için küçük bir 
alan ayrılmıştır. (Bunun kısmi sebebi kazaya neden olabilecek

Tablo 4: Yıllara göre trafik kazalarına neden olan unsurlar 12
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü (2018), Trafik İstatistik Bülteni. [8]

 2000 96,06 0,77 0,52 2,40 0,25

 2001 96,56 0,43 0,38 2,32 0,31

 2002 96,82 0,25 0,31 2,39 0,23

 2003 97,03 0,22 0,27 2,32 0,16

 2004 97,3 0,19 0,22 2,18 0,11

 2005 97,39 0,22 0,25 2,03 0,11

 2006 98,07 0,13 0,1 1,61 0,09

 2007 98,03 0,11 0,14 1,63 0,09

 2008* 90,53 0,42 0,26 8,36 0,43

 2009* 89,6 0,61 0,29 9,09 0,41

 2018* 89,45 0,59 0,62 8,44 0,87

 Ortalama 95,17 0,36 0,31 3,89 0,28

  (*) Sadece Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazaları

Yıl Yol YayaSürücü Araç Yolcu
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olası tasarım sorunlarının sayısız olmasıdır). Formların mevcut 
durumu göz önüne alındığında sürücüyü suçlamak, yolların 
eksikliklerine dair araştırma yapmaktan çok daha kolaydır. Bu 
nedenle polis memurlarının, şoförleri tek kaza sebebi olarak 
belirtmesi anlaşılabilir bir durumdur.

Ne yazık ki sürücüleri kazaların birincil nedeni olarak suçlamak 
kazaların azalmasına yol açmaz. Hatalı yol tasarımının 
genellikle sürücü hatasının nedeni olduğu dikkate alınmalıdır. 
Yol çevresi ve araçlar kullanıcıları; sürücü hatası olasılığını en 
aza indirecek şekilde bilgilendirmeli, tasarlanmalı ve bakımı 
yapılmalıdır. İyi tasarlanmış bir yol, kullanıcılarının yolu doğru 
bir şekilde algılamasını ve kazaların ilk etapta önlenmesini 
sağlar. Sürücünün yolu doğru bir şekilde algılama yeteneğinde 
bir başarısızlık varsa dahi yolun “bağışlayıcı” olması gerekir, 
yani yol kullanıcısının toparlanabilmesine olanak sağlamalıdır 
ki kazanın ciddiyeti en aza indirilebilsin. Bu ilkelere göre 
tasarlanan yol kenarlarına “bağışlayıcı yol kenarları” denir 
[9]. “Yol kenarı tasarımı”, yolun bitiş noktası ile arada kalan 
açıklığın tasarımıdır. Sınırlı miktardaki altyapı bütçesi göz 
önüne alındığında, bu harcamanın gerekliliği sorgulanabilir. 
Ancak istatistikler yol kenarı tasarımının kaza ciddiyetinin 
azaltılmasında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor [10]. 
Tablo 5, 2018 yılında meydana gelen kaza türlerine göre ölüm 
ve yaralanmaları içeren kaza sayısını göstermektedir.

Tablo 5: Oluş Şekline Göre Trafik Kazası Sayısı (2018) 13
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü (2018), Trafik İstatistik Bülteni. [8]

1- Yandan Çarpma 56517 30,30

2- Yayaya Çarpma 31624 16,95

3- Yoldan Çıkma 27236 14,60

4-Arkadan Çarpma 20937 11,22

5- Devrilme 17835 9,56

6- Engel ile Çarpışma 11526 6,18

7- Karşılıklı Çarpışma 11493 6,16

8- Duran Araca Çarpma 3533 1,89

9- Yan Yana Çarpma 2352 1,26

10- Araçtan İnsan Düşmesi 1316 0,71

11- Hayvana Çarpma 949 0,51

12- Zincirleme Çarpışma 433 0,23

13- Park Etmiş Araca Çarpma 365 0,20

14- Çoklu Çarpışma 325 0,17

15- Araçtan Cisim Düşmesi 91 0,05

Toplam 186532 100

  Kaza Çeşidi    Kaza Sayısı    %

Tablo 5’te verilen 15 kaza türünden 3’ü yol güvenliği ile ilgilidir. 
Sabit cisim çarpışmalarını içeren araçların devrilmesi ve yoldan 
çıkması gibi kazaların çoğu yol kenarlarında meydana gelmiştir. 
Tabloya göre ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazaların % 
30,34’ü yol kenarında meydana gelmiştir. Başka bir deyişle her 
üç ciddi kazadan biri yol kenarında sona ermektedir. Özellikle 
kırsal kesimlerdeki kazaların çoğunluğu yol kenarında meydana 
gelmektedir. Bu nedenle kırsal yollar için güvenli bir yol kenarı 
tasarlamak yolun kendisini tasarlamaktan çok daha önemlidir.

Tablo 6’da, Türkiye’de (2018) ciddi kazalarakatılan araçlara ait 
veriler verilmektedir. Tablo, tüm ciddi kazaların % 46,29’una 
yalnızca tek bir aracın dahil olduğunu göstermektedir. Bu değer 
daha önce belirtilen çarpışmaların, devrilmelerin ve yoldan 
çıkmaların çoğunun yol kenarında meydana geldiği varsayımını 
destekler niteliktedir. Doğası gereği; tek araç kazaları sadece yol 
kenarına, yayaya ya da hayvana çarpılmasıyla sonuçlanabilir. 
Ciddi kazaların yaklaşık % 30’unun yoldan çıkan tek bir araç 
olduğu söylenebilir. Yol kenarındaki alanlar genellikle yola 
yakın dik veya yüksek yan meyilli, taş veya beton hendeklerden 
oluşur ve güvensizdir. Otokorkuluklar genellikle eksiktir. 
Çoğu meydanda tehlikeli direkler vardır ve korkuluklar yoktur. 
Deforme olabilen ve enerji emici destekler kullanılmaz.

Yol İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi’nde [11], yol 
kenarlarının tasarım ilkelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve 
yeni bir tasarım kodu hazırlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ağırlıklı olarak AASHTO’ya 
dayalı yeni bir yol tasarım kodu hazırlamıştır. Yeni koddan 
önce yol kenarları, 1965’te hazırlanıp 1997’de revize edilen 
yol tasarım yönetmeliğine göre tasarlanmış ve inşa edilmiştir 
[7]. Eski yasada yol güvenliği konusunda vurgu yetersizdir. 
2002’den beri Türk kara yolları yeni koda göre tasarlanmakta ve 
yol kenarı iyileştirmeleri KGM tarafından yapılmaktadır.

Tablo 6: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Kazaya Karışan Araç Sayısına 
Göre Dağılımı (2018) 15 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü (2018), Trafik 
İstatistik Bülteni. [8]

Tek Araçlı 86342 46,29

İki Araçlı 88736 47,57

Çok Araçlı 11454 6,14

Toplam 186532 100

  Araç Sayısı Türü    Kaza Sayısı    %

D
oç

. D
r.

 I
lg

ın
 G

ök
aş

ar 45



Güvenli bir trafik için yol kusurlarının iyileştirilmesi,
sürücüleri eğitmekten çok daha etkilidir. 



1 Prof, Dr., Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, ergokmen@boun.edu.tr

Türkiye’deki kara yolu
emniyet problemleri
Özet: Türkiye kara yolunun en aktif şekilde kullanıldığı ülkelerdendir. Ancak bu durum ölümlü ve yaralanmalı pek çok kazayı da 
beraberinde getirmektedir. Her ne kadar istatistikler yapılan kazaların çoğunluğunun insan hatasından kaynaklandığını gösterse de 
bu, güvenlik problemlerini tam anlamıyla açıklamak için yeterli değildir. Çünkü sürücü veya yayaların hata yapmasına ve kazaların 
oluşmasına neden olan yol kusurları ve yanlış mühendislik uygulamaları da insan hatası olarak değerlendirilir ve doğru bir şekilde 
tespit edilemez. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yol güvenliği problemlerini gözler önüne sererek olası problemli alanları tespit 
etmek ve bunlardan çıkarılabilecek sonuçları literatürden örnekler vererek açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kara Yolu Güvenliği, Kara Yolunda problemli Noktalar

Abstract: Turkey is a country with a high incidence of highway usage. However, this situation brings lots of fatal and injured 
accidents. Although statistics show that the majority of accidents are caused by human error, this is not enough to fully explain the 
highway safety problems. Because road defects and incorrect engineering practices, that cause the drivers or pedestrians to make 
mistakes and accidents, are also considered as human errors and cannot be detected correctly. This study aims to demonstrate road 
safety problems in Turkey, to identify possible problem areas and to explain the consequences by giving examples from the literature.
Keywords: Road Safety, Problematic Points On The Road

Prof. Dr. Gökmen Ergün1
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1. Giriş

Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen 186.532 ölümlü ve 
yaralanmalı, 1.042.832 maddi hasarlı; toplam 1.229.364 kazada 
6.675 kişi hayatını kaybetmiş 307.071 kişi yaralanmıştır. (KGM, 
Trafik Kazaları Özeti, 2018) Yine istatistiklere göre bu kazalara 
neden olan unsurların başında % 89,64 sürücü, % 8,28 yaya, 
% 1,09 yolcu ve toplam % 99,01 insan faktörü gelmekte, yol 
ve araç kusurları ise sadece yüzde 0,64 ve 0,35 gibi küçük bir 
oranı oluşturmaktadır. 

Kaza raporlarının yol ve araç kusurlarını saptamakta herhangi 
bir eğitim almamış trafik polis ve jandarma ekipleri tarafından 
tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının bu kadar küçük bir 
yüzde tutması doğaldır. Yol ve kaza uzmanı inşaat mühendisleri, 
araç uzmanı makine mühendisleri, psikologlar, trafik polisleri 
gibi konularına hakim üyelerin bulunduğu uluslararası bilimsel 
kurullarca yapılan araştırmalarda taşıtı kullananların kusurları; 
yol kullanıcıları için yalnız başına yüzde 57-65, yol kusurları ile 
birlikte 24-27, taşıt kusurları ile birlikte yüzde 2 ve araç ve yol 
kusurları ile birlikte yüzde 1-3 civarında çıkmaktadır. Yani taşıt 
kullananların kusurları yine yüksek olmakla beraber yol ve araç 
kusurlarının da önemli miktarlarda olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Taşıt sürücülerinin kusurlarındaki bu yüksek oranlar, ülkemizde 
olan kazaları açıklamakta “trafik canavarı” kavramını ortaya 
çıkartmış ve tek suçlu bu zannedildiği için de kazaları azaltmak 
için hazırlanan programlar, genelde taşıt sürücüleri üzerine 
yoğunlaşmıştır.

Ancak kaza istatistikleri açısından
çok başarılı olan batı ülkelerinde yapılan araştırmalar, 

sürücülerin ne kadar eğitilirlerse eğitilsinler
hata yapmaya devam  edeceklerini ve sadece

sürücü hatalarını azaltmaya yönelik
eğitim programlarının kazaları azaltmakta

çok etkin olmadığını göstermiştir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kara yolu emniyeti 
problemlerini çeşitli istatistiklerle göz önüne sermek ve 
alınabilecek olan önlemler için bir taban oluşturmaktır. Daha 
sonrasında ise bu araştırmalardan çıkarılabilecek bazı önemli 
sonuçlar, maddeler halinde ve yapılan çalışmalara dayanarak 
özetlenmiştir.
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2. Dünyada kara yolu kazaları

Dünyada her yıl 1.350.000 insan yollarda araba kullanırken, 
bisiklete binerken veya yürürken hayatlarını kaybetmektedir. 
(Dünya Bankası web sitesi 2019) Yaklaşık 50 milyon insan 
da ciddi bir şekilde yaralanarak hayatlarının geri kalan kısmını 
sakat olarak yaşamak zorunda kalmaktadır. Bunlar, günde 
ortalama 3.700 civarında ölüm ve 137.000 yaralanma demektir. 
Dolayısıyla kara yolu emniyeti krizi, sıtma, verem, AİDS 
benzeri salgın hastalıklarla karşılaştırılabilecek bir problem 
yaratmaktadır. 

Dünya Bankası’nca yaptırılan çalışmalara göre ölümlü kazaların 
%90’ı, dünyadaki araçların sadece %50’sine sahip gelişmekte 
olan ülkelerde olmaktadır. Kara yolu kazalarından kaynaklanan 
ölüm ve yaralanmalar nedeniyle yaşanan verimlilik kaybı dünya 
bankasının veri topladığı ülkelerde GSYH’nin %7 ila %22’si 
arasında bir kayba neden olmaktadır. Bu maliyet, gelişmekte 
olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerden yılda aldıkları ortalama 60 
milyar dolar borçtan daha fazla olup bu ülkelerin gelişmesini 
ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre 
kara yolu kazaları, 3 ila 35 yaş arasındaki dünya nüfusu için, 
diğer bütün kaza ve hastalıklar arasında en önemli ölüm ve 
yaralanma nedenidir. 2010 yılında kara yolu ulaşımı kazalarından 
ve kara yolu ulaşımının neden olduğu hava kirlenmesinden 
kaynaklanan 1,5 milyon ölüm olmuş, bu da dünyada bütün 
nedenlerden olan ölümlerin %2,5’ini meydana getirmiştir. 
(Dünya Bankası, 2010) Bu iki nedenden kaynaklanan ölümler; 
altıncı en yüksek ölüm nedeni olmuş ve bu ölümler HIV/AIDS, 
verem, sıtma ve şekerden kaynaklanan ölümleri geçmiştir. 

Son 15-20 yıl içinde gelişmiş ülkelerde yol kazaları ve kaza 
ortalamalarında önemli azalmalar olmuşsa da gelişmekte 
olan ülkelerde durum gittikçe kötü bir hal almaktadır. Pek çok 
Asya ülkesinde araç sahipliliğinde görülen yıllık yüzde 16-
18 arasındaki artışlar bu ülkelerdeki taşıt sayılarının bundan 
sonraki beş yıl içinde iki misline, sekiz yıl içinde üç misline 
katlanacağını göstermektedir. Bu da bu ülkelerin yol ağlarında 
ciddi sıkışıklık ve trafik emniyeti sorunları yaratacaktır. 

Dünya Bankası tarafından yapılan çalışmalara 
göre bundan sonraki on yıl içinde gelişmekte olan 

ülkelerde acil önlemler alınmazsa 6 milyon kişi 
kazalarda ölecek ve 60 milyonun üstünde kişi de

sakat kalacak veya yaralanacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı gibi 
uluslararası kuruluşlar, yol kazalarını çok önemli bir sağlık 
sorunu olarak tanımlayıp bu konuda acil tedbirlerin alınması 
gerektiğini savunmaktadır.
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3. Türkiye’de durum

Türkiye’de gerçekleşen yıllara göre kazalar ve diğer ilgili istatistiklere Tablo 1’de yer verilmiştir. (Trafik 
Güvenliği Dairesi Başkanlığı, KGM, 2018) Burada dikkat edilmesi gereken konu, Türkiye’de tutulan kaza 
raporlarındaki ölü sayısının 2014 yılının sonuna kadar kazanın olduğu günde olan ölümleri kapsamasıdır. Oysa 
diğer birçok ülkede kaza sonucunu takip eden 30 gün içinde olan ölümler kaydedilip bu sayılar istatistiklere 
dahil edilmektedir. Türkiye’de de 2015 yılında itibaren kazadan sonra 30 gün içinde gerçekleşen ölüm vakaları 
takip edilmeye başlanmıştır. Buradan görüleceği üzere kaza sonrası tutulan istatistiklerde olan ölümler, kaza 
sırasında olan ölümlerle hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla 2014 yılı ve öncesi ölüm sayısı raporlanan ölüm 
sayısının yaklaşık iki mislidir. Kaza yerinde 2009 yılında olan 4.324 ölüm 2018 yılında 3.368’e düşmüştür 
yani ölümlerde %22’lik bir azalma olmuştur. Bu sevindirici olmakla beraber yeterli bulunmamalıdır.   

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki trafik kazalarında olan ölüm sayılarına, bin kişiye düşen otomobil sayısına, bir 
milyon otomobil ile bir milyon nüfusa düşen ölüm sayılarına bakıldığında 2018’de Türkiye, bin kişiye düsen 
151 otomobil sayısı ile Avrupa ülkeleri arasında en altta bulunmakladır. Buna rağmen bir milyon otomobile 
düşen kaza ölümleri sayısında 538 ile en yüksek durumdadır.  Bir milyon kişiye düşen kaza ölümlerinde de 
Romanya’dan (97 ölüm/bir milyon kişi) sonra Letonya ile ikinci en yüksek istatistiğe sahiptir. (81 ölüm/bir 
milyon kişi) Bu istatistikler de bu konuda Türkiye’de yapılacak çok şeyin olduğunu göstermektedir.  

Yıllar itibarıyla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki kusur oranlarında ise kazalara 
neden olan unsurların başında yaklaşık %99 ile insan faktörü gelmekte, yol ve taşıt kusurları ise sadece 
yaklaşık yüzde 1 oranında kazaya neden olmaktadır. İnsan faktörü 2018 yılında %89,64 sürücü, %8,28 yaya 
ve %1,09 yolcu kusurlarından kaynaklanmıştır. Yine 2018 yılında taşıt kusuru %0,64 ve yol kusuru %0,35 
gibi küçük bir oranı oluşturmaktadır. Kaza raporlarının yol ve taşıt kusurlarını saptamakta bir eğitim almamış 
şehir içinde trafik polislerince, şehir dışında jandarma tarafında tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının 
bu kadar küçük bir yüzde tutması doğaldır.

Tablo 1: Yıllara göre trafik kazaları ve sonuçları. Kaynak: Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, KGM, 2018

(1) Trafik kazasında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenleri kapsamaktadır.

- Bilgi yoktur.

Yıllar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.053.345

1.105.201

1.228.928

1.296.634

1.207.354

1.199.010

1.313.359

1.182.491

1.202.716

1.229.364

111.121

116.804

131.845

153.552

161.306

168.512

183.011

185.128

182.669

186.532

942.224

988.397

1.097.083

1.143.082

1.046.048

1.030.498

1.130.348

997.363

1.020.047

1.042.832

4.324

4.045

3.835

3.750

3.685

3.524

7.530

7.300

7.427

6.675

4.324

4.045

3.835

3.750

3.685

3.524

3.831

3.493

3.534

3.368

-

-

-

-

-

-

3.699

3.807

3.893

3.307

201.380

211.496

237.074

268.079

274.829

285.059

304.421

300.812

300.383

307.071

Toplam
Kaza Sayısı

Ölümlü,
Yaralanmalı
Kaza Sayısı

Maddi
Hasarlı

Kaza Sayısı
Yaralı Sayısı

Kaza Yerinde Kaza
Sonrası(1)

Toplam

Ölü Sayısı

Yol emniyeti mühendisleri, yol uzmanları, makina 
mühendisleri, doktorlar gibi uzman ekiplerle İngiltere’de Sabey 
ve Staughton (1975); ABD’de Treat (1980) tarafından yapılan 
çok detaylı çalışmaların sonucu Tablo 2’de verilmiştir. Bu 
tablodan anlaşılacağı üzere yol kazalarının oluşumunda yolu 
kullananlar (sürücüler ve yayalar), yol ve çevresi, araçlar 
veya bu üç faktör ortak olarak rol oynamaktadır. Sadece yolu 
kullananlar %57-65 arasında değişen oranlarda, yol ve çevresi 
%2-3 oranında, ve araçlar ise %1-3 arasında rol oynamaktadır. 
Buradan çıkan sonuca göre yolu kullananlar kazalarda gene 
en büyük rolü almaktadırlar.  Ancak yol ve araç kusurları da 
özellikle yolu kullanan kusurları ile beraber olduğu haller de 
düşünülürse oldukça yüksektir. Bu istatistikler, nedenlerin 
açıklanması açısından bir değer taşımakla birlikte doğru 
çözümlerin bulunmasında pek faydalı olmayabilir, hatta çoğu 
kez yanıltıcıdır. Özetle;

“…kazaların azaltılmasında kullanılacak en etkili tedbirin veya 
tedbirlerin kazaların ana “nedeni” ile doğrudan bir ilişkisi 
olması gerekmez, hatta çok daha değişik bir alanda olabilir. 
Bu, özellikle yolu kullananın kusurlarından kaynaklanan 
kazalar için geçerlidir. Pek çok kazada ana nedenin sürücünün 
tecrübesizliği olduğu söylenebilirse de, mühendislik tedbirleri 
ile yolun kusurlarını gidererek iyileştirmek, sürücüleri eğiterek 
yeterli tecrübe ve bilgi düzeyine getirmekten çok daha etkili, 
ucuz ve kolaydır.”
(İngiliz Ulaştırma Departmanı, 1986, sayfa 2.12)

Örneğin, bir anlık dikkatsizlik neticesinde yoldan çıkıp yol 
kenarındaki dik şev eğimi nedeniyle devrilen araçtaki sürücü, 
her ne kadar yaptığı dikkatsizlik nedeniyle kusurlu olarak 
düşünülebilirse de yol kenarı eğimi aracın devrilmesine neden 
olmayacak şekilde tasarımlanırsa araç devrilmeden durabilir ve 
araçtaki sürücünün ciddi bir şekilde yaralanması hatta ölmesi 
önlenebilir.

Tablo 2: Yol Kazalarının Olmasına Etkisi Olan Faktörler
Kaynak: Sabey ve Staughton (1975); Treat (1980)

Sadece Yol  Çevresi

Sadece Yolu Kullanan

Sadece Araç

Yol ve Yolu Kullanan

Yolu Kullanan ve Araç

Yol ve Araç

Her Üç Faktör (Yol, Yolu Kullnan ve Araç) Beraber

Faktör

3

57

2

27

6

1

3

ABD’de

2

65

2

24

4

1

1

İngiltere’de
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Yolun geometrik özelliğine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kaza bilgileri, 2018 yılı için Tablo 3’te verilmiştir. Bu tablodan 
görüleceği üzere bu tip kazaların %11,86’sı ve %4,25’i viraj ve 
tehlikeli virajlarda meydana gelmektedir. Bu oran, yerleşim 
yerleri dışında %21,50 ve %12,40 yani toplam %33,90’a 
erişmektedir. Eğimli ve tehlikeli eğimli yollarda olan kazalar, 
toplam kazaların sırasıyla %21,5 ve %1,16’sını ve toplam 
olaraksa %22,41’ini meydana getirmektedir. Bu kaza tipi, 
yerleşim yerleri dışında toplam %32,83’e erişmektedir. 
Dolayısıyla özellikle kent dışı yollarda yatay ve düşey aliymanın 
(alignment) dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Kavşaklarda olan kazalar toplam
kazaların yerleşim yerlerinde %44,98’ini,

yerleşim yerleri dışında ise
%16,18’ini meydana getirmektedir.

Kavşak tasarımlarının da yol güvenliğini artıracak bir şekilde 
yapılması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Oluş türlerine göre 2018 yılında olan ölümlü ve yaralanmalı trafik 
kaza istatistikleri (Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, KGM, 
2018), yandan çarpma veya yandan çarpışmanın toplamda 
kazaların %30,30’unu meydana getirdiğini göstermektedir.  Bu 
kazaların büyük bir çoğunluğu kavşaklarda meydana gelmekte 
ve bu tip kazalar yerleşim yerlerinde %35,81’e çıkmaktadır. 
Dolayısıyla kavşakların tasarımı oldukça önem kazanmaktadır. 
Önemli diğer bir kaza tipi de %16,45 oranıyla yayaya çarpmadır. 
Yaya geçişlerinin tasarımlarının dikkatli bir şekilde yapılması ve 
yayaların eğitimleri bu kazaların azaltılmasında önemli olacaktır.  
Çoğunluğunun yol dışında gerçekleştiği “yoldan çıkma” 
%14,60, “devrilme, savrulma, takla” %9,56, “engel/cisim ile 
çarpışma” %6,18 ile toplamda %30,34’lük bir kaza kümesi 
oluşturmaktadır. Bu grup kazalar yerleşim yeri dışında kazaların 
%60,74’ünü oluşturmaktadır. Bu kazalar genelde yolun dışında 
oluştuğundan yol kenarı emniyetli bir şekilde tasarımlanırsa 
ölümlü ve yaralanmalı kazalar azaltılabilir. Bu düşünceyle 
AASHTO (Amerikan Eyalet Yol ve Ulaşım Organizasyon Birliği) 
yol tasarım el kitaplarına ilaveten bir “Yol Kenarı Tasarım El 
Kitabı” hazırlamıştır. (AASHTO, 2011)  

Tablo 3: Yolun Geometrik Özelliğine göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri, 2018
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik kaza verilerine göre düzenlenmiştir.
Kaynak: Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, KGM, 2018

Yerleşim Yeri

Düz Yol

Viraj

Tehlikeli Viraj

TOPLAM

YATAY GÜZERGAH Kaza Sayısı

Yerleşim Yeri Dışı TOPLAM

Kaza Sayısı Kaza Sayısı% % %

125.674

12.096

2.152

139.922

89,82

8,64

1,54

100

30.808

10.020

5.782

46.610

66.10

21.50

12.40

100

156.482

22.116

7.934

186.532

83.89

11.86

4.25

100

Eğimsiz

Eğimli

Tehlikeli Eğim

Tepe Üstü

TOPLAM

DÜŞEY GÜZERGAH Kaza Sayısı Kaza Sayısı Kaza Sayısı% % %

113.117

25.579

919

307

139.922

80,84

18,28

0,66

0,22

100

30.952

14.069

1.237

352

46.610

66,41

30,18

2,65

0,76

100

144.069

39.648

2.156

659

186.532

77,24

21,25

1,16

0,35

100

Dört Yönlü

Üç Yönlü (T)

Dönel Kavşak

Diğer Kavşak Çeşidi

Üç Yönlü (Y)

Köprülü Kavşak

Kavşak Yok

TOPLAM

DÜŞEY GÜZERGAH Kaza Sayısı Kaza Sayısı Kaza Sayısı% % %

26.433

18.178

8.032

5.844

3.760

685

76.990

139.922

18,89

12,99

5,74

4,18

2,69

0,49

55,02

100

1.439

1.780

2.521

915

746

141

39.068

46.610

3,09

3,82

5,41

1,96

1,60

0,30

83,82

100

27.872

19.958

10.553

6.759

4.506

826

116.058

186.532

14,94

10,70

5,66

3,62

2,42

0,44

62,22

100

Yaya Geçidi

Okul Geçidi

Kontrollü Demir Yolu Geçidi

Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi

Geçit Yok

TOPLAM

GEÇİTLER Kaza Sayısı Kaza Sayısı Kaza Sayısı% % %

13.285

906

422

128

125.181

139.922

9,49

0,65

0,30

0,09

89,46

100

774

56

44

38

45.698

46.610

1,66

0,12

0,10

0,08

98,04

100

14.059

962

466

166

170.879

186.532

7,54

0,51

0,25

0,09

91,61

100

Dar Yol

Köprü Üstü

Tünel İçi

Köprü Altı

Mentez Üstü

Kasis

Dar Köprü

Hiçbiri

TOPLAM

DİĞER Kaza Sayısı Kaza Sayısı Kaza Sayısı% % %

1.470

836

580

527

141

178

67

136.123

139.922

1,05

0,60

0,41

0,68

0,10

0,13

0,05

97,28

100

662

484

242

98

287

20

53

44.764

46.610

1,42

1,04

0,52

0,21

0,62

0,04

0,11

96.04

100

2.132

1.320

822

625

428

198

120

180.887

186.532

1,14

0,71

0,44

0,34

0,23

0,11

0,06

96,98

100
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4. Yol trafik sistemi ve kaza safhaları

5. Yol emniyeti araştırmalarından çıkan sonuçlar

Yol trafik sistemi, yol, araçlar ve insan gibi üç değişik unsurdan meydana gelen ve bu unsurların devamlı 
birbirleriyle ilişki içinde bulunduğu bir sistem olarak düşünülebilir. Yol kazaları, yukarıda anlatıldığı gibi, 
bu unsurlardan birinin, ikisinin veya hepsinin birden rol aldığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Kazalara 
sistematik bir şekilde yaklaşabilmek için Hadon (1980), bu üç unsuru kaza sürecindeki fazlarla (yani kaza 
öncesinde, kaza sırasında ve kazadan sonra)  birleştirerek yol emniyeti kaynaklarında “Hadon Matrisi” 
diye bilinen ve Tablo 4’te verilen matrisi yaratmıştır. Bu matristeki her hücre yol emniyeti problemi ile 
uğraşılırken seçilecek bir odak noktasını göstermektedir. Her hücrede kazaların önlenmesi için düşünülecek 
bazı kaza önlem örnekleri verilmiştir.  

Yol kazaları, kinetik enerjisi olan bir aracın diğer bir araca, bir yol kenarı engeline, insana veya hayvana 
çarptığında meydana gelen enerji transferlerinden kaynaklanır. Yol emniyeti üzerine geçmişte yapılan 
çalışmalar ve araştırmaların bazı önemli sonuçları aşağıda özetlenmiştir: (Haight, 1983; Ergün, 1988;   
Ogden 1996)

1) Sorunun tam ve kesin bir çözümü yoktur: 

Yol kazaları mobilitenin kaçınılmaz bir sonucudur ve mobiliteden vazgeçemeyeceğimize göre kazaları 
tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sorun, yeterli kaynak ayrılarak bir defada çözülecek bir sorun 
olmayıp sürekli çaba gerektiren ve bu işle sürekli bir şekilde uğraşan kuruluşlara ve organizasyona ihtiyaç 
duyan bir iştir.

2) “Neden” ve “suç” kavramlarını terk etmek:

“Aşırı hız, sağdan gitmemek, hatalı sollama, tecrübesizlik, 
emniyetli bir şekilde aracı kullanmamak” gibi duygusal ve 
sübjektif suçlamalar yargısal ve çoğunlukla yanıltıcıdır. Daha 
da önemlisi, bu ifadeler kazalara sadece hatalı ve dolayısıyla 
önlenebilir davranışların “neden” olduğu inancını aksettirir. 
Böylece kazalara neden olarak ölen veya yaralanan sürücülerin 
kendi kaderlerinin yazarı oldukları ve hatta yaptıkları hataları 
böylece bir şekilde ödedikleri düşüncesi doğar. “Neden” ve 
“suç” kavramları terk edildiğinde, yolu kullananların neleri 
yapıp neleri yapamayacaklarının saptanması ihtiyacı ortaya 
çıkmış ve böylece, örneğin sürücülerin bilgileri algılaması, 
değerlendirmesi ve bir karara varmasının bir süre aldığı ve bazen 
yanlış kararlar verebileceği anlaşılmıştır. Böyle bir yaklaşım, 
yol kullananların eksikliklerini ve yanlış karar verebileceklerini 
düşünerek bu kısıtlamaları karşılayacak bir sistemin yapılması 
mesuliyetini yolu tasarlayan, yapan ve işleten kuruluşlara ve 
kişilere verir.   

3) Sürücü ve yolu kullananların davranışlarının 
düzeltilmesinin sorunu gidermekteki katkısı:

Kazaların büyük bir çoğunluğuna sürücü ve yayaların 
kusurları neden olduğuna göre en mantıklı çözüm olarak 
akla ilk, sürücülerin ve yolu kullananların davranışlarının 
düzeltilmesine yönelik programlar gelmektedir. Her ne kadar 
sürücülerin eğitilmesi, sınavları, okullarda trafik kanun ve 
kurallarının öğretilmesi gibi böyle programlar için hemen her 
ülkede önemli miktarlarda kaynaklar ayrılıp sağduyu açısından 
yol emniyetine faydalı olacağı düşünülüyorsa da şu ana kadar 
hiçbir araştırmada bu bilimsel bir kesinlikle gösterilememiştir. 
(İngiliz Ulaştırma Kuruluşu, 1986, sayfa 13)

4) Kaza ortalaması yol ortamının
kalitesinin göstergesidir:

S. Arabistan’da çeşitli ülkelerden gelen ve en az iki yıl bu ülkede 
çalışan sürücüler ve mahalli sürücüler arasında yapılan bir 
araştırmada; yaş, meslek gibi bazı değişkenlerin istatistikleri 
çıkartıldıktan sonra bu sürücüler arasında S. Arabistan’da 
kaldıkları süre içinde yaptıkları ortalama kaza sayıları açısından 
istatistiksel açıdan önemli bir fark kalmamıştır. (Ergün ve Al-
Khaldi, 1984) Bu çalışmadaki sürücü gurupları arasında kendi 
ülkelerindeki kaza ortalamaları çok düşük olan ABD, Avrupa 
ülkeleri olduğu gibi pek çok gelişmekte olan ülke vatandaşı da 
olduğuna göre buradan çıkarılan sonuç şöyle olmuştur:

“Aynı yol ortamında araç kullanan sürücüler arasında, 
sosyoekonomik özellikleri nedeniyle olabilecek istatistiksel 
farklılaşmalar çıkartıldıktan sonra, kazalara karışmaları

açısından bir fark kalmamaktadır. Dolayısıyla çalışmada 
kullanılan sürücülerin ülkeleri arasındaki yüksek kaza oranı 
farklılıkları, sürücülerin davranışlarındaki farklılıklarından 
çok, yol sistemleri, araçların durumları gibi fiziksel faktörlere 
bağlıdır.” (Ergün, 1985, s.9)  

Yani özetle, çeşitli ülkelerde gözlenen kaza oranları, o 
ülkelerdeki sürücülerin farklılıklarının değil,  yol ortamlarının 
kaliteleri arasındaki farklılıkların bir göstergesi olmaktadır.

5) Diğer insan faktörleri:

İnsan faktörü sadece yolu kullananlar açısından 
düşünülmemelidir. Unutulmamalıdır ki yolların ve taşıtların 
tasarımı, yapımı, bakımı, kontrolü ve onarımını yapan 
mühendisler, trafiğin kontrolünü yapan polisler, kanunları 
yapan politikacılar da insandır ve bu insanların yaptıkları 
hatalar bazen bir sürücünün hatasından çok daha tehlikeli 
sonuçlar yaratabilir. (Ergün, 1988)
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Tablo 4: Hadon matrisi. Kaynak: Hadon, (1980)

İnsan

Yol
Trafik

Unsuru Kaza Öncesi

Kaza Fazları

Kaza Sırası Kaza Sonrası

Taşıt

Yol ve
Çevresi

• Eğitim,

• Gece görülebilir elbiseler,

• Alkol muayeneleri

• Biyomekanik

• Ana emniyet tedbirleri

 (frenler, görünürlük)

• Hız

• Akıllı taşıtlar

• Çarpışmayı önleme sistemleri

• Yol altyapısı

• İşaretleme

• Yol geometrisi

• Yol emniyet kontrolü

• Yol emniyeti ile ilgili kuruluşlar

• Yol kenarı emniyeti

 (örneğin kırılabilir elektrik direkleri)

• Yol kenarı bariyerleri

• Çarpışma yastıkları

• Yol ve trafik işaret

 ve cihazlarının onarılması

• Yangın söndürme

• Otomatik çarpışma bildirme

 sistemleri

• İkincil emniyet tedbirleri

 (örneğin çarpışma halinde

 korunma sistemleri)

• Kurtarma

• Araç yangınlarını

 azaltacak tedbirler

• Emniyet Kemeri

• Gelişmiş araç muhafaza sistemleri

• Çocuk muhafaza sistemleri

• İlk yardım servisleri

• Ambulans hizmetleri
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Kara noktaların iyileştirilmesi, kullanıcıların yolu
doğru bir şekilde algılamasını ve kazaların azalmasını sağlar.
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Kara noktaların
iyileştirilmesi
Özet: Tarih boyunca kazaların yoğunlaştığı noktalara kara nokta (black spot) adı verilmiştir. Bu noktalar genelde yolun sahip olduğu 
bir kusurdan dolayı normalden fazla oranda kazaya sahne olur. Bunların tespit edilmesi ve gerekli müdahalenin yapılması, kara 
yolu güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla GIS ve GPS temelli çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ülkemizde 
vatandaşlar bu noktalar hakkında uyarılarak farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Dünyada iyileştirme yöntemlerinin etkinliği 
hakkında çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bunlara göre kavşaklarda uygulanan bazı iyileştirme yöntemleri çok etkili olabilirken 
diğerlerinin fayda oranı tartışmalıdır. Buna alternatif olarak ise araç içi uyarı sistemleri geliştirilmiştir ve yapılan araştırmalarda 
bunların etkinliği kanıtlanmıştır. Sonuç olarak kara noktalar uygun yöntemlerle tespit edilmeli, gerekli önlemin ne olduğuna 
öncesinde yapılan çalışmalar temel alınarak karar verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kara Nokta, Kara Nokta İyileştirme, Sıcak Noktalar

Abstract: Throughout history, the points where accidents have occurred the most are called black spots. Black spots are often 
witnessed more accidents than normal amount due to a defect on the road. Detection of black spots and performing necessary 
interventions are extremely important for road safety. Therefore, various methods based on GIS and GPS are used. Citizens in 
Turkey are warned about the points to create awareness. Around the world, various studies are conducted on the effectiveness of 
improvement methods. According to the studies, some improvements at intersections can be very effective, whereas for others 
benefit ratio is controversial. Alternatively, in-vehicle warning systems have been developed and their effectiveness has been 
proven in research. As a result, black spots should be determined by appropriate methods and the necessary measures should 
be decided on the basis of previous studies.
Keywords: Black Spot, Black Spot Improvement, Hotspots
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1. Giriş

Kara yolları üzerinde herhangi bir noktada ve anda, tehlikeli veya riskli trafik koşulları oluşabilmektedir. 
Kavşaklar, dönel kavşaklar, okul ve yerleşim bölgeleri bu koşulların oluşabileceği yerlere örnek olarak 
verilebilir. Bu bölgede seyir halinde olan araçlar yayalarla, bisikletli yolcularla, hayvanlarla, sabit objelerle 
ya da diğer araçlarla etkileşime geçerek, trafikte riskli durumlar oluşturarak genel trafik performansını 
olumsuz etkileyebilir. Özellikle işe gidiş ve dönüş ile okulların giriş ve çıkış saatleri şehir içi trafiğinde, 
resmi tatil ve bayram gibi zaman aralıkları da şehirlerarası yollarda kaza sıklığını artırır.

Yol güvenliği yönetiminde kazaların tarihsel olarak yoğunlaştığı noktalara “black spot (kara nokta)” ya da 
“kaza kara noktası” adı verilmiştir. Bu noktalar trafikte ya da şehir içinde olduğunda “hot spot (yüksek 
yoğunluklu nokta/sıcak nokta)” terimi de yaygınlıkla kullanılır. Yoğun noktalar birçok nedenden oluşabilir; 
keskin dönüş ya da köşeler, gizli kavşaklar, zayıf ya da görünmeyen trafik işaretleri. Kara noktaların tespiti 
günümüzde oldukça kolaylaşıp yaygınlaşmıştır ve bunun için birçok yöntem mevcuttur. Bu noktaların 
iyileştirilmesi az tercih edilen bir seçenektir. Çoğu örnekte tespit araçları geliştirildikten sonra elde 
edilen veriyle bir eyleme gidilmemiştir. Bir dönem boyunca kara nokta iyileştirmeleri (örneğin sinyaller, 
hız sınırları, tümseklerin düzleştirilmesi ya da gözlem kameraları), yol güvenliği politikalarının dayanak 
noktalarından biri olmuştur. Ne var ki daha yakın tarihlerde müdahalelerin faydalarının abartıldığı görüşü 
de vardır. [1] Dünyada ve Türkiye’de bazı “kara nokta iyileştirmesi” çalışmaları, bu çalışmaların sonuçları ve 
etkililiği ile ilgili raporlar hazırlanmış ve bunlar ilerleyen bölümlerde tartışılmıştır.

2. Kara Noktaların Tespitinde Kullanılan Yöntemler

Sıcak noktaların tespit edilmesi literatürde geniş yer almıştır. Bunlardan hemen hepsi “kümelenme 
(clustering)” algoritmalarına dayalı olup veriler büyük oranda GIS (Geographic Information System) ve GPS 
(Global Positioning System) teknolojileriyle elde edilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları; NNH (Nearest 
Neighborhood Hiearchical Clustering), KDE (Kernel Density Estimation), Network KDE ve Fuzzy C-Means 
algoritmalarıdır. Moran I Indeksi ve Getis-Ord GI* gibi birtakım istatistiksel yöntemler de mevcuttur. Bu 
metodların bir kısmı GIS üzerinden gerçek kaza noktasını kullanırken bir kısmı küçük bir alana düşen 
kazaların sayısı ya da yoğunluğunu kullanır. Moran I, Getis-Ord GI* istatistikleri ve KDE alan verisini, NNH 
gibi yöntemlerse noktasal veriyi kullanır. [2]
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3. Kara Nokta İyileştirme ile Yol Güvenliği Sağlama Çalışmaları

Yol güvenliği geliştirmede kara noktaları iyileştirmek ilk tercih edilen yöntemlerden biri değildir. Ülkemizde 
bu noktalar hakkında vatandaşlara lokasyonlar ve yoğun kullanım zamanları için uyarılar yapılmaktadır. 
Dünyada, Birleşik Devletler ve Avustralya’da bu iyileştirmelerin dahil edildiği programlar ve bu programların 
etkililiğine dair değerlendirme çalışmaları mevcuttur.

3.1. Türkiye

Türkiye’de 2001 yılında “Trafik Güvenliği Projesi” kapsamında önerilen yöntemlerden biri, kara nokta 
iyileştirmesidir. Bu doğrultuda yazılmış bir “Kara Nokta El Kitabı” bu konuda yapılan çalışmalara örnek 
verilebilir. [3] Çalışma, özellikle iyileştirme çalışmalarından bahsetmek yerine kara noktaların tespiti ve 
iyileştirilmesine dair bir metodoloji çerçevesi önerir.

Bir başka çalışma ise 2012 yılı ulaştırma programına alınmış kara nokta iyileştirme kararlarıdır.
Bu kararların en temel nedeni, yük taşımacılığının %89 kara yoluyla sağlandığı ülkemizde artan can kaybı 
ve kaza oranıdır. Bu kararlar genel hatlarıyla bölünmüş ve iki şeritli yol yapımı, yaya alt-üst geçitlerinin 
inşaası, ağırlık denetimlerinin sıkılaştırılması, kara yolu kalite standartlarının, ağır taşıt yoğunluğu fazla olan 
yerlerde yolların, kara noktaların ve trafik işaret ve levhalarının iyileştirilmesi olarak özetlenebilir. [4] Ancak 
bu kararların uygulanma durumu ve sonuçları hakkında detaylı inceleme ya da araştırma bulunmamaktadır.

Kara noktaların tespiti

Etkilerin tahmini

Tanılama

Önceliklendirme

Karşı tedbirler bulma

Uygulama

Takip etme ve değerlendirme

Şekil 1: 2001 SweRoad Raporuna GöreKara Nokta Tespit ve İyileştirme Yöntemi. Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü (2001)
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3.2. Dünya

3.2.1. Kara Nokta Yönetimi ve Güvenlik Analizleri

Norveç’te yapılan bir çalışmada, kazalar sonucu oluşan kara noktaların yönetimi ve yol ağının güvenliğinin 
analizi incelenmiştir. [5] Deneysel Bayes yaklaşımı ile yol üzerindeki tehlikeli engellerin tespit edilmesinde 
en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki kara nokta yönetimi ve yol ağlarının güvenliğinin 
sağlanması hakkında bir anket yapılmıştır. Sonuçlara göre dünya genelinde şu anki tehlikeli bölgeler için 
kullanılan yöntemler yetersizdir ve iyileştirilmeye ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, resmi olarak bu kara noktalar 
sayısal olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: “En fazla 100 metre uzunluğundaki bir alanda son beş yılda en az 
dört yaralanmalı kazanın kaydedildiği bölgedir.” Bu tanımda trafik hacmi, bölgenin tipi ya da diğer kazalar 
önemli değildir. Sadece bölgenin en fazla 100 metre uzunluğunda olduğu özellikle belirtilmiştir.

3.2.1. Kara Nokta İyileştirme Programları ve Değerlendirilmeleri

Dünya genelinde yapılan programlardan üstüne en fazla ve detaylı çalışma yürütülmüş olanlardan biri
“1992-1996 Victoria Kaza Kara Noktaları İyileştirme Programı”dır. Programın benzeri 1979 yılında da 
uygulanmıştır. Bu programlar kapsamında yapılan iyileştirmelerin etkililiğinin tartışıldığı [6], iyileştirme 
stratejilerine geliştirmeler öneren [7] ve bütün programın değerlendirmesini içeren [8] makaleler 
yayımlanmıştır. Çalışmalardan çıkan en belirgin sonuç, bazı iyileştirme tiplerinin oldukça etkili olduğudur. 
Değerlendirme çalışmasında 1992-1996 yılları arasında yürütülen program sonucu raporlanan kaza 
sayısının iyileştirilen noktalar genelinde %26,4 azaldığı, zayiatlı kaza mali kayıplarının ise %29,6 azaldığı 
belirtilmiştir. Ömrü süresince programın topluma güvenlik getirileri, maddi olarak program maliyetinin 4,1 
katı civarındadır. [8] Her ne kadar bu çalışmalarda programın maddi kar-zarar boyutu üzerinde daha çok 
durulmuş olsa da yandaki tabloda iyileştirme tipine göre kazalardaki azalmalar da belirtilmiştir.

Kaza ve trafik hakkında

veri toplama

Her bir alanın kaza hakkında

analizini yapma

Birçok kazanın olduğu alanları

tespit etme

Her yüksek kaza alanını

gidip yerinde inceleme

Kazaya sebep olan

faktörleri tespit etme

Seçilmiş iyileştirme yöntemi için

alanların sıralanması

Her alan için

bir iyileştirme sunma

İyileştirmenin

uygulanması

Yapılan iyileştirmenin

değerlendirilmesi

Kazaya sebep olan faktörlerin

tespit edilememesi

Kaza faktörlerinin

hala tespit edilememesi

Ek veri ile daha fazla

analiz yapma

Kara noktayı

hatalı olarak tanımlama

Herhangi bir iyileştirme yöntemi

önerilmez

Şekil 2: Kara Nokta Yönetim Evreleri. Kaynak: ELVIK, Rune, (2007)

Şekil 3: Bazı İyileştirme Yöntemlerinin Etkililik Değerlendirmeleri.
Kaynak: NEWSTEAD, Stuart and Bruce F. CORBEN, 2001. Not: İstatistiksel olarak %5 oranda anlamlı değil
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Sonucu

Ölüm/Yaralanma
Maliyeti Azalımı

Tahmini Kaza
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Ölüm/Yaralanma
Azalımı

Seçilen Yöntem ile
İyileştirilmiş
Alan Sayısı

Yardımcı İyileştirme Yöntemiİyileştirme Yöntemi

Döner kavşak

Sinyal biçimini değiştirmek

Yeni trafik ışıkları

Diğer kavşak iyileştirmeleri

Yaya düğmeli yeni trafik ışıkları

Güzergah üstündeki kaldırım düzenlemesi

Güzergah düzenlenmesi

Eğrilerin tekrar hizalanması

Kaldırım genişletmek

Emniyet şeridinin ayrılması

Var olan döner kavşağı modifiye etmek

Yeni döner kavşak

Tam kontrollü sağa dönüş

Sokak lambaları

Kanal açmak

Ada koymak

T kavşak

Sola dönüş kayma şeridi

Refüj yapımı

Eşik çizgilerinin işaretlenmesi

Eğri düzenlemesi

Emniyet şeridini standart çizgilerle ayırmak

Emniyet şeridini engellerden arındırarak ve standart 

çizgilerle ayırmak
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İyileştirmelerin değerlendirildiği bir makalede çalışmalar, kavşaklarda yapılanlar ve caddelerde yapılanlar 
olarak ikiye ayrılmıştır. Kavşaklarda yapılan iyileştirme tipleri değerlendirilmiş ve kaza sayılarındaki azalma 
ile bazı iyileştirmeler arasında kayda değer bağıntılar bulunmuştur. [6] 

Bir diğer çalışma ise Batı Avustralya’daki kara nokta programları üzerine yapılmıştır. Program kapsamında 
iyileştirilen lokasyonlarda kaza sayısında azalmalar ve bunun ekonomik getirileri incelenmiştir. Sonuç yerine 
programın genelde verimli olduğu ve raporlanmış kaza sayısını %15 oranında azalttığı ve tahmini maliyet 
tasarrufunun %89’u zayiatlı kazaların azalmasına bağlı olmak suretiyle 50,8 milyon Avustralya doları olduğu 
belirtilmiştir. [9] İyileştirme değerlendirmeleri sonucunda bazı verimli iyileştirme tipleri tanımlanmış, 
bazılarının etkisinin ise ne maddi olarak ne de kaza sayısını azaltmada kayda değer olmadığı saptanmıştır. 
Kayda değer olmayan iyileştirmelerin saptanma nedeninin bunların yetersiz sayıda sahaya uygulanması, 
iyileştirme sonrası sürenin kısa olması ya da gerçekten bu iyileştirmelerin etkisiz kalması olabileceği 
belirtilmiştir. Batı Avustralya Kara Nokta programı kapsamında yapılan bazı iyileştirme çalışmaları ve kaza 
sayısı azaltma açısından etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bu çalışmadaki en büyük eksiklik, kara nokta lokasyonlarından bazılarının deneysel kontrol grubu olarak 
tutulmamış olması olarak belirtilmiştir. Bu da iyileştirmelerin etkisi hakkında yapılan sonuçların doğruluğunu 
sınırlandırmaktadır. [10] Ayrıca bazı kara noktalarda birden fazla tipte iyileştirme yapıldığından etkilerini tek 
başına tartışmak için gerekli olan saha sayısı azalmıştır ve bir iyileştirme tipini tek başına analiz etmek 
zorlaşmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, yapılan iyileştirmelerin takibini ve etkilerini değerlendirmeyi daha 
kolay ve sağlıklı hale getirmek için bazı öneriler yapılmıştır. Bunlar; gelecek analizler için iyileştirmelerin 
detaylarının kesin ve zamanlı olarak kaydedilmesi (konum, maliyet, başlangıç ve bitiş zamanları vb.), yerel 
yönetim unsurlarının aday gösterilen kara noktalar ile ilgili daha detaylı bilgiler vermesi, trafiğin kazalara 
etkisini doğrulukla belirleyebilmek için kara nokta alanlarındaki trafik hacmi verisinin toplanması, birden 
fazla kaza önlemi için iyileştirme yapılan kara noktalarda eşzamanlı iyileştirmelerin etkilerinin araştırılması, 
daha isabetli bir analiz için iyileştirilen kara nokta sahalarının izlenmeye ve daha uzun iyileştirme sonrası 
sürelere olan ihtiyaçtır. Kontrol sahaları bu analize eklenmelidir.

Şekil 4: Kara nokta iyileştirmeleri. Kaynak: MEULENERS, Lynn B. and Delia HENDRIE, (2008)
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3.2.3. Karar Destekleme Sistemleri

Kara noktaları iyileştirmenin dışında yapılan çalışmalardan 
biri de medyada yapılan uyarıların sistematik ve teknolojik 
sistemlere uyarlanarak araç içi karar destekleme sistemi 
haline getirilmesi olmuştur. Yol ve araç güvenliğine yapılan 
yatırımların ve bu konudaki teknoloji standartlarının artmasına 
rağmen kaza sayılarının artmaya devam etmesi farklı çözümler 
bulmayı önemli hale getirmiştir. İsviçre’de bir laboratuvarda 
geliştirilen araç içi karar destekleme sistemi (Desicion Support 
System-DSS) üzerine yapılan çalışma, sürücü davranışları ve 
çarpışmadan kaçınma üzerindeki olumlu etkileri ile umut verici 
olmuştur. [11] 266.000 kazadan oluşan ulusal tarihsel kaza 
verilerine dayalı lokasyon analitiği ile sürücüleri kara noktalar 
için uyaran bir KDS geliştirilmiştir. Sistem, ülke genelinde 57 
profesyonel sürücü ve 170.000 km üzerinde yol için dört haftalık 
bir periyotta test edilmiştir. Bu araçların verileri birbirine bağlı 
araç prototip sistemi ile toplanmıştır. Laboratuvar çalışmaları 
sonucunda araç içi uyarı sisteminin sürücü davranışı üzerinde 
kayda değer bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca araç içi 
uyarı sisteminin verimliliği konusunda sürücü kişiliğinin 
anahtar rolü olduğuna kanıt bulunmuştur. Ne var ki sürücü 
davranışındaki etkileri araştırma konusunda saha etkinliği 
yetersiz kalmıştır. Bu yüzden bu alanda hala araştırma açığı 
vardır. Bu sistemin geliştirilmesinin ve makalenin literatüre 
katkısı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

• Proje kapsamında geliştirilmiş bu KDS bilinen çalışmalar
 kadarıyla alanının ilkidir. (Kaza kara noktaları için otomatik
 uyarıların oluşturulması)

• Bu sistem gerçek hayat koşullarında test edilen sürücü  
 davranışında gelişime kanıt oluşturabilecek saha çalışmaları
 yapılmış ilk araç içi uyarı sistemlerinden biridir.

• Sıkça toplanan kaza konumu verilerine bütünleşik olarak
 geliştirildiği için önerilen DSS, bu tarz verilerin toplanıp
 saklandığı her yerde kullanılmak üzere genişletilebilir.

Araç içi uyarı KDS, bir Android uygulaması olarak 
geliştirilmiştir. Gösterilmiştir ki araç içi ses bazlı uyarılar en 
az hem ses hem görüntü kombinasyonu içeren uyarılar kadar 
etkilidir. [12] Ayrıca taktil uyarıların (örneğin araç koltuğundan, 
pedaldan ya da emniyet kemerinden verilecek titreşim) 
sürücülere verildiği çalışmalar olmuştur. [13] Ne var ki bu 
çalışmada böyle uyarıları vermek mümkün olmadığından ve 
sürücülerin akıllı telefonları sessize almadıklarının kontrolü 
sağlanamayacağından bu araştırmada sadece görsel uyarılar 
kullanılmıştır. Arayüz tasarımı için insan faktörü göz önüne 
alınarak en yüksek verimlilik için kesikli görüntülemeler ve 
ikon bazlı bir ekran uyarısı tercih edilmiştir. Ayrıca alfanumerik 
uyarıların vasat sonuçlara neden olduğu ve kompleks bir algı 
yarattığı belirlenmiştir. Bu öneriler ışığında oluşturulan görsel 
uyarılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu uyarılar, sürücü kaza kara noktasına yaklaşırken akıllı 
telefon ekranında görünür ve bu noktayı çevreleyen bölge 
geçilene kadar ekranda kalmaya devam eder. Erken uyarılar 
geç uyarılardan daha etkili olduğundan ve sürücüler tarafından 
daha fazla takdir gördüğünden bu uyarılar 15 saniye kadar 
öncesinden sürücüye gösterilmektedir. Uyarıların ekranda 
nasıl göründüğünün bazı örnekleri aşağıdaki gibidir:

Araç içi KDS, sürücülerin davranışlarını gerekli olduğunda 
adapte etmeye teşvik ederek birçok araştırmanın odağı 
olmuştur. Bu konuda son çalışmalar oldukça umut vericidir. 
Saha üzerinde yukarıda verilen rakamlarla yapılmış bu 
KDS deneyleri, araç içi uyarıların zaman içerisinde sürücü 
davranışında kayda değer etki yaratabileceğini görstermiştir. 
Ayrıca, KDS müdahalelerinden pozitif sonuç alınmasında 
en bağlayıcı unsur, sürücülerin uyumluluk ve işbirlikçi 
tutumlarıdır. 

Şekil 5: Araç İçi KDS Uyarıları

Uyarılar

İşaret Yazı

Geçiş Hakkı İhlali

Hız Kontrolü

Arkadan Çarpma

Tehlikeli Yol Kesişimi

Trafik Lambası İhmali

Yoldan Çıkma Kazaları

Tehlikeli Dönel Kavşak

Dikkat Tehlikeli Bölge

Geçiş Önceliği İhlali

Dikkat Bisikletliler

Other Total

Şekil 6: Araç içi KDS Uyarılarının Ekran Görüntüleri

a) Dönel Kavşak Kara Noktası

c) Tren Kara Noktası

b) Yaya Geçidi Kara Noktası

d) Arkadan Çarpışma Kara Noktası
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4. Sonuç

Günümüze kadar dünya çapında kara noktaların ya da sıcak 
noktaların belirlenmesi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 
Teknolojik gelişmelerle birlikte trafik verilerinden anlam 
çıkararak kaza kara noktalarını tespit etmek; kümeleme 
algoritmaları ile trafik, nüfus gibi faktörleri de hesaba katarak 
yoğun noktaları belirlemek oldukça kolaylaşmıştır. Ne var ki bu 
noktaların tespiti sonucunda alınan önlemler konusunda daha 
az çalışma vardır. Önceki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı 
üzere kara noktalar üzerine yapılan yol güvenliği artırma 
çabaları üç başlıkta toplanabilir:

1. Vatandaşların medya yoluyla bu noktaların riskleri
 konusunda sözlü/yazılı olarak uyarılmaları.

2. Devletlerin yol/araç güvenliği planlarına kara nokta
 iyileştirme çabalarını dahil etmesi.

3. Sürücülerin konum bazlı olarak anlık uyarılmasını
 içeren uygulamalar. 

Yukarıda bahsi geçen çalışmaların istatistiklerinden 
görülebileceği üzere eğer yol güvenliği artırma yöntemi olarak 
kara nokta iyileştirme seçilecekse en olumlu sonuçların 
özellikle dönel kavşaklar olmak üzere tüm kavşak tiplerindeki 
iyileştirmelerle sağlandığıdır. Kavşak kullanımlarındaki 
kazalarda sürücü davranışının etkisi büyüktür. Bu yüzden kaza 
yaşanma sıklığının benzer olduğu kavşaklarda kontrol grubu 
tutulup iyileştirme yapılarak sonuçların test edilmesine ihtiyaç 
vardır. Böylece iyileştirmenin kaza sayısına izole edilmiş 
etkisi gözlenebilir. Bir diğer çalışma ise kara nokta olmaksızın 
kontrol grubu tutularak yol güvenliği eğitimlerinin verilmesiyle 
yapılabilir.

Görece yeni olan araç içi uyarı sistemleri ya da bunlara 
alternatif olabilecek başka akıllı telefon uygulamaları, günümüz 
toplumsal trendleri göz önüne alındığında sürdürülebilir ve 
etkin bir alternatif olarak görülebilir. Fiziksel iyileştirmelerin 
tek başına etkileri sağlıklı bir şekilde ölçülebilirse bu 
iyileştirmeler olmaksızın sadece sürücülerin davranışlarına 
anlık müdahalelerin etkisini tek başına araştıran çalışmalar 
yapıldığında kara nokta iyileştirmesi yapmanın etkinliği ve 
uygun maliyetli olup olmadığı karşılaştırmalı olarak tartışılabilir.

Araç içi KDS’ler konusunda sürücülerin uyumluluk seviyesinin 
bu akıllı telefon uygulamalarının verimliliğindeki etkisini 
ölçen titiz araştırmalar yürütülebilir. Ayrıca, sürücülerin 
uyumluluklarını belirleyici unsur olmaktan çıkaracak ve 
teknolojik uyumluluk engellerinin üstesinden gelebilecek yeni 
araçların geliştirilmesi için hala bir alan bulunmaktadır.
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Trafik kaza tespit tutanaklarına yol yüzeyinin durumunu 
içeren bölüm eklenmelidir. Bu tespitlere bağlı olarak

gerekli önlemler hayata geçirilmelidir. 
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Yol yüzey pürüzlülüğü
trafik kazası ilişkisinin
incelenmesi
Özet: Kara yolunda güvenli bir sürüşün sağlanabilmesi için araç lastiğinin tabanı ile yol yüzeyi arasında oluşan sürtünme direncinin 
belirli bir düzeyde olması gerekmektedir. Kara yolu kaplamaları farklı hava koşullarında lastik tabanı ile yol yüzeyi arasında yeterli 
aderansı sağlamalı, sürücünün fren tedbirine başvurduğu zamanlarda güvenle durmasını mümkün kılmalıdır. Özellikle yağmurlu 
havalarda, yüksek taşıt hızlarında yol yüzeyi ile lastik tabanı arasında oluşan sürtünme direnci çok küçük değerlere inebilmektedir. 
Bu alandaki çalışmalar, sürtünme direncindeki azalmanın trafik kazalarını artırdığını ortaya koymuştur. Bu bakımdan kaplamaların 
sürtünme direncinin, belirli aralıklarla ölçülerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada İzmir’de yapılan sürtünme direnci 
deneyleri sonuçları, trafik sayımları ve gözlem değerleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve TRAMER’den elde edilen trafik kaza verileri 
ile ilişkilendirilerek yüzey pürüzlülüğünün trafik kazaları oluşumundaki etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
trafik kaza tutanaklarında, fren mesafelerinin yanı sıra kazanın meydana geldiği yol yüzeyinin pürüzlülüğünün de belirtilmesi ve bu 
amaçla hızlı ve etkin bir yöntemin kullanılmasının gerekliliği de vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaplama, Yüzey Dokusu, Sürtünme Direnci, Trafik Kazaları

Abstract: The friction between the tire and the road surface must be kept in a certain range in order to obtain a safe driving. The 
surface of a highway must provide enough adherence between the tire and the road surface enabling the cars to stop safely in case 
of braking. Especially in rainy weather, the friction resistance in between might decrease to very small values. The research in 
this field point out that the decrease in the friction increases the rate of traffic accidents. Therefore, the surface of the roads must 
be evaluated periodically in order to determine the friction resistance. In this study, the effects of surface roughness on traffic 
accidents were investigated by associating the results of skid resistance tests, traffic counts and observation values with the traffic 
accident data obtained from İzmir General Directorate of Security and TRAMER. As a result of the study, it is emphasized that, in 
case of traffic accidents the roughness of the surface texture of a road should be included within the accident report as a significant 
indicator and for his purpose a fast, accurate and effective method should be utilized.
Keywords: Pavement, Surface Texture, Skid Resistance, Traffic Accidents
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1. Giriş

Kara yolunda güvenli bir sürüşün sağlanabilmesi için araç 
lastiğinin tabanı ile yol yüzeyi arasında meydana gelen sürtünme 
direncinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Kara yolu 
yüzey kaplamaları farklı hava koşullarında lastik tabanı ile yol 
yüzeyi arasında yeterli sürtünmeyi sağlamalı, sürücünün fren 
tedbirine başvurduğu zamanlarda güvenle durmasını mümkün 
kılmalıdır. Özellikle yağmurlu havalarda yüksek taşıt hızlarında 
yol yüzeyi ile lastik tabanı arasında oluşan sürtünme direnci 
çok küçük değerlere inebilmektedir. Bu alandaki çalışmalar, 
sürtünme direncindeki azalmanın kaza oranlarını artırdığını 
ortaya koymuştur. Bu bakımdan kaplamaların sürtünme 
direncinin belirlenebilmesi için yol yüzeyinin belirli periyotlarda 
ölçülerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yol kaplamalarının yüzey dokuları, yüzeylerdeki girinti ve 
çıkıntıların dalga boyu genişlikleri ve derinliklerine bağlı olarak 
belirlenebilir. Dalga boylarına bağlı olarak pürüzlülük; mega, 
makro ve mikro pürüzlülük olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu üç 
gruptan makro ve mikro, pürüzlülüğün değişik kombinasyonu 
sürtünme direnci olarak kendini göstermektedir. Yüzey 
pürüzlülüğü; araçların güvenle durma mesafeleri üzerinde etkili 
en önemli faktör olmasının yanı sıra araçların seyir kalitesi, 
yakıt tüketimi, bakım giderleri, sürtünme katsayısı, lastik 
kullanım ömrü, lastik gürültüsü, ışık yansımaları ve yuvarlanma 
direnci gibi yol karakteristikleri üzerinde de etkilidir. 
Dolayısıyla yol yüzey pürüzlülüğünün tanımlanabilmesi; yol 
yüzeyinin güvenlik, ekonomi ve çevresel etkiler bakımından 
incelenmesine olanak sağlar.

Teknolojik gelişmeler, taşıt hızlarının ve dolayısı ile trafik 
kazalarının artışına neden olmuştur. Örneğin, uluslararası 
araştırmalar taşıt hızlarında %1’lik bir artışın bile yaralanmalı 
trafik kazalarını %3 oranında artırdığını ortaya koymuştur. 
(OECD, 1995) Bu nedenle modern bir yol kaplaması artan 
trafik hızlarında bile taşıtların güvenli, konforlu ve ekonomik bir 
şekilde seyretmesine olanak sağlamalıdır. Taşıt kontrolü (veya 
uçak iniş güvenliği) ve trafik güvenliği büyük oranda kaplama 
yüzey özelliklerine bağlıdır. Sürücü fren tedbirine başvurduğu 
zaman, yol yüzeyi ile lastik tabanı arasında kuru ve yağışlı hava 
koşullarında gerekli aderans sağlanmalıdır. Yeterli pürüzlülüğe 
sahip olmayan bir yol yüzeyinde, lastik tabanı ile kaplama 
arasında oluşan yetersiz sürtünme ile patinaj, savrulma, kayma 
veya durma mesafesindeki potansiyel artış kritik bir durum 
oluşturabilir. Yapılan araştırmalar, yolların hizmet yeteneğinin 
büyük ölçüde yüzey pürüzlülüğüne ve dolayısı ile kayma 
direncine bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Yüzey pürüzlülüğü azaldıkça
kayma direnci düşerek

sürüş güvenliğinin olumsuz
etkilenmesine, dolayısı ile

kazaların oluşmasına
neden olabilmektedir. 

Aşağıdaki nedenlerden dolayı kayma direnci azalarak sürüş 
kalitesinde düşüşe yol açmaktadır: 

• Trafiğin aşındırıcı etkisi ile agrega yüzeyleri cilalanmakta,
 agrega/lastik tabanı arasındaki sürtünme azalmaktadır. 

• Makro pürüzlülük azaldıkça lastik altındaki sular drene
 olmayıp sürtünme kuvveti azalmakta ve hidroplan
 etkisi artmaktadır.

• Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu esnek kaplamalarda kalıcı
 deformasyonlar oluşmakta ve yağış suları hidroplan
 etkisini artırmaktadır.

Bağlayıcı miktarının gerekenden çok kullanılması halinde, 
özellikle sıcak havalarda kusma sonucu kaplamada kaygan 
yüzeyler oluşmakta ve kayma direnci önemli ölçüde 
azalmaktadır. 

Uluslararası çalışmalar kayma yüzeyinin trafik kazalarındaki 
önemi üzerine yoğunlaşmıştır. İngiltere’de yapılan bir çalışma 
kaplamanın kayma direnci değerinde %10’luk bir iyileştirmenin, 
yağmurlu havalarda meydana gelen trafik kazalarında %13’lik 
bir azalma sağladığını ortaya koymuştur. (Hosking,1987) Xiao 
ve arkadaşları kayma direnci ile trafik kazaları arasında ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışmaları, yol yüzeyinin kayma direnci 
değerinin %35’ten %48’e çıkması durumunda trafik kazalarının 
da %60 oranında azalma meydana geldiğini göstermiştir. (Xiao 
ve dig., 2000)

Sürtünme direncine etki yapan yol yüzey özellikleri makro 
ve mikro doku (pürüzlülük) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
(Henry, 2000) Düşük taşıt hızında sürtünme direnci genellikle 
yol yüzeyi mikro dokusu ile ilgilidir. Yüksek taşıt hızlarında 
ise lastik ile yol yüzeyi arasındaki su filminin azalması ile yol 
yüzeyindeki suyun drene olması daha önemli olmaya başlar. 
Suyun iyi bir şekilde drenajını sağlayan yol yüzey özelliği 
makro dokudur. (Şekil 1)

Makro doku

Şekil 1: Mikro ve makro pürüzlülük (Flintsch ve diğerleri, 2003)

Mikro doku
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Bir kara yolunun sürtünme direncini etkileyen faktörler dört ana 
gruba ayrılmaktadır: 

a) Yol yüzey özellikleri b) Trafik özellikleri 

c) Lastik özellikleri d) Çevresel etkenler 

Tüm grupları kapsayan farklı etkenler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Sürtünme direncini ölçmek amacıyla birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında İngiliz Sarkacı (British 
Pendulum) yöntemi, kuma yama yöntemi ve Dinamik 
Sürütünme Ölçer (DFT- Dynamic Friciton Tester) yöntemi 
sayılabilir. (Kaçmaz, 2014) 

Çalışmada, İzmir ilinde belirlenen yol kesimlerinde yol yüzey 
pürüzlülüğü ve sürtünme direnci değerleri DFT yöntemi 
kullanılarak ölçülmüş; elde edilen sonuçlar kaza verileri ile 
ilişkilendirilerek kaza oluşumunda yol yüzey pürüzlülüğünün 
etkisi olasılık yaklaşımı kullanılarak test edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1: Yol sürtünme direncini etkileyen faktörler (Wallman ve Astrom, 2001)

Yol Yüzey Özellikleri

Mikro pürüzlülük Kayma hızı
- Araç hızı

- Frenleme işi

Lastik deseni İklim
- Rüzgar
- Sıcaklık
- Yağmur
- Kar ve buz

Kayma engelleyiciler (Tuz, kum)

Kir, çamur, atık kırıntılar

Makro pürüzlülük Temas alanı

Lastik kompozisyonu, sertliği

Basınç

Sürücü manevrası
Yük

Sıcaklık

Mega pürüzlülük/yüzey düzgünsüzlüğü

Malzeme özellikleri

Sıcaklık

Araç İşletme
Özellikleri

Lastik Özellikleri Çevre

Tablo 2: Gözlem Noktaları

Tablo 3: Gözlem Noktalarına ait Şerit Kullanım Oranları

Bornova MİGROS

İstasyon Adı

62%

Sol Şerit
Kullanım

Oranı

Orta Şerit
Kullanım

Oranı

Sağ Şerit
Kullanım

Oranı

38%

34% 66%

54% 46%

42% 27%31%

38% 62%

36% 20%44%

42% 21%37%

51% 49%

43% 14%

100%

43%

44% 22%34%

34% 29%37%

Buca Menderes Caddesi

Kısıkköy

Manavkuyu Köprülü Kavşağı

Altınyol

Yeni Foça Ayrımı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-Göztepe

Özkanlar Üstgeçit

Eski Foça Ayrımı

Yeni Girne

Yeşildere

Karşıyaka Tüneller

Şerit Sayısı

2x3

2x2

2x2

2x2

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x3

2x2

2x2

İstasyon Adresiİstasyon Adı

Karşıyaka Tünelleri

İzmir - Menderes - Torbalı Ayrımı (Kısıkköy)

İzmir - Yeni Foça Ayrımı

İzmir - Eski Foça Ayrımı

Altınyol

Özkanlar Üst Geçit

Yeşildere

Göztepe Vapur İsk. Üstgeçit

Yeni Girne Caddesi

Özkanlar Migros Önü

Manavkuyu Köprülü Kavşak Bağlantısı

Menderes Caddesi

Kuzey Çevreyolu

Menderes - İzmir - Aydın Devlet Yolu

İzmir - Çanakkale Devlet Yolu

İzmir - Çanakkale Devlet Yolu

Altınyol

Ankara Caddesi

Yeşildere Caddesi

M. Kemal Sahil Bl.

Yeni Girne Caddesi

M. Kemal Caddesi

Ankara Asfaltı

Buca Heykel

Yol Sınıfları

Şehirlerarası Yollar

Transit Yollar

Şehir İçi Yollar

Otoyol ve Çevre Yolu
Niteliği Taşıyan Yollar

2. Gözlem Noktalarının Belirlenmesi ve Ölçümler

Çalışma kapsamında gözlemler ve ölçümler, İzmir ili 
içerisinde yer alan önemli arterlerde İzmir Emniyet 
Müdürlüğü ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Gözlem noktaları belirlenirken İzmir ili 
ve çevresindeki yolların durumunu en iyi biçimde yansıtacak 
homojen bir istasyon seçimi hedeflenmiştir. Bununla birlikte 
seçim sırasında incelemeye alınması planlanan istasyona ait 
yol sathının durumu da göz önüne alınmıştır. Proje süresi 
içinde yol sathı üzerinden kesintisiz olarak (satıh yenileme 
veya güvenlik dolayısı ile satıh üzerinde yapılacak kısmi 
imalatlar gibi durumların olmayacağı) veri sağlanabilecek 
yollar seçilmiştir. İstasyon noktaları hizmet ettikleri trafiğin ve 
bulundukları bölgenin özelliklerine göre 4 farklı grup olarak 
değerlendirilmişlerdir: a) Otoyol ve çevre yolu niteliği taşıyan 
yollar b) Şehirlerarası yollar c) Transit yollar d) Şehir içi yollar

Gözlem ve ölçüm noktaları ile ilgili bilgi Tablo 2’de sunulmaktadır. 
Tablo 2’de tanımlanan bölgelerde, gözlem dönemlerinde 
meydana gelen anlaşma ile sonuçlanan ikili kazalar TRAMER’den; 
aynı döneme ait ölümlü, yaralanmalı, kamu araçlarının karıştığı 
kazalar ile tek aracın bulunduğu kazalara ait veriler Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Gözlem ve ölçüm noktalarına 
ait kaza türü dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de yer alan 
kısaltmalar ise Tablo 3’te açıklanmıştır.

Gözlem noktalarında, sürtünme direnci ve kaza verilerinin yanı 
sıra trafik sayımları da gerçekleştirilmiştir. Trafik sayımlarında 
özellikle şerit kullanım oranları üzerinde durulmuştur. Genel 
olarak taşıtlar tarafından daha sık kullanılan şeritlerde, yüzey 
pürüzlülüğünün azalması, buna bağlı olarak sürtünme 
direncinin de azalması ancak bunun yanı sıra trafik kazalarının 
artması beklenir. 

Yapılan gözlemler, genel olarak sol şeritlerin diğer şeritlere 
oranla daha fazla kullanıldığını göstermiştir. (Tablo 4) Yine 
yapılan gözlemler, orta ve sağ şeritlerde ağır araç oranının sol 
şeride kıyasla daha fazla olduğunu; sol şeritte ise ağır taşıt olarak 
adlandırılabilecek taşıtların genel olarak minibüsler olduğunu 
göstermektedir. Bunun sonucu olarak otomobil sürücülerinin 
büyük oranda sol şeridi seçmelerinin nedenleri arasında düşük 
ağır araç oranı ve nispeten daha yüksek hızlarla hareket etme 
olanağının bulunduğu söylenebilir. Ancak trafik sıkışmaya 
başladığı anlardan itibaren daha az aracın kullandığı sağ şeride 
doğru bir kayma eğiliminin olduğu görülmektedir. Sol ve/veya 
orta şeritteki tıkanıklık azalmaya başladıkça sürücüler tekrar bu 
şeritlere yönelmektedirler. Bu durum, sinyal yaklaşımlarında 
veya çevre katılım ve/veya ayrılıklarında daha da belirgin bir 
hal almaktadır.
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3. Dinamik Sürtünme Ölçer

Bu yöntem ve elektronik olarak kontrol edilen donanım Japonya’da geliştirilmiştir ve Şekil 3’te görülmektedir. 
Bu yöntemde lastik, yatay dönen bir diskin alt kenarına sabitlenmektedir. Bu disk, yol yüzeyine dik sabit bir 
yük (W) altındaki kauçuk yastığı sayesinde yol yüzeyine binmektedir ve yastığı kayma hareketine getirmek 
için döndürülmektedir. Yastığın doğrusal hızı (V) ve kuvveti (F), dönen disk hızından saptanmaktadır. 
Bundan sonra, sürtünme katsayısı (µ), F’yi W’ye bölmek suretiyle bulunabilmektedir. 20, 40, 60 ve 80 km/
saat hız değerlerinde pik sürtünme ölçüm değerleri alınabilmektedir. Deney, İngiliz sarkacı gibi operatör 
veya rüzgardan etkilenmemekle birlikte uygun tekrar sağlanabilmektedir. Ayrıca uluslararası kayma direnci 
indeksi (IFI-ASTM E-1960) değerine cihazdan alınan veriler ile kolayca ulaşılabilmektedir.

YOL.ÇKM; 19% YOL.ÇKM; 11% YAYA; 15%

KISIKKÖY İZMİR-YENİ FOÇA İZMİR-ESKİ FOÇA

YAYA; 3%

YAYA; 5%

SCÇAP.; 8%

SCÇAP.; 10%

DEV; 8%
DEV; 10%

DEV; 23%

ÇARP; 62%

ÇARP; 61% ÇARP; 65%

YOL.ÇKM; 19%(a) Şehirlerarası Yollara Ait Kaza Tür Oranları

(b) Transit Yollara Ait Kaza Tür Oranları

( c) Şehiriçi Yollara Ait Kaza Tür Oranları

YAYA SCÇAP. DEV D.A.Ç. ÇARP

YOL.ÇKM; 2% YOL.ÇKM; 1% YOL.ÇKM; 1%
YAYA; 1% YAYA; 4% YAYA; 5%

ALTINYOL ÖZKANLAR ÜSTGEÇİT YEŞİLDERE

D.A.Ç.; 1%

D.A.Ç.; 5%

D.A.Ç.; 3%

SCÇAP.; 29%

SCÇAP.; 20% SCÇAP.; 15%

DEV; 2%

DEV; 1%

DEV; 1%

ÇARP; 65% ÇARP; 69% ÇARP; 75%

YOL.ÇKM; 19% YAYA SCÇAP. DEV D.A.Ç. ÇARP

YOL.ÇKM; 3% YOL.ÇKM; 1%YAYA; 4% YAYA; 16%

M. KEMAL SAHİL BLV. 2. NOKTA HAS GÜVENLİK-ÖZKANLAR MİGROS

D.A.Ç.; 6%
D.A.Ç.; 9%

SCÇAP.; 13%
SCÇAP.; 6%

DEV; 1%

ÇARP; 73% ÇARP; 68%

YOL.ÇKM; 19% YAYA SCÇAP. DEV D.A.Ç. ÇARP

YOL.ÇKM; 1%
YAYA; 12% YAYA; 9%

YENİ GİRNE BULVARI MANAVKUYU KÖPRÜLÜ KAVŞ. MENDERES CADDESİ

D.A.Ç.; 12%

D.A.Ç.; 18%
SCÇAP.; 14%

SCÇAP.; 3%SCÇAP.; 26%

DEV; 2%

ÇARP; 59% ÇARP; 80%ÇARP; 74%

Şekil 2: Gözlem Noktalarına ait Kaza Türü Oranları

Tablo 4: Gözlem Noktalarındaki Kaza Oluşum Türlerine ait Kısaltmalar

ÇARP.: Çarpma

SCÇAP.: Sabit Cisme Çarpma

D.A.Ç.: Duran Araca Çarpma

DEV.: Devrilme

YOL.ÇKM.: Yoldan Çıkma

YAYA: Yaya Kaynaklı Kaza

Şekil 3: Dinamik sürtünme ölçer test cihazı
(Ölçüm Sistemi, Kontrol Ünitesi, Ölçüm Ünitesi
Döner Disk, Veri transferi)
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4. Kaza-Sürtünme İlişkisine Olasılık Temelli Yaklaşım

Bir yoldan geçen taşıt sayısı ne denli yüksekse yüzey pürüzlülüğünün, başka bir deyişle sürtünme direncinin 
de azaldığı görülmektedir. (Kaçmaz v.d.; 2015) Ancak trafik kazalarının oluşumunda sadece yol yüzey doku 
özellikleri etkin değildir. Sürücü davranışları başta olmak üzere trafik kompozisyonu, hava koşulları vb. 
birçok değişken de trafik kazalarının oluşumunda önemli bir role sahiptir. Buna bağlı olarak trafik hacmi 
arttıkça trafik kaza sayısının da artması beklenebilir. Bu nedenle bazı durumlarda kaza sayısı ile sürtünme 
direnci değerleri arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır. Bu nedenle Piyatrapoomi v.d. (2008) 
tarafından önerilmiş olan “Olasılık Temelli Yaklaşım” yöntemi kullanılarak da bazı tanımlamalar yapılmaya 
çalışılmıştır. 

Şekil 4’te Piyatrapoomi v.d. (2008) tarafından önerilmiş olan “Olasılık Temelli Yaklaşım”ın değerlendirme 
prensipleri görülmektedir. Yöntemin temel prensipleri ve adımları aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

• İncelemeye esas olarak alınan yol kesimlerinden elde edilen sürtünme direnimi değerlerine ait bir
 olasılık dağılım fonksiyonu oluşturulmalıdır.

• Araziden elde edilen sürtünme direnci değerlerine karşılık gelen kaza sayıları bir tablo haline   
 dönüştürülmelidir.

• Kayma direnci değerlerine karşılık gelen kaza sayılarının, toplam kazalar içindeki oranları tespit edilmeli
 ve bu oranlara bağlı olarak olasılık dağılım değerleri elde edilmelidir.

• Kaza oranlarına ait kabul edilebilir alt ve üst sınır değerleri seçilmelidir. 

Piyatrapoomi ve diğer. (2008)’nin çalışmalarında, kazaların %70’inin içinde kaldığı %15’lik alt ve üst 
kayma direnci dağılımları belirlenmiştir. (Şekil 4) Böylece hangi sınırlar arasında kaza olasılığının arttığı 
daha sağlıklı bir şekilde tanımlanabilmektedir. Şekil 4’te %15 alt sınır eğrisi, bu değerlerden daha düşük 
kayma direnci değerleri görülmesi durumunda kazaların %15’inin bu kesimlerde meydana geleceğini 
göstermektedir. Bu sınır değerleri aslında mühendislere, yüzey pürüzlülüğünün iyileştirilmesi için mutlaka 
bir önlem alınması gerektiğini göstermektedir. %15’lik üst sınır ise kazaların %85’inin bu değerlerden daha 
küçük kayma dirençlerinde meydana geldiğini göstermektedir. Daha yüksek kayma dirençleri için kaza 
oluşumunda diğer faktörlerin (sürücü ve/veya yol geometrik kusurları vb.) daha fazla etkisi bulunduğu 
söylenebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu sınırın gözlem sonuçlarından elde edildiğidir. 
Uygulamada, mühendislerin kayma direnci ile ilgili yorumlarında diğer unsurları da dikkate almalarında 
yarar olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4: Piyatrapoomi ve diğer. (2008)’nin çalışmalarında %15’lik alt ve üst sınırların şematik gösterimi

Kaydedilen Kayma Direnci (F60)
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Şekil 5’te, tüm gözlem noktalarına ait DFT değerlerine karşılık 
gelen kaza olasılık eğrileri görülmektedir. Şekilden aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir:

• Toplam kazaların üst sınır değeri, beklenenin aksine yağışlı
 havada meydana gelen kazaların üst sınır değerlerinden daha
 yüksektir. Bu durum, sürücülerin kaza olabileceğini öngörerek
 yağışlı havalarda daha dikkatli araç kullandıklarını
 göstermektedir. Yağışsız havalarda ise kendilerini
 daha güvende hissettikleri için daha yüksek
 hızlarda hareket ettikleri sonucu çıkarılabilir.

• Analiz sonucunda yol kaplamalarının yenilendiği
 bölgelerde kaza (örneğin Eski Foça ve Yeni Foça
 gözlem noktalarında) olasılıklarının üst sınırların
 üzerinde kaldığı görülmektedir. Diğer bir deyişle bu
 kesimlerdeki kaza oluşumlarında yol yüzey pürüzlülüğünün
 herhangi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

• Yüzey pürüzlülüğünün çok düşük olduğu kesimlerde
 ise (örneğin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı) özellikle
 hava koşullarının uygun olduğu şartlarda bile yüksek
 oranda kazaların meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Şekil 6 ve 7’de, kaza oluşumunda sürtünme direncinin etkisi 
şerit bazında incelenmiştir. Şekiller incelendiğinde tüm veriler 
dikkate alınarak elde edilmiş olan grafiklerden farklı olarak 
Eski Foça ve Yeni Foça istasyon noktalarına ait eğrilerin büyük 
oranda üst sınıra yakın ve altında kaldığı görülmektedir. Bu 
durum, sağ şeridin genelde ağır araçlar tarafından kullanıldığı 
(Her iki istasyon noktasının bulunduğu arter, İzmir Çanakkale 
yolu üzerinde olup özellikle Aliağa’dan İzmir yönüne gelen 
yüklü yakıt tankerleri sağ şeridi kullanmaktadır.) ve buna bağlı 
yüzey dokusunun azaldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Diğer yandan sol şeritlerden elde edilen grafikler, tüm gözlem 
noktalarında kazaların %15 ve %85 sınırları arasında kaldığını 
göstermektedir. Bu da sol şeritteki sürücülerin sağ şeride oranla 
daha hızlı hareket etmelerinin bir sonucu olarak algılanabilir. 

Şekil 5: DFT değerleri ile kazalar arasındaki ilişkiye ait olasılık dağılım grafiği

TOPLAM KAZA %15
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YAĞIŞLI KAZA %15
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MENDERES CADDESİ SAĞ

KISIKKÖY SOL
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5. Sonuç

Ülkemiz ve diğer ülkelerde yapılan istatistikler karşılaştırıldığında hava koşulları ve yol yüzey özelliklerinden 
kaynaklanan kaza oranlarının birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. Ülkemiz istatistiklerinde, iklim 
ve yol özelliklerinden kaynaklanan kazalar, diğer ülkelerde meydana gelen kazalardan oran olarak daha 
düşüktür. Çünkü bahsedilen faktörlerle ilgili tutulan istatistikler, en azından sayıları ve içerikleri itibarıyla 
sağlıklı değildir. Çoğu kez yol kusurundan meydana gelen kazalar sürücü kusuru olarak kayıtlara geçmekte 
ve böylece yol kusuru, istatistiksel verilere göre daha düşük oranda oluşmaktadır. Trafik kaza tutanaklarında, 
fren mesafelerinin yanında, kazanın meydana geldiği yol yüzeyinin pürüzlülüğünün de belirlenmesi ve bu 
amaçla hızlı ve etkin bir yöntemin kullanılması gerekliliği de ortadadır.

Yol yüzey özelliklerinin doğrudan trafik güvenliği ve dolayısı ile kaza oluşumları üzerinde etkili bir faktör 
olduğu yukarıda ayrıntıları ile açıklanan nedenlerle açıkça görülmektedir. Dolayısı ile çalışma sonucunda 
gerek kaplama yenilenmesi, gerekse alınacak güvenlik tedbirleri ile insan hayatı ve kaza sonucu oluşan 
ekonomik kayıplar en aza indirilmiş olacaktır.
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Şekil 6: Sağ Şeritler için DFT değerleri ile kazalar arasındaki ilişkiye ait olasılık dağılım grafiği
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Şekil 7: Sol Şeritler için DFT değerleri ile kazalar arasındaki ilişkiye ait olasılık dağılım grafiği
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Bu çalışma, “Yaya Yolu Tasarımı ve Uygulamaları Kaynaklı Yaya-Taşıt Trafiği Çatışmasının İncelenmesi” başlığı ile tamamlanmış olan 113M222 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi 
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Yüksek hız normal koşullarda bile tehlikeliyken yağışlı 
havalarda daha büyük risk oluşturur. Yanlış veya yıpranmış 

lastikler aracın savrulmasına davetiye çıkarır. 



Lastik kontak yüzey alanı ile
ıslak zeminlerde sürüş
güvenliği: Hız ve lastik
özelliklerinin etkisi
Özet: Yağmurlu havalarda araçların savrulması ve kayması, sürücülerin ve yayaların güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. 
Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde meydana gelen yağışlarda olan kazalar ve bu kazaların son yıllardaki bilançoları bu gerçeği 
gözler önüne sermektedir. Bu kaymaların ve savrulmaların araç bazında en büyük etmenleri, aracın hızı ve lastik özellikleridir. 
Fazla hız normal koşullarda bile tehlikeli iken yağmurlu havalarda daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Yanlış ve/veya yıpranmış 
lastikler ise aracın savrulmasına davetiye çıkarmaktadır. Günümüzde, ıslak yol tutuşu özelliği yeni lastiklere etiketlenmekte ve 
tüketicilere hangi şartlarda ne kadar mesafede durulabileceğine dair bilgilendirme yapılmaktadır. Islak yolda araçların davranışları 
ve bu davranışa göre kazaların nasıl önlenebileceği ise eğitim vasıtası ile trafiği oluşturan yayalar ve sürücülere aktarılabilir.
Bu eser için hazırlanan bu yazı da bunu amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Islak Zemin, Sürüş Güvenliği, Lastik, Yüksek Hız 

Abstract: Spinning and slipping of vehicles in rainy and snowy weather threatens the safety of both drivers and pedestrians. 
Especially traffic accidents due to precipitations occurred in autumn and winter periods of the year have costed heavy losses. 
The main reasons of these slipping and spinning in terms of vehicles are the speed of the vehicle and the characteristic of the 
tires. Excessive speed creates a huge danger under normal circumstances and even more on rainy days. Another reason of 
spinning could be wrong and/or defective tire selection. Nowadays, wet roadholding feature is added to tires and the consumers 
are acknowledged about the breaking time under various conditions. Vehicle behavior on wet roads and how to prevent traffic 
accidents according to this behavior can be taught to both drivers and pedestrians. This paper, which is prepared for this book, 
is aiming this objective.
Keywords: Wet Road, Driver Safety, Tire, High Speed
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1. Giriş

Hava şartları ve yolun geometrisi sürücülerin ve yayaların 
güvenliğini ilgilendiren önemli unsurlardır. Yol geometrisi ve 
hava şartlarının yağışlı veya çok nemli olması yolda ıslaklık 
ve donmalar meydana getirerek veya sürücülerin görüşünü 
kısıtlayıcı derecede sis ve yağış oluşturarak yayaların ve 
sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Yol asfaltı 
üzerinde oluşan ıslaklık ve donmalar özellikle yolun lastik 
ile olan etkileşimini, aracın yola tutunmasını ve sürtünme 
katsayılarını ciddi anlamda değiştirmektedir. 

Bu alanda ilk çalışmalar 1965 yılında Maycock [1] tarafından 
yapılmış ve savrulma direncinin lastiğin dış katmanı ile alakalı 
olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle yavaş hızlarda yaklaşık %20
-30 oranlarında lastikle zemin arasında sürtünme katsayısı 
azalması söz konusudur. Yüksek hızlarda ise bu oranın 
azaldığı fakat aynı zamanda sürtünme katsayısının da azaldığı 
saptanmıştır. Sabey ve diğ. [2] ise yüzeylerdeki su derinliğinin 
farklı lastik taban deseni ile olan ilişkisini incelemiş ve lastik 
tabanı ne kadar iyi olursa olsun, yol yüzeyinin eksikliğini 
gideremeyeceği sonucuna varmıştır.

1975 yılından itibaren “kızaklanma” (ıslak zemin üzerinde 
lastik/ zemin temasının azalması veya komple kaybolması) 
konusunda eğilim artmış ve ıslak zemin problemlerinde daha 
çok bu konsept üzerinde durulmuştur [5, 6]. Persson ve diğ. 
2005 yılında bu sürtünme azalmasını lastiğin taban desenindeki 
kanalların  su havuzcukları ile tıkanıp lastik tabanının daha 
pürüzsüz hale gelmesi ile açıklamıştır. [7] Bu havuzcuklar 
lastik ile bir bütün halinde düşünülerek lastiğin dış yüzeyinin 
daha pürüzsüz hale gelmesi, aynı şekilde zeminin de gittikçe 
pürüzsüz hale gelerek sürtünme katsayısının azalmasına neden 
olacak şeklinde değerlendirilmiştir. 

2001 yılında Claeys ve diğ. [8] ıslak zeminlerde lastik 
sürtünmesini modelleme üzerine çalışma yapmış ve 3 boyutlu 
karmaşık bir sürtünme lastik modeli geliştirmişlerdir. Bu 
model; hız, yağış derinliği, lastik yarıçapı gibi birçok parametre 
içermektedir. 2004 yılında Minh-Tan Do ve Yves Delanne 
ıslak zemin ile lastik sürtünmesini değişen hız, yolun mikro ve 
makro yüzeyleri ve lastik özelliklerini kullanarak tahmin etme 
üzerine bir çalışma yürütmüşlerdir. [9] Savrulmayı inceleyen 
İngiliz sarkaç testi değerlerine göre yüksek oranda kuvvetli bir 
tahmin mekanizması geliştirebilmişlerdir. 

2.Yağış ve Islak Zeminin Sürüş Üzerindeki Etkisi

Araştırmalar sürücülerin yağış sırasında sürüş davranışlarını değiştirdiğini göstermiştir. Sürücüler yağış 
esnasında daha az sollama yapar ve yavaşlayarak takip mesafelerini artırırlar. (Hogema,1996 ve Agarwal, 
2005). Her ne kadar sürücüler daha az sollama yapsa ve daha yavaş sürmeye gayret etseler de yağış 
sırasındaki kaza riski, kuru hava koşullarında olduğundan daha fazladır. Bu da sürüş davranışındaki 
değişikliklerin kötü hava şartlarını telafi etmek için yetersiz olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir.

Bunun nedenlerden bir tanesi, yağışların görüş mesafesini azaltmasıdır. (Şekil 1) Şiddetli yağmur ve kar 
yağışı sırasında 50 metreye kadar düşebilen görüş mesafesi, ağır araçların su sıçratması ile birlikte diğer 
sürücülerin görüş mesafesini daha da aşağı seviyelere çekebilmektedir. (Terpstra,1995) Aynı zamanda 
buğulanma ve ön camlarda biriken yağmur ve kar birikintileri de görüşün azalması ile sonuçlanabilir.

Yağmur ve kar miktarı arttıkça yol yüzeyinin sürtünmesi gittikçe azalacaktır. Daha sonra detaylı olarak 
açıklanacak olan yol ile lastik arasına su tabakasının girmesi olayı bunun ana nedenidir. 

Yağmur ve kar sadece aracı ve sürücüyü değil trafik akışını ve trafik yönetim prosedürlerini de 
etkilemektedir. Araçların yağmurlu ve karlı havalarda daha düşük hız limitlerine tabi tutulması, yollardaki 
su ve kar tahliyesinin yapılmasından dolayı oluşan şerit kapatma/yol kapatma durumları, bu durumlardan 
kaynaklanan sinyalizasyondaki optimizasyon problemleri bunların başlıcalarıdır. Bu durumda en önemli 
faktör ise ilgili kuruluşların arasındaki koordinasyondur. 

Son olarak buzlanma durumunda, yol yüzeyi gözenekli asfalt gibi açık bir yapıya sahipse yolun ıslak kısımları 
üstü kapalı asfalt kısımlara göre çok daha hızlı donma gösterecektir. Asfalt bu bölgelerde sürtünmesini 
neredeyse kaybeder. Yolun üst zemini yeni yapılan yollarda daha gözenekli olup zamanla aşınarak daha da 
düz bir hale gelmektedir. Bu yüzden yeni yapılan yollarda buzlanma riski daha fazla görülmektedir. 

Şekil 1: Yağmurun ön camda birikerek görüş mesafesini azaltması.

Harvey ve Brenner [3] ve Sears Roebuck [4] yaklaşık olarak aynı dönemde lastiğin konumunun
önemi ile ilgili bir çalışma yapmışlar ve arka akslardaki lastiklerin kalitesinin arttıkça

trafik güvenliğinin arttığını gözlemlemişlerdir. Bu çalışmalara göre
ne olursa olsun yeni alınmış yüksek kalitedeki lastikler, aracın arka aksına takılmalıdır. 
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3.Hız ve Lastik Özelliklerinin Islak Zeminde Sürüş Güvenliğine Etkisi

Hız ve lastik özelliği unsurları ıslak zeminde aracın davranışını etkileyen etmenlerdir. Hız ve lastik özelliklerinin sürüş güvenliğine 
etkisi incelenirken girişte de belirtildiği üzere aracın tekerleği ile “kızaklanma” olarak adlandırılan olay en önemli etkendir. 
Kızaklanma, lastik ile yol yüzeyi arasına su katmanının dahil olup bu katmanın lastik ile yol etkileşimini kesmesi/azaltması 
şeklinde tanımlanabilir. Lastikler üzerinde bulunan girintiler (taban deseni) özellikle bu olayın etkisinin minimuma indirilmesi için 
konulmuştur. Basitçe lastik taban desenini oluşturan kanallar dolana kadar lastik ile yol birbirlerine temas etmekte ve sürtünme 
sağlanabilmektedir. Yani bu kanalların hacmi arttıkça yol ile lastik arasındaki sürtünmenin varlığı korunacaktır. 

Eğer ki yol üzerinde yeterli miktarda su varsa ve sürücüler belirli bir hızın üstünde seyir ediyorsa, su birikintisi içerisindeki sıvı 
lastik girintilerine dolmaya başlar. Lastik yüzeyindeki bu girintiler eğer ki suyu drene edemeyip ihtiva etmeye devam ederse, araç 
artık yol üzerinde değil; yol ile lastik arasındaki su katmanı üzerinde hareket etmeye, dolayısı ile kaymaya başlar. Bu istenilen bir 
durum değildir. Aracın kaymasına hatta savrulmasına davetiye çıkarmaktadır. Şekil 2’de saat yönünde dönmekte olan bir lastiğin 
normal seyri ile kızaklanmaya maruz kalması sonucunda zeminle olan etkileşimi gösterilmiştir. Zeminle lastik arasına giren su 
sürtünmeyi azaltmakta ve savrulmaya neden olmaktadır.  

NORMAL

CONTACT

Lastik

dönüş yönü

HYDROPLANE

HYDROPLANE

Lastik

dönüş yönü

Şekil 2: Lastiğin normal şekilde ilerlemesi (solda) ve lastik ile yol arasında su katmanının oluşması (sağda)

Kızaklanmaya neden olabilecek etmenler aşağıdaki gibidir;

• Yolun fiziksel durumu: Yol yüzeyinde biriken su
 miktarı önemli düzeyde etkilidir. Çok girintili çıkıntılı
 yollarda küçük hendeklerde oluşan su birikintileri, lastik
 yüzeyinin tamamının suya batmasına ve su ile kaplanmasına
 neden olabilir. Aynı zamanda su drenajı düzgün olmayan
 yollarda, engebe olmasa bile yol yüzeyinde biriken
 su lastiklerde su birikmesi olasılığını yükseltmektedir.

• Hız faktörü: Şekil 3’te de görüleceği üzere araç
 hızlandıkça lastiklerin suyu drene etmesi için gerekli olan
 zamanın sağlanması zorlaşmaktadır. Diğer bir deyişle ne
 kadar yavaş gidilirse lastik taban deseninin kanalları içinde
 bulunan suyun lastikten uzaklaşıp yere doğru akması için
 gereken süre lastiğe sağlanmış olacaktır. Eğer ki yüksek hızda
 kullanılan bir araç ıslak bir yüzeyden geçiyorsa diş derinliği
 içerisinde hala su muhteva eden lastikler ıslak zemin üzerinde
 kızaklanma denilen etkiye maruz kalacaktır. Bu da aracın
 zeminle olan sürtünmesini azaltıp aracın kayması demektir.

• Lastiklerin durumu: Lastiklerin durumu ciddi anlamda
 önem taşımaktadır. Daha fazla diş derinliği olan lastikler,
 daha fazla suyu içeride hapsedebilirken yüzeyi aşınmış
 ve/veya diş derinliği daha az olan lastikler ise daha az
 suyu muhteva edebilir. Bu da bir yerden sonra kızaklanmaya
 neden olabilecek ve lastik ile yol arasına su katmanı girmesine
 neden olacaktır. Şekil 4’te de görülebileceği üzere yeni lastik
 diş derinliği daha fazla olup yol yüzeyindeki suyu hem daha
 fazla muhteva edebilip hem de daha fazla drene edebilecek
 düzeydedir. Ancak soldaki aşınmış olan lastik kullanım
 sırasında sürücüyü tehlikeye atacaktır. Şekil 5’te
 lastik diş derinliği ile zemin/su katmanı ilişkisi
 gösterilmiştir. Lastik diş derinliği arttıkça iç
 hacim artmakta ve kızaklanma riski azalmaktadır. 

• Sürücü davranışı: Sürücülerin yol boyunca kesinlikle su
 birikintilerinden kaçması gerekmektedir. Yağmur yağarken
 zaten lastik diş derinliği içindeki hacmin büyük bir çoğunluğu
 su ile dolu olacağı için birikintilerden kaçmak, bu suyun
 artması yerine dışarıya atılmasını sağlayacaktır. Sağanak
 yağmur olduğunda veya hava durumu sağanak yağış
 gösterdiğinde araç kullanımından mümkün olduğunca
 kaçınmak ve toplu ulaşımı tercih etmek de trafiği rahatlatırken
 sürücülerin kızaklanma riski altında olmamalarını da
 sağlayacaktır.

DÜŞÜK HIZ

YÜKSEK HIZ

ÇOK YÜKSEK HIZ

Şekil 3: Araç lastiği ile yol arasındaki etkileşimin hızlara göre görselleştirilmesi.
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Şekil 5: Lastik diş derinliği ile kızaklanma arasındaki ilişki

Yukarıdaki tüm güvenlik önlemlerine rağmen araçların yağışlı havalarda kontrol kaybı yaşanabilmektedir. 
Bu konuda yapılacak en önemli şey, panik yapmamaktır. Sakin kalmak ne kadar zor olsa da an içerisinde 
kontrolü kaybetmeden doğru hamleyi yapmak en önemli etkendir. Öncelikle sürücü kesinlikle frene sonuna 
kadar basmamalı veya aniden ivmelenmemelidir. Başka bir deyişle aracın ivmesi pozitif veya negatif yönde 
ani olarak yüksek miktarda değişmemelidir. Aksi durumda, kızaklanma lastiklerden bir tanesinde olmakta 
ve ani fren anında aracın bir lastiği kayarken diğeri zemin ile temasta olup sürtünmeye maruz kalmaktadır. 
Bu da aracın doğrultusunun aracın merkezinden geçmeyen kuvvetlerin bileşkesine maruz kalmasına, diğer 
bir deyişle kendi etrafında dönmesine neden olacaktır. 

Bir diğer önemli aksiyon ise aracın sürücüsünün aracı boş bir yere doğru yönlendirip daha fazla 
yönlendirmeden aracın toparlanmasını beklemesidir. Bu da aracın lastiğinin suyu boşaltması için araca 
gerekli zamanı verecek, aynı zamanda da bir kaza riskini azaltacaktır. Mümkünse daha kuru görünen tarafa 
doğru aracı yönlendirmesi ise aracın daha az suya maruz kalarak lastik içerisinde bulunan suyu dışarıya 
boşaltmasına olanak tanıyacaktır. 

Son olarak ise araçların yüksek hız yapılabilecek otoban ve otoyollarda, daha kontrollü hızları tercih etmesi 
kızaklanma ihtimalini azaltacaktır. Sürücünün çok fazla yavaşlaması da trafik sorunu yaratacağından dolayı, 
sürücü hızını o otoyolda normalde yapacağı hızın yaklaşık olarak üçte biri kadar azaltarak bu riski azaltabilir. 
Mesela bir sürücü otoban üzerinde ortalama 120 km/saat ile gidiyorsa bu hızın üçte biri olan 40km/saat 
kadar hızını azaltarak 80km/saat ile 90km/saat arasında bir hızı tercih etmesi ile kızaklanmadan kaçabilir.

4. Çift Mekanizma Yaklaşımı

Violaine Todoroff ve Frederic Biesse’nin [10] ıslak zeminde 
lastik davranışları üzerine çalışmaları ise daha analitik olarak 
fikir vermektedir. Todoroff ve Biesse daha önce belirtilenlerle 
örtüşen çift mekanizma modeli ve bu mekanizmaların 
hesaplanması üzerine çalışmışlardır. Bu mekanizmalar 
lastiğin performans kaybını iki açıdan inceler: Kızaklanmadan 
kaynaklanan performans düşüşü ve lastik sürtünmesinden 
kaynaklanan performans düşüşü. Bu yaklaşım, söz konusu bu 
mekanizmaların performans düşüşündeki etkilerine bakarak 
aracın yol tutuşundaki performans düşüşünü, belirli bir hızdan 
daha düşük bir hıza düşmesi için gereken sürenin artışı olarak 
tanımlanmıştır ve nedenlerini inceleyerek bunlar arasındaki 
ilişkiyi çıkarmaya çalışmaktadır. Aracın performansındaki 
düşüşün hangi mekanizmanın kontrolünde olduğunu tespit 
ederek sorunun lastiğin yıpranmışlığında mı yoksa tipinde mi 
olduğuna kanaat getirmek için kullanılabilecek bir yaklaşımdır.

Aracın belirli bir hızdan daha düşük bir hıza düşerken aldığı 
mesafeyi kullanarak lastik performansını ölçerken kullandıkları 
eşitlik:

Yıpranmış lastik için indeks değeri 0,48 olarak ölçülmüşken bu 
değer yeni bir lastik için 0,67’dir. Bu değerler doğrultusunda, 
dış yüzeyi yıpranmamış lastiğin %50 oranında daha iyi 
performans verdiği çıkarımı yapılabilir. Ancak bu değerler 
bize kızaklanma konusunda fikir vermemektedir. Kızaklanmaya 
neden olan direnç aşağıdaki formülle çıkarılabilmektedir.

µ80-20 = µ_IslakTutuş x Effsu

µ80-20 = Hızın 80’den 20’ye düştüğü zaman ortaya çıkan indeks

µ_IslakTutuş x Effsu =Yaklaşık olarak µ40-20 değerine eşit olan değer

Effsu = Kızaklanma direnci

µ = Performans indeksi

V1 = İlk hız ( Bu deney için 80 km/saat)

V2 = Son hız ( Bu deney için 20 km/saat)

g = Yerçekimi ivmesi

D = Durması için aldığı mesafe

µ= V1 
2 - V2 

2

2.g.D

Grafik 1 incelendiği zaman, µIslakTutuş değeri yeni  (mavi) 
lastik için 0,73, yıpranmış lastik için ise 0,61’dir. İlk başta 
bulunan değerler yardımıyla;

Yeni lastik için Eff değeri 0,92 iken yıpranmış lastik için 
0,79’dur. Bu da ıslak zeminde yeni lastiğin eski lastiğe oranla 
%16,4 daha iyi performans anlamına gelmektedir. Eff değeri, 
lastiğin malzeme tipine ve dış yüzey desenine bağlı olan bir 
değer olduğu için aynı malzemeden yapılmış ve aynı desene 
sahip lastikler için aynı değeri vermesi beklenmektedir. Grafik Y 
incelendiğinde ise, yüksek bir R2 değeri ile lineer bir doğrunun 
çıkması da bu tezi desteklemektedir. 

Effsu  = µ80-20 / µIslakTutuş

Grafik 1: µdeğişimi / hız ilişkisi

(Turuncu çizgi yıpranmış / maviler ise

yeni lastiği temsil etmektedir)

Kaynak:Todoroff ve Biesse, Safety on wet road:

the two tire mechanisms
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Grafik 2: = µ80-20 ve µ40-20 arasındaki ilişki grafiği

Kaynak: Todoroff ve Biesse, Safety on Wet Road: The Two Tire Mechanisms
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5. Kızaklanmayı Önlemek İçin Alınacak Tedbirler

Kızaklanmayı önlemek için alınacak en önemli tedbir, doğru yapılmış bir kara yolu drenaj sistemidir. Kara yolu 
drenaj sistemleri basitçe yüzey ve toprak altı sularının doğru bir şekilde kontrol edilip bertaraf edilmesidir. 
Fazlalık olan su kızaklanmaya neden olmasının yanı sıra yolun stabilitesini ve taşıma gücünü azaltarak yolun 
belirli bölgelerde çökme yapmasına, asfaltın parçalanmasına ve yol kenarlarında hasar oluşmasına neden 
olmaktadır. Drenajın en büyük gerekliliği, anayol ve banketteki suyun sızdırma veya birikme yapmadan 
yolun geometrisi ve yerçekiminin yardımı ile dışarı atılmasıdır. Bunun için kara yollarında “superelevation” 
denilen yolun belirli bir kenarının diğer kenarından veya merkezinden daha aşağıda olması durumu söz 
konusudur. (Şekil 7) Drenaj her ne kadar önemli ise şevlerden ve yol çevresinden yola ekstra su ve kar 
akışının olmaması da bir diğer önemli faktördür.

Bir yol mükemmele yakın tasarlanmış olsa da, adezyon kuvvetlerinden dolayı yağış sonucu yol üzerine 
düşen kar ve yağmurun tam drenajı sağlanamaz. Bu noktada ise sürücülerin ve trafik yöneticilerinin bu 
konuya eğilimleri ve dikkati önem kazanmaktadır. Tehlikeli olabilecek düzeyde yağmur ve kar yağışının 
olduğu dönemlerde kızaklanmanın, yukarıda da belirtildiği gibi, ana nedenleri lastiğin fiziksel durumu ve 
hız faktörleridir. Bu faktörlerden hız faktörü belediyelerin sinyalizasyon sistemleri, trafik polisleri ve uyarı 
tabelaları ile kontrol edilmeli, sürücülerin belirli hava ve yol koşullarında belirli hız limitlerinin üstüne 
çıkmamaları sağlanmalıdır. Ayrıca yoldaki buzlanma riskine karşılık tuzlama ve yol temizleme çalışmalarının 
daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak en nihayetinde asıl sorumluluk sürücülerin 
kendisindedir. 

Sürücüler özellikle lastikleri konusunda dikkatli olmalıdır. Sürücülerin lastiklerinin hangi şartlarda hangi 
davranışı göstereceğini lastiği alırken öğrenmeleri ve buna göre sürüşlerini ayarlamaları gerekmektedir. 
Mümkün olduğunca lastiğin fiziksel durumunu kontrol altında tutmalı ve lastiğin diş derinliğinin yeterli 
olduğundan emin olunmalı, olunamıyorsa da bir uzmana gösterilmeli veya daha da temkinli kullanılmalıdır. 
Kızaklanma etkisinin lastik ve hız ile birebir ilişkili olduğu düşünülürse, lastiğin fiziksel durumu ne kadar 
yetersizse, yapılması gereken hız o kadar düşük olacaktır. Sürücülerin aynı zamanda daha dikkatli sürerek 
mümkün olduğunca su birikintileri ve buzlanmalardan uzak durmaları gerekmektedir. 

Şekil 6: Farklı yol drenaj sistemleri. Kaynak: https://www.knowsley.gov.uk

Şekil 7: Düz yol(sol) ve virajlar(sağ) için kenar yükseltileri. Kaynak:AASHTO(2012)
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6. Sonuç

Kızaklanma olayı, araçların yağmur ve kar yağışlarında 
kayma ve savrulmalarının en büyük nedenidir. Bu olayın 
gerçekleşmesinde en etkin rolü oynayan iki etmen, yüksek hız 
ve lastik performansıdır. Todoroff ve Biesse’nin “Çift Lastik 
Mekanizması” çalışması kapsamında bu iki etmenin birbirleri 
ile olan güçlü ilişkisi gösterilmiştir. Bu iki etkenden özellikle 
lastik performansının kontrolü sürücüler tarafından yapılmalı 
ve lastiğin performansına göre sürücülerin çok daha temkinli 
sürüş yapmaları gerekmektedir. Özellikle yağışlı havalar 
için lastik tabanının merkezine doğru olan diş derinliklerinin 
yeterli olduğundan emin olarak belirli bir hız limitinin üstüne 
çıkmamaları gerekmektedir. Aynı zamanda belediyeler, kara 
yolları müdürlükleri ve trafik personelleri; gerekli bilgilendirme, 
uygulama, yol üzerinde biriken kar ve buzun bertaraf edilmesi, 
drenaj ve altyapı işleri gibi kızaklanmayı önlemek için 
alınabilecek önlemleri en koordine biçimde en kısa sürede 
almalıdırlar.
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Dönel kavşakların tasarımı
güvenli trafik için hayati önem taşır. 
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Ölümlü ve yaralanmalı
trafik kazalarının
azaltılmasında dönel kavşak
uygulamalarının önemi
Özet: Günümüzde trafiğin kazalar, zaman kayıpları ve yakıt tüketimi israfı gibi olumsuz olgularını en aza indirebilmek için çeşitli 
mühendislik çözümlerine gidilmektedir. Sinyalizasyon sistemleri ve farklı düzeyli kavşak projelendirmeleri bu amaca yönelik 
çözümler arasında sayılabilir. Özellikle trafik sinyalleri; uzun yıllar trafik mühendisleri, yöneticiler ve halk tarafından trafik 
sıkışıklığı ve kazalar gibi sorunların tek çözümü olarak görülmüştür. Ancak trafik sinyalleri genelde beklentileri karşılamaktan 
uzak düşmektedir. İlk örnekleri İngiltere’de görülmeye başlanan modern dönel kavşaklar özellikle 80’li yılların başından itibaren 
Avrupa’nın çeşitli ülkeleriyle Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın önde gelen ülkelerinde de sık kullanılan bir 
çözüm olarak kendini göstermeye başlamıştır. Bunun en önemli nedeni olarak kavşaklarda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı 
kazaların sayısında, bu tip kavşaklarda büyük azalma görülmesi ve yüksek kapasiteye sahip olmaları gösterilebilir. Bu çalışmada, 
dönel kavşakların bazı geometrik karakteristikleri üzerinde durulacak; özellikle trafik güvenliği açısından dönel kavşaklar 
irdelenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise İzmir özelinde ülkemizdeki bazı dönel kavşak uygulamalarından örnekler 
verilerek tartışılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları, Hız Yönetimi, Dönel Kavşaklar 

Abstract:Today, various engineering solutions are used to minimize the negative effects of traffic such as accidents, waste of time 
and waste of fuel consumption. Signalization systems and interchanges are among the solutions suggested for traffic problems. 
Especially traffic signals have been seen as the only solution for problems such as traffic congestion and accidents by traffic 
engineers, managers and the public for many years. However, traffic signals are often far from meeting expectations. Modern 
roundabouts, the first examples of which have been seen in the UK, have become a frequently used solution, especially in the 
early 80s, as well as in various countries in Europe and in the world’s leading countries such as Australia and the United States. 
The most important reason for this is that the number of fatal and injured accidents occurring at intersections can be shown to be 
reduced in such intersections and they provide high capacity. In this study, some geometric characteristics of roundabouts will be 
emphasized; especially in terms of traffic safety and roundabouts will be examined in detail. In the last part of the study, it is aimed 
to discuss some roundabout applications in our country by presenting different examples especially from İzmir.
Keywords: Traffic Accidents, Speed Management, Roundabouts
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1. Giriş

Sosyoekonomik gelişmelerin hızla artış gösterdiği günümüzde, ulaşım hizmetlerine olan talep de aynı 
oranda artmaktadır. Bunun sonucunda ulaşım sistemlerinde ve özellikle kara yollarında büyük tıkanmalar 
olmakta, bunların sonucu olaraksa zaman kaybı ve gereğinden fazla yakıt tüketimi gibi yüksek maliyet ve 
çevresel kirlenmelere yol açan etkilerin yanı sıra çeşitli kazalar meydana gelmektedir. Dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerde, bu sorunların giderilmesi amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Ulaşım 
sistemlerinin daha etkin ve güvenli kullanılmasını sağlamaya yönelik önlemler, bu ülkelerde sorunların 
minimum seviyeye indirgenmesi açısından önemli bir aşama kaydedilmesini sağlamıştır.

Türkiye ise 1950’li yıllarda kara yolu ulaşım sisteminin gelişmeye başlamasıyla yukarıda belirtilen sorunlarla 
karşılaşmaya başlamıştır. Ne yazık ki gelişmiş ülkelerde görülen kontrol ve yönetim çalışmalarına ülkemizde 
aynı hızla başlanamamıştır. Gerek eğitimin gerekse denetimin yeterince yerine getirilememesi, kural tanımaz 
sürücü davranışları, mühendisliğe dayalı önlemlere yeterince önem verilmemesi gibi faktörler; trafik 
kazalarının günlük yaşantımızdaki önemini korumasına yol açmaktadır.

Günümüzde trafiğin kazalar, zaman kayıpları ve yakıt tüketimi israfı gibi olumsuz olgularını en aza 
indirebilmek için çeşitli mühendislik çözümlerine gidilmektedir. Işıklı sinyalizasyon sistemleri, farklı düzeyli 
kavşak projelendirmeleri, bu amaca yönelik çözümler arasında sayılabilir. Özellikle trafik sinyalleri; uzun 
yıllar trafik mühendisleri, yöneticiler ve halk tarafından trafik sıkışıklığı ve kazalar gibi sorunların tek çözümü 
olarak görülmüştür. Ancak trafik sinyalleri genelde beklentileri karşılamaktan uzaktır. Durma noktalarının 
artmasıyla gecikme süreleri uzamakta, kazaların şiddeti yükselme eğilimi göstermekte, sıkışıklık ve sürücü 
hataları artmaktadır. (Wallwork, 1997)

Ülkemizde, trafik sıkışıklıklarının ve trafik kazalarının tek çözümü olarak ışıklı sinyalizasyon sistemleri 
görülmüş ve yapılmış olan çok az sayıdaki çalışma da bu tip kavşaklara yönlendirilmiştir. Günlük yaşantımızda 
büyük yer tutan ve ulaşım ağlarının içerisinde küçümsenemeyecek bir yere sahip olan kontrolsüz kavşaklar 
üzerinde ise birkaç istisna dışında herhangi bir ciddi çalışma görülmemektedir. 

İlk örnekleri İngiltere’de görülmeye başlanan modern dönel kavşaklar, özellikle 80’li yılların başından 
itibaren Avrupa’nın çeşitli ülkeleriyle Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın önde gelen 
ülkelerinde de sık kullanılan bir çözüm olarak kendini göstermeye başlamıştır. Bunun en önemli nedeni 
olarak kavşaklarda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısında, bu tip kavşaklarda büyük 
azalma görülmesi ve yüksek kapasiteye sahip olmaları gösterilebilir. (Tanyel, 2001)

Bu çalışmada, dönel kavşakların bazı geometrik karakteristikleri  üzerinde durulacak; özellikle trafik güvenliği 
açısından dönel kavşaklar irdelenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise ülkemizdeki bazı dönel 
kavşak uygulamalarından örnekler verilerek tartışılması hedeflenmektedir.

2. Modern Dönel Kavşaklar

Janssens (1994) modern dönel kavşakları, merkezi bir trafik 
adası etrafında trafiğin saat yönünün tersine (eğer trafik sağdan 
akıyorsa) veya saat yönünde (eğer trafik soldan akıyorsa) hareket 
ettiği, yönlendirilmiş kavşaklar olarak tanımlamıştır. Karayolları 
Genel Müdürlüğü (2019) ise modern dönel kavşakları, “Trafik 
akımının merkezi bir ada etrafında yönlendirildiği ve ada 
etrafındaki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu işaretlerle 
belirlenmiş kavşak tipidir.” şeklinde tanımlamaktadır. Modern 
dönel kavşakların, eski tip dönel kavşaklardan en önemli 
farkının kavşağa giren taşıtların yönlerinin saptırılarak hızlarını 
düşürmeye zorlanmaları olduğu söylenebilir. (Pratelli, 2006) 
Şekil 1’de eski tip bir dönel kavşak, Şekil 2’de ise modern 
bir dönel kavşak görülmektedir. Kavşaklar incelendiğinde 
eski tip dönel kavşakta, işaretlemelerin yetersiz olduğu; 
kavşağa ait yan yolların ise dik bir açıyla kavşağa bağlandığı 
görülmektedir. Modern dönel kavşaklarda ise sürücülerin 
doğru yönlendirilmesi için kolay algılanan ve çok sayıda yatay 
ve düşey işaretlemenin bulunduğu açıkça görülmektedir. 
Ayrıca, yanyoldan kavşağa girecek olan taşıtların daha küçük 
bir katılım açısıyla kavşağa bağlanmaları sağlanmaktadır. 

Şekil 1: Eski Tip Bir Dönel Kavşak. Kaynak: Ouston ve Bared (1995)

Şekil 2: Modern Dönel Kavşak. Kaynak: Ouston ve Bared (1995)

Şekil 3’te modern bir dönel kavşağa ait bazı geometrik 
parametreler görülmektedir. Şekilde We, giriş genişliğini (m), 
Wc, dönüş alanı genişliğini (m), Dc, orta ada çapını (m);    , 
anaakımla yanyoldan kavşağa giren akım arasındaki kesişme 
açısını; Di, kavşağın dıştan dışa çapını (m) ve re, kavşağa 
girişteki dönüş yarıçapını (m) ifade etmektedir. 

Dönel kavşakların tasarımında  trafik güvenliği ve kavşak 
performansı açısından en önemi hususlardan biri, tüm 
kavşaklarda olduğu gibi yeterli görüş açısının sağlanmasıdır. 
Şekil 4’te dönel kavşaklardaki görüş uzaklığının şematik 
gösterimi yer almaktadır. 

Şekil 3: Modern Dönel Kavşağa ait Bazı Geometrik Parametreler
Kaynak: Tanyel v.d. (2013)
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Şekil 4: Dönel kavşaklarda görüş mesafesinin sağlanması
Kaynak: AUSTROADS, 2015

A

B

Yeterli görüş mesafesinin sağlanabilmesi için aşağıdaki iki 
hususun dikkate alınması gerekmektedir:

1) Kavşak yaklaşımları, kavşağa gelen sürücülerin ayırıcı ada, orta
 ada ve dönüş şeritlerinin rahatça görebilmelerini sağlayacak
 şekilde projelendirilmesi gerekmektedir.

2) Duruş çizgisinde bekleyen bir sürücü, kendinden bir önceki
 yaklaşımdan giriş yapan araçların girişlerini en azından 
kritik aralık değeri kadar bir seyir süresi uzaklıktan rahatça 
görebilmelidir. 50 km/sa seyir hızı ve 70 m uzaklık, düşük 
dönüş akımına sahip kavşaklar için yeterli olmaktadır 
(Taekratok, 1998). Daha yoğun kavşaklarda, 4 saniyelik kritik 
aralık kabulüne göre yapılan projelendirmeler yeterli olmaktadır.

Dönel kavşakların projelendirilmesinde dikkate alınması 
gereken en önemli hususlardan biri de araçların yönlerinin 
girişlerde, çıkışlarda ve doğru geçişlerde saptırılmasıdır. Yeterli 
derecede yapılan saptırmalar, kavşak güvenliğinin artmasını da 
sağlamaktadır. (Taekratok, 1998) Aslında yanyoldan kavşağa 
giren taşıtların hızlarının düşürülmesi, dönel kavşakların trafik 
hız yönetimi açısından en önemli ve en fazla tercih edilen 
çözümlerden birisi olmasını sağlamıştır. Şekil 5’te dönel 
kavşaklara girişte araçların yönlerinin saptırılması sonucunda 
hızlarda meydana gelen azalma görülmektedir. 

Taşıtların yönlerinin saptırılmasında orta ada çapının da 
büyük önemi  vardır. Yönü saptırılan araçlarla dönen ana 
akım içindeki araçların kesişme açısı küçülmekte, bu sayede 
yanyoldan gelen taşıtların kavşağa daha güvenli girişi 
sağlanabilmektedir. Dönel kavşaklarda kesişme açısının 
20~60 arasında değişmesi istenmektedir. (DMRB, 2007) 
60’den daha büyük açılarda, taşıtlar arasında çarpışma 
olasılığı ve çarpışmanın şiddeti artmaktadır. Diğer yandan, 
20’den daha küçük açılarda ise yanyoldan kavşağa giren 
sürücüler, anayoldaki taşıtları görememekte ve kazalar 
meydana gelebilmektedir. Bu nedenle doğru aralıkta 
kesişme açılarının sağlanması için orta ada çapı, yanyol 
bağlantılarının konumu ve şekli ile kavşak girişindeki ayrıcı 
adalara ait geometrilerin doğru bir şekilde tasarlanması 
büyük önem taşımaktadır. Örneğin; orta ada çapının çok 
büyük olması, kesişme açısının 20’den daha küçük olması 
gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Giriş ve çıkış şeritlerinin 
projelendirilmesi, özellikle kavşak kapasitesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Giriş şeritlerinin, araçların 
yanyoldan girerken yavaşlamalarını; çıkış şeritlerinin ise 
araçların kavşağı en kısa sürede terk etmelerini sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Örnek bir yaklaşım 
planı, Şekil 6’da verilmektedir:

Şekil 5: Dönel kavşaklarda hızlardaki azalma
Kaynak: Pratelli, 2006
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Ancak, dönel kavşakların uygun tasarlanmadıkları durumlarda 
önemli trafik kazaları meydana gelebilmektedir. Şekil 8’de 
dönel kavşaklarda oluşabilecek olası kaza türleri gösterilmiştir. 

Şekil 6: Dönel kavşaklarda yanyol bağlantısı ve ayırıcı ada tasarımı
Kaynak: Tanyel, 2001.

Ayırıcı adaların iyi bir kavşak görüşü, girişte hızı azaltıcı ve 
azalan ivme için güvenli bir alan sağlaması gerekir. (Taekratok, 
1998) Ayırıcı adaların işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

• Giriş akımını fiziksel olarak ayırmak, böylece yanlış
 yön hareketlerini engellemek;

• Giriş ve çıkışlarda yapılan sapmaların kontrol edilmesi;

• Yayalar için sığınma alanının sağlanması ve işaretlerin
 konulacağı bir yerin oluşturulması.

Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 
Karayolu Tasarımı El Kitabı’nda (2005) modern dönel 
kavşakların geometrik tasarım ilkelerine detaylı bir şekilde 
yer verilmektedir. Dönel kavşaklar, yukarıda açıklanan ilkeler 
ve Karayolu Tasarım El Kitabı’nda yer alan açıklamalar 
doğrultusunda tasarlandıkları durumunda trafik güvenliği 
açısından çok önemli faydalar sağlamaktadır. Doğru tasarlanan 
bir dönel kavşakta kesişmeler ortadan kalkmaktadır. (Şekil 7)

Teğetsel bir çıkış

tercih edilir

Ada burnu için en küçük 

yarıçap 0.6 m olmalıdır

Yaklaşım yönünün

saptırılmasının devam

ettirilmesi

“YOL VER” çizgisi

Kurb öncesi için

en az 4.2 m, kurb için

en az 5.1 m

Ayırıcı ada ofset

taraması

Şekil 7: Dönel Kavşaklarda karışıklık
noktalarının dört kollu bir
kavşağa göre değişimi
Kaynak: Transportation Research Board; 
2010

Vehicle Conflict Point Comparison

Source: NCHRP Report 672 Exhibit 5-2

Diverging
Merging
Crossing

Şekil 8: Dönel kavşaklarda oluşabilecek olası kaza türleri. Kaynak: Robinson v.d., 2000.
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4. Türkiye’deki Dönel Kavşak Uygulamaları

Türkiye’de dönel kavşaklar, en sık tercih edilen kavşak 
türleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda modern kavşak 
uygulamalarının sayısı artmakla birlikte hala yerleşim 
bölgelerinde ve kırsal kesimde, dönel kavşak uygulamalarında 
önemli eksiklikler ve yanlışlıklarla karşılaşılabilmektedir. Bu 
eksiklikler ve yanlış uygulamalar kısaca aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:

• Bazı uygulamalarda çok büyük yarıçaplı orta adalar 
oluşturulmaktadır. (Şekil 9) Bu tür kavşaklar, dönel kavşaklardan 
beklenen kapasite ve trafik güvenliğini sağlayamamakta ve bu 
nedenle sinyalize dönel kavşak olarak işletilmektedir. Eski tip 
dönel kavşak uygulaması olan büyük yarıçaplı yuvarlakada 
inşaatları, özellikle önemli güzergahların kesiştiği noktalarda 
ve şehir merkezlerine girişlerde sıkça kullanılmaktadır. Bu 
tip kavşaklarda da teğet geçişlerle karşılaşılmakta ve kavşak 
işlevini gerçekleştirememektedir.

• Daha önce de beliritildiği gibi dönel kavşaklar, özellikle 
kesişme noktalarını tamamen ortadan kaldırabilmektedir. Bu 
önemli avanataj, kavşakların kapasitelerinin ve performanslarının 
da artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda dönel 
kavşak olmamalarına rağmen dönel kavşak prensibi ile çalışan 
ancak geometrik olarak herhangi bir sınıfa sokulması güç olan 
kavşaklar ortaya çıkabilmektedir. (Şekil 10) İlgi çekici olan 
husus, bu kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerinin uygun 
sonuç vermemesi ve sinyalizasyon uygulanması durumunda 
kavşak kapasitesinde önemli azalmalar ve buna bağlı olarak 
kuyruklanma ve trafik sıkışıklıkları gözlemlenebilmesidir. 
İzmir Buca’da yer alan Heykel ve Çevik Bir Meydanı kavşakları 
bunlara güzel birer örnek teşkil etmektedir (Şekil 10 ve 11).

Şekil 9: İzmir Basmane Kavşağı
Kaynak: Google Earth, 2019.

Şekil 10: İzmir Buca Heykel Kavşağı
Kaynak: Google Earth, 2019.

Şekil 11: İzmir Buca Çevik Bir Meydanı Kavşağı
Kaynak: Google Earth, 2019.

• Dönel kavşak olarak inşa edilmiş olan hemzemin kavşaklar, 
dönel kavşakların en önemli özelliklerinden biri olan kavşağı 
kullanan araçların yönlerinin saptırılması ve hızlarının 
düşürülmesi görevini yerine getirememektedir. Bunun en 
önemli nedeni, özellikle ana arter üzerinde yol güzergahının 
yuvarlak ada etrafında yönünün saptırılmaması; yuvarlak adaya 
teğet olmasıdır. (Şekil 12).

• Günümüze standartlara uygun olarak tasarlanmış modern 
dönel kavşak uygulamaları yaygınlaşmaktadır. (Şekil 14) 
Diğer yandan, tasarlanan bazı dönel kavşaklarda yanyoldan 
giren taşıtların yönlerinin saptırılmaması hususuna hala 
dikkat edilmemektedir. (Şekil 15) Bu durum kavşaklarda 
gecikmelere yol açtığı gibi trafik güvenliğini de olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir uygulama olarak ön plana çıkmaktadır.

• Bazı dönel kavşaklarda katılım kolları dönel kavşağa uygun 
bir geometri ile bağlanmamakta, özellikle ayırıcı adalar 
oluşturulmamakta veya yanlış geometrilerde inşa edilmektedir. 
(Şekil 13)

• Türkiye’de trafik yönetmeliğinde bulunan ve dönel 
kavşaklarda uyulması gereken “Dönel kavşaklarda geçiş 
üstünlüğü dönen araca aittir.” kuralına uyulmamaktadır. 

• Trafik talebinin arttığı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde 
sinyalize dönel kavşaklar kapasite ve performans açısından 
olduğu kadar ana arterlerde hız yönetiminin sağlanması 
açısından da önemli yararlar sağlayabilmektedir. Ancak birçok 
durumda yanlış geometri uygulamaları nedeniyle sinyalizasyon 
sistemleri oluşturulmakta, ancak özellikle sola dönen araçların 
anayolu tıkaması nedeniyle istenen yarar elde edilememektedir. 

Tavsiye Edilmeyen Tavsiye Edilen

Şekil 12: Dönel Kavşaklarda Teğet Geçiş ve Yapılması Gereken Uygulama
Kaynak: Tanyel, 2001.

Şekil 13: Dönel kavşak girişlerinde ayırıcı ada yapılmaması durumuna bir 
örnek (İzmir Buca Üçkuyular Meydanı) Kaynak: Google Earth, 2019.

Şekil 14: Uygun tasarıma sahip bir modern dönel kavşak (Bornova, İzmir)
Kaynak: Google Earth, 2019.

Şekil 15: Uygun olmayan tasarıma sahip bir modern dönel kavşak (Muğla)
Kaynak: Google Earth, 2019.
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5. Sonuç ve Öneriler

Dönel kavşaklar, dünyada özellikle trafik kazalarının azaltılması 
amacıyla kullanılan en etkin çözümler arasında yer almaktadır. 
Ancak eksik ve/veya yanlış tasarlanmış dönel kavşaklar, 
kendilerinden beklenen yararı sağlayamadığı gibi kavşak 
performansı ve trafik güvenliği açısından da önemli sorunlar 
doğurabilmektedir.

Ülkemizdeki modern dönel kavşak uygulamaları günümüzde 
önemli oranda artmış olmakla birlikte hala yeterli sayıya 
erişilememiştir. Modern dönel kavşakların özellikle şehirlerarası 
kara yollarında, yerleşim bölgelerinden geçişlerde, hız kontrolü 
sağlamak amacıyla ve yerleşim bölgesinin giriş ve çıkışlarında 
kullanılmasının önemli yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Diğer yandan ülkemizde dönel kavşaklar üzerinde trafik 
güvenliği, kapasite ve performans açılarından araştırmaların 
artırılmasında büyük yarar vardır. Dünyada kullanılmaya 
başlanan turbo dönel kavşaklar, çiçek dönel kavşaklar 
(flower roundabouts) gibi tasarımların da ülkemizde 
uygulanabilirliklerinin araştırılması, yollarımızın daha etkin 
kullanılması açısından önemli adımlar olacaktır.

Kaynakça
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Yayaların karıştığı kazaların sayısını ve sonuçlarını iyileştirmek için 
öncelikle yayaların trafikte karşılaştığı sorunların doğru belirlenmesi 

ve bunları gidermeye yönelik önlemler üzerinde çalışılması gerekir.
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Korumasız yol
kullanıcılarının güvenliğine
ilişkin uygulamalar
Özet: Kara yolu trafik güvenliği ülkemizin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin başlıca toplumsal sorunları arasında gelmektedir. 
Her yıl kara yollarında oluşan trafik kazalarında çok sayıda hayat kaybedilmekte, çok daha fazla kişi de yaralanmaktadır. Korumasız 
yol kullanıcıları, trafik kazalarına karıştıklarında en yüksek olumsuz etkiyle karşılaşan yol kullanıcısı grubudur. Korumasız yol 
kullanıcılarının başında gelen yayalar, motorlu taşıtlarla herhangi bir kazaya karıştıklarında bu kazalar önemli yaralanmalar ya da 
can kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kara yolu trafik güvenliği açısından özel önem taşıyan konuların başında gelmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği’nde trafik kazalarının sayısı her yıl azalan bir eğilim göstermektedir. Bu azalmayı 
sağlayan hukuki düzenlemeler olduğu kadar, uygulamada yapılan düzenlemelerin ve teknolojideki gelişmelerin de etkisi büyüktür. 
Ülkemizde ise özellikle 2019 yılı verileri, trafik kazalarının sayılarının azalmaya başladığını göstermektedir. Bu da oldukça ümit 
verici bir gelişme olarak görülmektedir. Bu çalışmada, özellikle kent içi yollarda yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar 
incelenmiş; yurt dışından ve Türkiye’den örneklerle, yapılan uygulamaların sonuçları sunulmuştur. Sonrasında yaya güvenliğinin 
artırılması ve sıfır kaza hedefine ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler öneri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:Karayolu Trafik Güvenliği, Korumasız Yol Kullanıcıları, Yaya Güvenliği

Abstract: Highway traffic safety is one of the foremost problems of both Turkey and other developing countries. Each year many 
lives are being lost on the highway traffic accidents, while even more people get injured. Vulnerable road users are the highway 
users which experience the highest negative impact when involved in traffic accidents. When pedestrians, the foremost of the 
vulnerable road users are involved in traffic accidents with motor vehicles, these accidents result in serious injury or loss of life. 
Therefore, it is one of the most important issues in terms of highway traffic safety. The number of traffic accidents in developed 
countries and especially in the European Union shows a decreasing trend every year. In addition to the legal arrangements that 
provide for this reduction, the applications in practice and the developments in technology have a great impact, as well. In Turkey, 
especially the data of 2019 shows that the number of traffic accidents has started to decrease. This seems to be a very promising 
development. In this study, the studies focusing on increasing the pedestrian safety especially on urban roads both in Turkey and 
abroad are examined and their results are presented. Afterwards, the suggestions to increase the pedestrian safety and achieve the 
zero accident target are presented.
Keywords: Highway Traffic Safety, Vulnerable Road Users, Pedestrian Safety
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1. Giriş

Kara yolu trafik güvenliği, ülkemizin ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerin başlıca toplumsal sorunları arasında gelmektedir. Her 
yıl dünyada 1,35 milyon kişi kara yolu trafik kazalarında hayatını 
kaybetmektedir. Çok daha fazla sayıda kişi ise çeşitli derecelerde 
yaralanmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2030 yılı için Sürdürülebilir 
Gelişim Gündemi dünya çapında trafik kazaları sonucundaki 
ölüm ve yaralanmaları 2020 yılında yarıya indirmek gibi 
oldukça iddialı bir hedefe sahiptir. (Sürdürülebilir Gelişim 
Hedefleri Bilgi Platformu, 2015) Kara yolu trafik kazaları, çoğu 
ülkede gayrisafi yurt içi hasılatının %3’ünü oluşturmaktadır. 
(Dünya Sağlık Örgütü, 2018) 

Yaya, bisikletli ve motosikletlilerin içinde bulunduğu korumasız 
yol kullanıcıları, motorlu taşıtlar gibi etraflarında koruyucu 
bir ortam olmadığından, trafik kazalarına karıştıklarında 
ölüm ya da ciddi yaralanmalar söz konusu olabilmektedir. 
Bu nedenle kara yolları trafik kanunları ve yönetmelikleri 
düzenlenirken korumasız yol kullanıcılarının güvenliği ön 
planda tutulmaktadır. Buna rağmen, kara yollarında oluşan 
kazalardaki ölümlerin yarıdan fazlası korumasız yol kullanıcıları 
arasında gerçekleşmektedir. (Dünya Sağlık Örgütü, 2018) Bu 
durum da alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin halen 
yeterli düzeye ulaşamadığını göstermektedir. 

ABD’de her yıl gerçekleşen toplam kazalarda ölüm sayıları son 
yıllarda artan bir eğilim gösterirken, 2017 ve 2018 yıllarında 
bu eğilim tersine dönmüştür. (NHTSA, 2019) 1925-2015 yılları 
arasında ABD’de gerçekleşen kazalara ilişkin eğilimler Şekil 
1’de görülmektedir. Buna karşın 2018 yılında, korumasız yol 
kullanıcılarının ölüm oranı artış göstermiştir. (Shephardson, 
2019) Bu durum yetkililerce kaygı verici olarak tanımlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nde ise Şekil 2’de görüleceği üzere, 2007 yılından 
itibaren trafik kazalarında ölen ve yaralanan kişi sayısı sürekli 
azalma eğilimi göstermektedir. (ERSO, 2019) 2017 yılında 
Avrupa Birliği’nin genelinde gerçekleşen trafik kazalarında 
25.300 ölüm, 135.000 ciddi yaralanma söz konusudur.

2001-2017 yılları arasında kara yollarındaki ölümler 
%57,5 oranında azalmıştır. Ölümlerin yalnızca

%8’i otoyollarda gerçekleşirken %55’i kırsal kesimde,
%37’si ise kent içinde gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen ölümlerin %21’i yayalarda,
%8’i bisikletlilerde ve %14’ü motosikletlilerde

olmak üzere %43’ü korumasız
yol kullanıcılarına aittir.

(Avrupa Parlamentosu, 2019)
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Şekil 1: ABD’de gerçekleşen kazalara ilişkin eğilimler
Kaynak: Bratland, 2019
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Ülkemizde 2009-2018 yılları arasında gerçekleşen kazalara 
ilişkin veriler incelendiğinde toplam kaza sayıları düzgün bir 
eğilim göstermese de ölümlü-yaralanmalı kazaların sürekli artış 
eğiliminde olduğu görülebilmektedir. 2014 yılından itibaren, 
kaza sonrasında sağlık kuruluşlarına sevk edilenler arasında 
30 gün içinde hayatını kaybedenlerin bilgisi de istatistiklere 
eklendiğinden bu yıldan itibaren trafik kazalarında ölen sayısı 
ciddi bir artış göstermektedir. Ancak 2018 yılında ölü sayısı 
ciddi bir azalma gösterirken yaralı sayısı artmaya devam 
etmiştir. (TÜİK, 2019) 2019 yılının ilk dört aylık döneminde, 
2018 yılının ilk dört aylık dönemine oranla ölümlü kaza 
sayısında yüzde 33, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 12,8, 
trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 40,3, yaralı sayısında 

ise yüzde 13,6 oranında bir düşüş sağlandığı Emniyet Genel 
Müdürü Celal Uzunkaya tarafından açıklanmıştır. (TRT Haber, 
2019) Ülkemizde 2019 yılında gerçekleşen kazalara ilişkin 
veriler incelendiğinde kazaların %80’inin yerleşim yeri içinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Kaza oluş türlerinde yayaya çarpma 
%18’lik bir oranla en yüksek ikinci kaza türüdür. (EGM, 2019) 

Gerek yurt dışından gerek de ülkemizden elde edilen kaza 
verileri ve istatistikleri, kara yolu trafik güvenliğinin artırılması 
için yayalara ilişkin özel önlemler alınması gerekliliğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında, özellikle yayaların 
trafik güvenliğine ilişkin yapılan çalışmalar incelenmiş ve 
yapılması gerekenler öneriler kapsamında sunulmuştur.

Şekil 2: Avrupa Birliği’nde gerçekleşen kazalara ilişkin eğilimler
Kaynak: ERSO, 2019
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2. Dünyadan Uygulamalar ve Örnekler

Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılında “Karayolu Trafik Kazalarının 
Önlenmesine İlişkin Raporu”nu yayımlamıştır. (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2004) Bu rapor, kara yolu trafik kazaları sonucu 
gerçekleşen yaralanmaların ve ölümlerin azaltılması için 
önleyici yaklaşımların gerekli olduğunu öne sürmektedir.
Bu kapsamda önerdiği yeni yaklaşım, şu kavramları içermektedir:

• Kara yolu kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar
 büyük oranda kestirilebilir ve önlenebilir. 

• Kara yolu güvenliği pek çok iş kolunu içeren bir kamu
 sağlığı sorunudur.

• Yaygın sürücü hataları ve yaya davranışları ölümlere
 ve önemli yaralanmalara neden olmamalıdır. 

• İnsan bedeninin kırılganlığı, trafik sistemlerinin tasarımında
 sınırlayıcı bir tasarım ölçütü olmalı ve hız yönetimi
 buna göre yapılmalıdır.

• Kara yolu trafik kazaları sonucundaki yaralanmalar bir sosyal
 eşitlik konusudur. 

• Yüksek gelirli ülkelerden düşük gelirli ülkelere teknoloji
 transferi yerel koşullara uyum göstermeli ve araştırma
 temelli yerel ihtiyaçlara yanıt vermelidir. 

• Yerel bilgiler, yerel çözümlerin uygulanması için
 yol gösterici olmalıdır. 

Tüm kullanıcılar için, trafik sisteminin güvenliğinin artırılması 
ve trafik kazalarının sonucu olarak yaralanma riski hakkındaki 
eşitsizliklerin giderilmesi gereksinimi bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, korumasız yol kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı 
risk, dört madde halinde açıklanabilir:

• Kazaya karışma riski,
• Kaza gerçekleşme olasılığı,
• Kaza gerçekleştiğinde yaralanma olasılığı ve
• Yaralanmanın düzeyi.

Yayalar, bu dört grupta da yüksek risk altında bulunmaktadır. 
Bu nedenle özellikle yayalar ve diğer korumasız yol kullanıcıları 
için özel önlemler geliştirilmesi bir zorunluluktur.

Trafik güvenliği politikasının geliştirilmesi süreci, çeşitli 
çıkar gruplarından oluşan çok çeşitli bileşenleri içerir.
Bu bileşenler Şekil 3’te görülmektedir. Bu bileşenler arasındaki 
yapı ve yönetim şekilleri farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, 
AB ülkelerinde yerel hükümetler, yol güvenliğinin pek çok 
aşamasını yönetirken, motorlu taşıt güvenliği AB tarafından 
yönetilmektedir. ABD’de ise hem federal hem de eyalet 
hükümetleri yol güvenliğinden sorumludur. (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2004) 

7 milyonluk nüfusa sahip olan Kolombiya’nın başkenti Bogota, 
kara yolu trafik güvenliği yönetimine mükemmel bir örnek 
sunmaktadır. Ulusal ve yerel yetkililer, üniversiteler ve halk 
kara yolu trafik güvenliğinin yönetilmesi için bir arada çalışmış 
ve önemli sonuçlar elde etmiştir. 

Kara yolu trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması 
için, otomobil firmaları da çeşitli araştırma ve geliştirme 
çalışmaları sürdürmektedir. Bu çalışmaların başlıcası, dünya 
çapında 30’dan fazla firma tarafından geliştirilen sürücüsüz 
araçlardır. Bu sürücüsüz araçlar, 5 farklı özdevinim düzeyine 
sahiptir. Birinci özdevinim düzeyinde, araç tamamen 
sürücüsünün yönetimi altında hareket etmekteyken beşinci 
özdevinim düzeyinde, araç hiçbir insan müdahalesi 
bulunmaksızın hareketini sürdürmektedir. (HAVEit, 2011) 

Şekil 3: Kara yolu trafik güvenliğinin bileşenleri
Kaynak: DSÖ, 2004.
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Günümüzde trafiğe yeni çıkan araçlar büyük oranda 2. 
özdevinim düzeyindedir. Sürücüsüz araçların her ne kadar 
kara yolu trafik güvenliğini artıracağı düşünülse de günümüzde 
sürücüsüz araçlarla ilgili geliştirme çalışmaları henüz 
tamamlanmadığından sağladıkları güvenlik de yeterli düzeyde 
değildir. Uber’in geliştirdiği Volvo SC 90 model sürücüsüz 
araç 2018 yılında karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya 
çarpmış ve hayatını kaybetmesine neden olmuştur. (BBC, 2018) 
Her ne kadar sürücüsüz araçların trafikte baskın tür olmasıyla 
kara yolu trafik güvenliğinin büyük oranda artacağı düşünülse 
de, yeterli gelişmeler tamamlanmadan trafikte deneme seferleri 
yapan araçlar, büyük bir risk grubu oluşturmaktadır.

Günümüzde trafikte olan taşıtlar ise farklı güvenlik sistemleri 
ile donatılmıştır. Bu güvenlik sistemleri aktif ve pasif güvenlik 
olmak üzere iki türdedir. Aktif güvenlik sistemleri, taşıtların 
kazadan kaçınmaları için taşıtın kumanda ve frenleme 
yeteneklerinin yanı sıra bilgilendirme sistemleri ve ergonomik 
olarak yerleştirilmiş kumandaları içerir. Aktif güvenlik, sürüş 
güvenliği, titreşim, gürültü, iklim gibi şartlara bağlı güvenlik 
sistemleri, duyulara bağlı güvenlik sistemleri ve kullanım 
güvenliğini içermektedir.

Pasif güvenlik ise bir kaza ile karşılaşılması durumunda, 
kazanın olumsuz sonuçlarını olabildiğince azaltmak amacıyla 
yapılan bütün yapısal ve tasarım özelliklerini kapsamaktadır. 
Pasif güvenlik, dış ve iç güvenlik sistemlerinden oluşmaktadır. 

Dış güvenlik sistemleri, hareketli ön farlar, gizlenmiş, durabilir 
cam silecekleri, gizlenmiş yağmur olukları, gizlenmiş kapı 
kolları, katlanabilir yan dikiz aynaları ve esnek tamponlar 
gibi uygulamalardan oluşmaktadır. İç güvenlik sistemleri ise 
taşıt gövdesinin şekil değiştirme davranışı, yolcu kabininin 
dayanımı, çarpışma sırasında ve sonrasındaki hayati hacmin 
büyüklüğü, engelleme sistemi, çarpma alanları (taşıtın iç 
kısmı), direksiyon sistemi, taşıtın içindekilerin kurtarılması, 
yangından korunma gibi sistemlerden oluşmaktadır Görüleceği 
üzere taşıt güvenlik sistemlerinin çoğu araç içindekilere yönelik 
sistemlerden, yayaların güvenliğini ön plana alan sistemler ise 
oldukça kısıtlıdır.

Yaya güvenliği üzerine yapılan bir diğer çalışma türü de, 
özellikle yayalar ile ilgili bilimsel gerçekleri ortaya koyan ve karar 
vericilere yol gösteren akademik çalışmalardır. Dünya çapında 
yaya güvenliği ile ilgili oldukça geniş yelpazede çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Otopark alanlarında çocukların 
gözetlenmesi (Rouse ve Schwebel, 2019), trafik ışıklarında 
yaya güvenliği (Garder, 1989), düşük gelirli bölgelerde yaya 
güvenliğinin artırılması (Lin, vd., basım aşamasında), trafik 
ışıklarının bulunmadığı bölgelerde yaya güvenliğinin artırılması 
(Fu, vd., 2018), yaşlı yayaların ulaşım güvenliği (Kim, 2019), 
yaya yol güvenliğinin bilgisayarla modellenmesi (Hannah, vd., 
2018), orta refüjde yaya güvenliğinin incelenmesi (Avinash, 
vd., basım aşamasında) bu kapsamda geliştirilen çalışmaların 
başlıcaları arasındadır.
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3. Türkiye’den Uygulamalar ve Örnekler

Ülkemizde uzun yıllardır trafik kazaları toplumun genelini etkileyen başlıca sorunlar arasında gelmektedir. 
Bu konuda yapılan çalışmaların ya da alınan önlemlerin yetersizliği, kaza sayılarının, kaza sonucu yaralanan 
ve ölenlerin sayılarının azalmayıp aksine artış göstermesiyle de kanıtlanabilir. Ancak 2019 yılının ilk dört 
aylık döneminde, 2018 yılının ilk dört aylık dönemine oranla, ölümlü kaza sayısında yüzde 33, yaralanmalı 
kaza sayısında yüzde 12,8, trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 40,3, yaralı sayısında ise yüzde 13,6 
oranında bir düşüş sağlandığı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından açıklanmıştır. (TRT Haber, 
2019) Bu azalmanın büyük oranda gerçekleştirilen kampanyalar ve denetim çalışmalarına bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin, 2019 Yılı’nın İçişleri Bakanlığı’nca yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi ve bu 
kapsamda 81 il ve 922 ilçede başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyası ulusal basında 
da büyük ses getirmiş ve sürücülerde bir farkındalık oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, 
2018 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle yaya geçidinde, yayaya ilk geçiş 
hakkını vermeyen sürücülere verilen cezanın 235 TL’den 488 TL’ye çıkarılması da önemli bir etken olarak 
görülmektedir.

Yayaların karıştığı kazaların sayısını ve sonuçlarını iyileştirmek için, öncelikle yayaların trafikte karşılaştığı 
sorunların doğru bir biçimde belirlenmesi ve bunları gidermeye yönelik önlemler üzerinde çalışılması 
gerekmektedir. Yayaların trafikte karşılaştığı sorunlar, aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir (Dündar ve 
Arın, 2015):

• Kaldırımların paylaşımı • Kaldırım genişlikleri • Hatalı bitki türü seçimi
• Bitkilerin bakımı • Karşıdan karşıya geçişler • Engellilerin kullanımına uygunluk

Kaldırımlar yalnızca yaya hareketlerine izin verilen yol kesimleri olmalarına karşın, ülkemizde sıklıkla 
motorlu taşıtların parkı için kullanıldıklarına rastlamak mümkündür. Kaldırımların motorlu taşıtlar tarafından 
işgal edilmesi, yayaları kaldırım yerine taşıt yolunu kullanmaya zorlamakta, bu da kara yolu trafik güvenliğini 
azaltmaktadır. Benzer şekilde, bisiklet ve motosiklet kullanıcıları da yaya kaldırımlarını, kimi zaman trafik 
akımına ters yönde ilerleyerek dahi kullanabilmektedir. (Şekil 4) Buna önlem olarak, bazı belediyeler 
kaldırım üzerine taşıtların park etmelerini engelleyecek çeşitli tipte engel yerleştirmektedir. Ancak bu durum 
da yayaların kullanabileceği kaldırım alanını azaltmakta, kimi durumlarda yalnızca bir kişinin geçebileceği 
kadar bir genişlik kalmasına neden olmaktadır. (Şekil 5)

Bu durumun bir benzerini de kaldırımda bulunan ağaçlar yaratmaktadır. Kaldırımların yapımı sırasında 
çevreci bir anlayışla sökülmeyerek yerinde bırakılan ağaçlar, yayaların kullanabileceği alanı daraltmakta 
ve yine yayaları yola inmeye itmektedir. Özellikle yol kenarlarında ya da refüjlerde yanlış bitki türü seçimi 
yapılmaktadır. Yanlış tür seçimi ve yol kenarlarında ya da refüjlerde bakımı yapılmayan bitkilerin büyüyen 
gövde ve dalları taşıt ve yaya hareketlerini engelleyerek kazalara neden olabilmektedir. (Şekil 6) 

4. Sonuç ve Öneriler

Her ne kadar hareketlerinin çoğunluğunu kendilerine ayrılmış 
kaldırımlar üzerinde gerçekleştirseler de, yayalar karşıdan 
karşıya geçiş hareketleri sırasında motorlu taşıt trafiği ile karşı 
karşıya gelmektedir. Karşıdan karşıya geçiş hareketlerinin 
güvenliği için çoğunlukla farklı tipte yaya geçitleri 
yapılmaktadır. (Şekil 7) Sosyal adalet kavramı gereğince, 
engellilerin de engeli bulunmayan kişiler kadar kara yolunu 
kullanma hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, engellilerin 
kara yolunu kullanımlarını kolaylaştırıcı bazı yöntemler 
geliştirilmektedir. Özellikle görme engellilerin kullanımı için 
kabartma yollar ve tekerlekli sandalye rampaları en sık görülen 
uygulamalar arasındadır. Ancak, motorlu taşıtlar zaman zaman 
bu yollar üzerine park ederek, engellilerin kullanım koşullarını 
kısıtlamaktadır. (Şekil 8)

Ülkemizde özellikle son yıllarda, yaya hareketleri ve güvenliği 
konularında yapılan akademik çalışmalar da ilgi çekmektedir. 
Bu çalışmaların başlıcaları olan; yayaların karşıdan karşıya 
geçiş hızlarına etki eden etmenlerin incelenmesi (Dündar, 
2017), yayaların üstgeçitlerdeki (Demiröz, vd., 2015) ve trafik 
ışıklarındaki (Önelçin ve Alver, 2015) kural dışı geçişlerinin 
incelenmesi, yürünebilirlik indeksinin ölçülmesi (Özgün ve 
Öğüt, 2017), yayaların güvenli aralık algılarının incelenmesi 
(Demirer ve Tezcan, 2017) ve okul yollarının güvenliğinin 
incelenmesi (Turabi, 2017) son yıllardaki kayda değer 
çalışmalar arasında bulunmaktadır.

Kara yolu trafik güvenliği, pek çok etkene sahip olan meslekler 
arası bir çalışma konusudur. İnşaat ve ulaştırma mühendisliği 
başta olmak üzere, mühendislik dalları, kent bilimciler, 
toplum bilimciler, davranış bilimciler, hukukçular gibi farklı 
meslekler, konuya yalnızca kendi uzmanlık alanlarından 
bakmaktadır. Kara yolu trafik güvenliğinin, özellikle de yaya 
güvenliğinin artırılabilmesi için öncelikle yapılması gereken; 
konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri, akademisyenler gibi tüm bileşenlerin katılacağı bir 
platform oluşturulması, bu ortamda gerçekçi önlem ve çözüm 
önerilerinin tartışılması olmalıdır. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nca oluşturulacak bir kara yolu trafik güvenliği 
birimi, konunun tüm bileşenlerinin yönetimi ve denetiminin 
eşgüdümünü sağlayabilir. Bundan sonrasında yapılacak 
çalışmalar, özlenen sıfır kaza hedefine yakınsamak için yol 
gösterici bazı yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.
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Düşük bakım ve işletim maliyetleriyle öne çıkan beton 
korkulukların yaygınlaştırılması hem ülke ekonomisi hem de 

trafik güvenliği açısından oldukça avantajlı olacaktır.
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Türkiye’de beton
otokorkulukların kullanımının
yaygınlaşması
Özet: Türkiye kara yolu kullanımının en yaygın olduğu ülkelerdendir ve gerek batı ülkelerinde gerekse Türkiye’de kara yoluna 
yönelim son yıllarda artış göstermektedir. Trafikteki bu artış, kazaları da beraberinde getirmektedir. Yollarda alınan önlemler, 
yolu “affedici” bir hale getirerek trafik kazalarındaki maddi ve manevi hasarı en aza indirir. Beton otokorkuluklar da dünyada en 
yaygın olarak kullanılan önlemlerdendir ve yazıda da bahsedildiği gibi alternatiflerine göre öne çıkan belli başlı özellikleri vardır.
En temel amaçları, araçların yoldan çıkarak karşı şeride veya yol dışına çıkmasını önlemek olan beton bariyerlerin önemi son 
yıllarda özellikle tartışılmaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de ve dünyada özellikle son yıllarda beton bariyer kullanımının artırılmasına 
yönelik çalışmalar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Beton Otokorkuluk, Bariyer, Affedici Yol, Yol Güvenliği

Abstract: Turkey is one of the countries where highway usage is very common. Recently, not only in Turkey but also in western 
countries, highway usage increases that result in more traffic accidents. The precautions on the roads make road “forgiving” and 
decrease economic losses while saving lives. Concrete barriers are one of such measures that are widely used worldwide and as 
mentioned here, they have certain properties that makes concrete barriers as a better candidate compared to other options. The 
importance of concrete barriers, whose main objective is to prevent vehicles from getting out of the road or to the opposite lane, 
has been particularly discussed and understood in recent years and the efforts to increase concrete barrier usage are being made 
in Turkey and around the world are presented.
Keywords: Concrete Guardrail, Barrier, Forgiving Road, Road Safety
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1. Giriş

Türkiye kara yolu kullanımının en yaygın olduğu ülkelerdendir 
ve gerek batı ülkelerinde gerekse Türkiye’de kara yoluna yönelim 
son yıllarda artış göstermektedir. Özellikle yük taşımacılığındaki 
istatistiklere göre 2004 yılı itibarıyla 2001 yılına kıyasla yurt 
dışı ihracat taşımalarında %150, ithalat taşımalarında ise %100 
artış yaşanmıştır. Ülke içindeki yük taşımacılığının %87,4’ü, 
yolcu taşımacılığının ise %95,2‘si kara yoluyla yapılırken 
toplam kara yolu kullanımı %76,1 civarındadır. Bu oranlar 
ABD ve AB ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça yüksektir. [1, 2] 
Kara yolunun yoğun kullanımı, trafik kazalarını da beraberinde 
getirmektedir. Sadece 2018 yılında Türkiye’de, toplam 428 bin 
311 adet kaza meydana gelmiştir ve bunların 186 bin 532 tanesi 
ölümlü, yaralanmalı kazadır. Toplamda 6 bin 675 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Kazaların en temel nedeni ise %89,5 oranında 
sürücü kaynaklıdır. [3] 

Geleneksel olarak kara yolu tasarımında sürücülerin kurallara 
uyacağı varsayımında bulunulur. Ancak, istatistikler gösteriyor ki

bu varsayım pek çok kazayı ve can kaybını da beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle, İsveç alternatif bir yaklaşım olarak 
1997 yılında “Vizyon Sıfır” politikasını uygulamaya almıştır. 
Bu politika çerçevesinde, yolun güvenliği ve kazalarda 
sürücülerin kurallara uyma sorumluluğu olduğu kadar devletin 
ve yetkililerin de etik olarak yolu “affedici” hale getirme 
sorumluluğu bulunmaktadır. [4] 

Kara yollarında insan hatalarının tamamen önlenmesi ne yazık 
ki mümkün değildir. Ancak hataların ölüm veya kalıcı sakatlıkla 
sonuçlanmaması adına yolların affedici olmasının gerekliliği 
ortadadır. Bu affediciliği sağlamak adına orta kaldırımlar, 
yol kenarındaki ağaç gibi çarpıldığında tehlike yaratabilecek 
cisimlerin kaldırılması ve otokorkuluk yerleştirilmesi gibi 
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca yol kenarındaki eğimler 
de düşük tutularak araçların devrilmesinin önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. Özellikle bölünmüş yol uzunluğunu artırmaya 
yönelik büyük bir çaba söz konusudur.

Türkiye’de; otoyol, devlet yolu ve il yollarının toplam uzunluğu 2019 yılı itibarıyla
67.333 km iken ve bunların 24.430 km’si bölünmüş yoldur. [5]

Toplam otoyol uzunluğu olaraksa; sırasıyla İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere,
Portekiz ve Hollanda’dan sonra Avrupa’da 7. sırada yer almaktadır. [6] 

Asfalt Betonu StabilizeSathi Kaplama ToprakParke

SATIH CİNSİNE GÖRE YOL AĞI (KM)
01.01.2019 tarihi itibariyle

Otoyol

Tablo 1: Türkiye’de otoyol, devlet yolu ve il yollarının uzunlukları. Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü (2019)

Devlet Yolları

-

13.115

-

27

-

301

2.159

17.520

-

58

-

-

2.159

31.021

Diğer Yollar TOPLAM

Tablo 2: Türkiye’de bölünmüş yolların uzunlukları.
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü (2019)

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR (KM)
01.01.2019

Otoyollar

Devlet Yolu

İl Yolu

TOPLAM

2.159

20.475

1.796

24.430

2. Beton otokorkulukların fonksiyonları

Bölünmüş yollarda ve yol kenarlarında yoğun olarak kullanılan 
otokorkulukların en temel özelliği yoldan çıkan veya kaza 
sırasında savrulan araçların karşı şeride veya yolun dışına 
geçişini önleyerek maddi ve manevi kaybını en aza indirmektir. 
[7] Bunun için başka yöntemler de mevcuttur. Örneğin, yol 
kenarlarındaki alanlara belli eğimler verilerek yoldan çıkan 
araçların devrilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 
[Sweroad] 

Yol kenarlarında sağlanan bu alan her ne kadar çarpışmayı 
azaltarak maddi kaybı en aza indirse de özellikle yüksek 
yoğunluklu, arazinin kısıtlı olduğu yerlerde verimli bir şekilde 
uygulanamamaktadır. Ayrıca bu kenar tipleri, yol kenarında sabit 
bulunan ağaç, aydınlatma direği ve benzeri cisimlere karşı bir 
koruma da sağlamazlar. Bu nedenle, yol kenarlarında güvenlik 
amacıyla otokorkulukların tercih edilme oranı bir hayli fazladır. 

Otokorkulukların tasarımındaki amaç sadece yol dışındaki zararı 
azaltmak değil aynı zamanda araç içindeki yolcuların da kazayı 
en az hasarla atlatmalarıdır. [8] Bunlara ek olarak trafiği geçici 
olarak yönlendirmek, yolu kapatmak veya karşı yöndeki trafiğin 
ışıklarını perdelemek gibi amaçlarla da kullanılırlar. [9] Bu 
otokorkuluklar çelik, ahşap, plastik, beton gibi malzemelerden 
veya bunların birlikte kullanımı ile üretilebilmektedir. Dünyada 
yaygın olarak kullanılan çeşitleri ise çelik, beton ve çelik halat 
bariyerleridir. [10]

Tablo 3: Örnek olarak İsveç’teki yol kenarı tipleri
Kaynak: Sweroad Karayolu Tasarım Raporu Ek 3 (2000)

Şekil 1: Yaygın 
kullanılan
otokorkuluk tipleri
(çelik, beton,
çelik halatlı, plastik)

Yol Kenarı Tipi

A

B

C

Tip Tasarım

Yumuşak eğimler,

1:6 ya da daha düz

Yumuşak eğimler,

1:4 ya da daha düz

Yumuşak eğimler,

1:6 ya da daha düz

Performans

Yoldan çıkan aracın

devrilme riski çok azdır.

Yoldan çıkan aracın

devrilme riski düşüktür.

Yoldan çıkan aracın bir miktar 
devrilme riski vardır.

1

2

3

4

5
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Beton bariyerler uzun ömürlü olmaları, üretimlerinin kolay 
olması, işletim ve bakım masraflarının düşüklüğü, işçilik 
hatalarının az olması ve yoldan çıkma riskini çok düşürmeleri 
gibi açılardan diğerlerinden bir adım öne çıkar. Aynı zamanda 
oluşan kazalara da bakıldığında özellikle kurulum kolaylığı 
ve düşük maliyeti ile tercih edilen çelik halatlı bariyerlerde 
genellikle motosikletçilerde ve araçtan fırlayan kişilerde, halat 
yüzeyinin küçük olmasından dolayı uzuv kopmaları veya 
ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edilmiştir. İskoçya ve 
İngiltere’de yapılan araştırmalarda, çelik halatlı bariyerlerdeki 
ölüm oranının diğerlerine göre kayda değer ölçüde fazla olduğu 
kanıtlanmıştır. Çelik bariyerler de çarpma veya altından kayarak 
yolun dışına çıkma olasılığı beton olanlara göre oldukça fazladır. 

Türkiye ve Avrupa’da beton otokorkulukların EN 1317-2 
standardında belirtilen ve İtalya’nın Milano kentinde yapılan 
çarpışma testlerine göre performansının belirlenmesi ve Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE belgesi alarak CE 
işareti taşıması gerekmektedir. Çarpışma testleri esnasında 
farklı araçlar farklı hız ve açılarla bariyerlere çarptırılmakta ve 
bunun sonucunda bariyer performansı belirlenmektedir. [10, 
13] Bariyerin çarpan aracı tutabilmesi, bariyerin yanal hareketi, 
yolculara gelen darbenin kısıtlanması, çarpışmadan sonra aracın 
doğrultusu ve dengesi performansın belirlenmesinde etkili olan 
kıstaslardır. Bir diğer kriter ise bariyerin çarpışma esnasındaki 
yanal hareketidir. Bu, otokorkuluğun yerleştirilirken özellikle 
yol kenarında bulunan ve çarpıldığında tehlike oluşturabilecek 
ağaç, direk gibi cisimlere olan mesafesinin belirlenmesinde 
oldukça önemlidir. Alınan belgenin kategorisi otokorkuluğun 
taşıyabildiği araç ağırlığı ve tipi ile belirlenir. Çok ağır araçlara 
hizmet verebilen bir korkuluğun maliyetinin yüksek olması 
son derece normaldir ve benzer araçların seyretmediği bir 
yolda kullanımı gerekli değildir. Dolayısıyla bu kategorizasyon 
özellikle korkuluk maliyetlerini dolayısıyla da otoyol maliyetini 
düşürmede oldukça faydalıdır. 

Beton otokorkuluklar prefabrik veya yerinde döküm olmak 
üzere iki farklı şekilde çelik donatı ile üretilebilmektedir. Yerinde 
döküm bariyerler günlük olarak yüksek üretim miktarı gerektirir. 
Genelde Türkiye’de ve dünyada prefabrik olanları tercih 
edilmektedir. Hava koşullarından bağımsız olmaları prefabrik 
bariyerleri daha cazip hale getirmektedir. 1950’li yıllardan beri 
kullanılan başlıca tipleri; GM, New Jersey ve F tipi bariyer olarak 
sıralanabilir. Birbirlerinden temel farklılıkları geometrik olarak 
farklı açılarla tasarlanmalarıdır. Asıl amaç, altta kalan eğimli 
bölgeye tekerleklerin ve tamponun temasıyla birlikte çarpışmanın 
araba gövdesindeki hasarını minimuma indirmektir.

Yapılan testler ve meydana gelen kazalar sonucunda 
uygun olarak yerleştirilen ve üretilen beton 

otokorkulukların kaza şiddetini ve can kaybını 
azalttığı kanıtlanmıştır. [10].

Şekil 2: Çelik bariyerlerdeki bazı riskler

Şekil 3: Farklı tiplerdeki beton bariyerlerin özellikleri
Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (2011)

Şekil 1:

GM bariyeri

810 mm

330 mm

230 mm

550

80.40

50 mm

Şekil 2:

Jersey bariyeri

810 mm

255 mm

180 mm

550

840

75 mm

Tablo 4: EN 1317-2 standardı hizmet seviyeleri için yapılması gereken testler
Kaynak: 10. Uluslararası Beton Kongresi, Manisa (2019)

Çok Hizmet Seviyesi

Ağır Hizmet

Hizmet Seviyesi

H2

H4a

H1

H3

H4b

Kabul Testi

TB11 ve TB51

TB11 ve TB71

TB11 ve TB42

TB11 ve TB61

TB11 ve TB81

Yapılan testlerin ve çeşitli tiplerdeki otokorkulukların en 
büyük kusuru, motosiklet gibi iki tekerlekli motorlu taşıtların 
güvenliğine yeteri kadar odaklanmıyor oluşudur. Bu testler, 
yukarı da görüldüğü gibi otomobil başta olmak üzere ağır taşıtlar 
için uygulanmaktadır. Özellikle bariyerlerin yer kısıtlılığından 
dolayı yola çok yakın yerleştirildiği durumlarda motosikletlere 
kaçış alanı bırakılmamış olur. Bu da yolun affediciliğini büyük 
ölçüde azaltır. Bariyerlerin motosiklet kullanıcılarına verdiği 
zararı en aza indirmek için iki seçenek vardır:

• Enerjiyi daha büyük bir alana yayarak etkisini azaltmak
 (yastıklama yapmak)

• Temas yüzeyini esnek hale getirerek vücuttaki darbenin
 etkisini azaltmak

Beton bariyerler motosiklet kazaları açısından da alternatiflerine 
nazaran iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne 
kadar sert olmalarının olumsuz olacağı inancı hakim olsa da 
aslında geniş yüzey alanı sağlamaları, bütüncül bir şekilde 
aralıksız ilerlemeleri ve çelik bariyerlerde olduğu gibi keskin 
köşelerinin bulunmaması beton bariyerleri çelik olanlara 
göre daha iyi bir alternatif yapmaktadır. Almanya’da DEKRA 
firmasının motosiklet üzerinde yapmış olduğu testlere göre 
de motosikletlilerin çelik veya beton bariyere vurmalarının 
bariyer direklerine çarpmalarından çok daha az riskli olduğu 
saptanmıştır. [18] Beton bariyerlerin ise en büyük sıkıntıları 
enerji emilimini çok fazla sağlayamamalarıdır. Bu nedenle 
kazaların oluşması daha olası olan virajlı bölgelere ekstra 
tampon alanlar yerleştirilmektedir.

Şekil 4: Çarpma anında enerji emilimi
Kaynak: FEMA, New standarts for road resraint systems for motorcyclist,
2012

Tablo 5: EN 1317 Avrupa standardı çarpışma test kıstasları. Kaynak: 10. Uluslararası Beton Kongresi, Manisa (2019)

Test Kodu

TB11

TB32

TB22

TB42

TB71

TB21

TB41

TB61

TB31

TB51

TB81

Araç Tipi

Otomobil

Otomobil

Otomobil

Kamyon

Kamyon

Otomobil

Kamyon

Kamyon

Otomobil

Otobüs

Tır

Araç Ağırlığı (kg)

900

1500

1300

10000

30000

1300

10000

16000

1500

13000

38000

Çarpma Hızı (km/saat)

100

110

80

70

65

80

70

80

80

70

65

Çarpma Açısı (Derece)

20

20

15

15

20

8

8

20

20

20

20
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3. Beton otokorkulukların Türkiye ve dünyadaki durumları

Beton otokorkuluklar ilk olarak 1959 yılında ABD’de 
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise ilk uygulama 1988 
yılında gerçekleştirilmiştir. Kara yollarına bakıldığında ilk 
uygulamalar bu kadar erken başlamış olmasına rağmen, 
devamında beton bariyer kullanımında yetersiz kalınmıştır. 
Hâlihazırda yapılan bariyerlerin büyük bölümü çeliktir. [11] 
Bundaki en büyük etken, tasarımlarının hazır gelmesi ve başka 
projelere beton satılmasının bariyer üretmeye göre daha karlı 
olmasıdır. Standartlarda beton bariyer kullanımını zorunlu 
kılan veya teşvik eden herhangi bir maddenin olmayışı da bu 
alandaki gelişmelerin yavaş olmasına yol açmıştır. [12] Bu 
nedenle İngiltere ve İrlanda gibi pek çok ülkede orta refüjde 
beton bariyer kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Son yıllarda yukarıda da bahsettiğimiz pek çok nedenin yanı 
sıra çelik bariyerlerde oluşan kazaların riskleri de göz önünde 
bulundurularak beton bariyere geçilmesinin gerekliliği 
hakkında pek çok görüş ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu 
olarak ise Türkiye’de yerel bir kaynak olarak görülen betonun 

önemi artmış ve yerli otokorkuluk tasarlanması adına çeşitli 
girişimlerde bulunulmuştur. Örnek olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir girişimi olan İSTON şirketinin ürettiği ilk 
yerli beton bariyer, İtalya’nın Milano kentinde yapılan çarpışma 
testlerinde ağır hizmet (H1) kategorisinde EN 1317-2’ye uygun 
sonuçlar vererek Türkiye’nin ilk CE belgeli yerli beton bariyeri 
olmuştur. [14]

Kiper şirketi tarafından geliştirilen bir diğer yerli örnekse 
Türkiye’nin ilk prefabrik beton bariyeri olma özelliğine 
sahiptir. Bariyerin çok ağır hizmet (H4b) seviyesinde, yeterli 
dayanıklılığa ve yolcuları koruma kapasitesine sahip olduğu ve 
CE belgesi alabileceği onaylanmıştır. Yerleştirme esnasında 
monte edilen metal donanımların yeterli dayanımda olması da 
bariyerin performansına büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Çünkü 
yüksek dayanım gerektiren testlerde başarısızlığa neden olan 
parçanın, korkuluğun kendisinden ziyade genellikle metal 
bağlantı bölgeleri olduğu gözlemlenmiştir. 

4. Sonuç

Türkiye’de çimento üretiminin çok yaygın olması sonucu 
hammaddesi çimento olan ürünlerin ülke içinde üretiminin 
yaygınlaşması, ithalatının azalması ve hatta yoğun olarak 
ihracatının yapılması oldukça mantıklı bir sonuçtur. 
Beton bariyerler de bu ürünler arasındadır. Yerel olarak 
üretilebilmesinin dışında beton otokorkulukların farklı pek çok 
avantajı vardır:

• Beton otokorkulukların ömrü 40-50 yıldır. Çarpışmalardan
 fazla etkilenmediği için uzun vadede çok ekonomiktir ve
 olası bir kazadan sonra yenilenme gerektirmez.

• Beton otokorkulukların aracı durdurmakta ve hasarı en aza
 indirmekteki başarısı testlerle de kanıtlanmıştır. Aracın yön
 değiştirmesini veya ters yöne geçmesini başarılı bir şekilde
 engeller ve çevreye olan zararı minimumda tutar. 

• Beton otokorkuluklar sadece trafik kazalarının zararını
 azaltmaz aynı zamanda ses yalıtımı da sağlar ve karşıdan
 gelen araç ışıklarının perdelenmesi görevini üstlenir.

• Çevreci bir şekilde geri dönüştürülmüş malzemelerden
 üretilmeleri mümkündür. Böylece sürdürülebilir bir tasarıma
 olanak sağlar.

• Araştırmalara göre beton otokorkuluklar masif görünümleri
 sayesinde sürücülerin daha dikkatli araç sürmesini sağlar.

• Otokorkuluklar hareketli olabildikleri için şerit sayılarının
 ihtiyaca göre rahatlıkla adapte edilmesini sağlar. Günümüz
 teknolojileriyle çok hızlanıp kolaylaşan bu uygulama ile
 saatte 10 km’ye yakın otokorkuluk kaydırılabilmesi
 mümkündür. [15] 

• Otokorkulukların genel tasarımı otomobiller, otobüsler ve
 kamyonlar temel alınarak oluşturulur ve motosiklet gibi iki
 tekerlekli taşıtlar göz önünde bulundurulmaz. Bu durum
 zaman zaman otokorkulukların ekstra engel teşkil ederek
 kazalarda ciddi yaralanmalara neden olmasına yol açar.
 Özellikle çelik ve halatlı bariyerlerin ciddi yaralanmalara yol
 açtığı olaylara rastlanırken beton bariyerler için tehlikeli
 durum şikâyetleri nadiren raporlanmıştır. [16]

• Bariyerlerin güvenliği, çarpma anında enerji sönümlemesi
 ve kendi bütünlüğünü koruyarak süreklilik sağlaması
 bağlantı elemanlarının tasarımı ve sahip olduğu öze
 geometrisi dışında malzemenin özellikleri ile de ilgilidir. Bu
 noktada beton, içerisine çelik lif eklenerek enerji emiliminin
 artırılması ve dağılmasının önlenmesi, cüruf kullanılarak
 yapısal özellerinin geliştirilmesine olanak sağlaması ile
 yeniliklere açık bir malzeme olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemizde her geçen gün artan trafiğin, daha güvenli hale 
getirilmesi en önemli önceliklerimizden olmalıdır. Beton bariyer 
kullanımının artırılması da bu amaçla atılabilecek en uygun 
adımlardandır. Sadece güvenlik açısından değil sürdürülebilirlik 
ve düşük bakım ve işletim maliyetleriyle de beton otokorkuluklar 
öne çıkmaktadır. Aynı zamanda tamamen öz kaynaklardan 
üretilmesi de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir 
faktördür. Ayrıca gelişen teknoloji, bariyer çarpışmalarının 
benzetim yardımı ile yapılarak çarpışma testi maliyetlerinin en aza 
indirilmesi ve gerekli düzeltmelerin anında yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Böylece en uygun yüzey şekli ve açılar tespit edilip 
dayanıklılık ve bağlantı detaylarındaki güvenlik düzeyi optimize 
edilebilir. Tüm bu bağlamda, beton bariyer teknolojisinden 
yeterince yararlanılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hem 
ülke ekonomisi hem de kullanıcı güvenliği açısından oldukça 
avantajlı olacaktır.
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Hız kontrollerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları
ve bilinçlendirme faaliyetleriyle yaya ölümlü kazaların

önüne geçilebilir.
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Trafik kazalarını önlemek için 
yapılan trafik sakinleştirme ve 
bilinçlendirme çalışmalarının 
değerlendirilmesi
Özet: Türkiye’de şehirlerarası seyahatlerde olduğu gibi şehiriçi seyahatlerde de kara yolu tabanlı ulaşım türü diğer hava yolu, 
demiryolu ve deniz yolu ulaşım türlerine kıyasla baskın durumdadır. Kontrolü ve denetimi diğer ulaşım türlerine göre daha zor 
olan kara yolu ulaşım türünün avantajları bulunmakla beraber bazı dezavantajları da mevcuttur. Avantajlar arasında esneklik ve 
bireysellik sayılabilecekken önemli dezavantajlarından birisi kaza sayılarıdır. Kara yolu ulaşımının diğer ulaşım türlerinde olduğu gibi 
kütlesel bir kontrole gereksinimi vardır. Bu kontroller hem geometrik tasarım boyutunda hem de sürücü ve yaya eğitimi boyutunda 
gerçekleştirilmelidir. Çalışma kapsamında yaya ve öğrenci yollarındaki kazaların boyutu ve önlenebilmesi için yapılabilecek 
sakinleştirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile bu çalışmaların gerçekleştirilmesi halinde önlenebilecek ölüm sayıları araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Trafik Sakinleştirme, Kaza Kusurları

Abstract: In Turkey, highway transportation is the dominant mode of transportation compared to air , rail and sea transportation 
modes in terms of intracity transportation as well as intercity transportation. Controlling and supervising of highway transportation 
is more struggling compared to the other modes while it has its own advantages and disadvantages. Flexibility and individuality 
of this mode can be taken into consideration as advantages where the most important disadvantage of this mode is number of 
accidents. Highway transportation requires to have a mass control mechanism just like the other transportation modes. These 
control mechanisms should be implemented to both geometric design process and driver and pedestrian trainings. In this study, 
dimension of accidents on pedestrian and student roads and how to take precautions to these accidents by utilizing traffic calming 
insturements and raising awareness, and how much these precautions can reduce number of deaths are studied.
Keywords: Traffic Accidents, Traffic Calming, Faults in Accidents
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1. Giriş

Türkiye’de arzın da getirdiği etki ile beraber hem şehirlerarası 
seyahatlerde hem de şehiriçi seyahatlerde en çok tercih 
edilen ulaşım türü kara yolu tabanlı olanlardır. Yolcu ve yük 
taşımacılığında kullanılan ulaşım türlerinin dağılımı Şekil 1’de 
verilmiştir.

kalmakla beraber İstanbul’da kara yolu ulaşımının payı %90’lar 
seviyesine ulaşmaktadır. Geri kalan %10’luk payı ise demiryolu 
ve deniz yolu paylaşmaktadır (Alçura ve Gürsoy, 2013).

Kara yolunun bu denli kullanılmasının en önemli dezavantajı 
olarak meydana gelen kazalar gösterilebilir. Kazalar bu 
kapsamda geometrik tasarım veya uygulama kusurunun 
yol açtığı veya sürücü/yaya sorumluluğu eksikliğinden 
meydana gelen kusurlar olarak değerlendirilebilir. Şehir içi 
ulaşımda özellikle yayaların dahil olduğu kazalar göz önüne 
alındığında iki sebebin de varlığı dikkat çekmektedir. Kazaların 
önlenmesi için geometrik tasarım ve düşey/yatay işaretleme 
uygulamalarına ek olarak sürücülerin/yayaların sorumluluk 
bilincine sahip olmaları da gerekmektedir. Bunun dışında 
kazaların en büyük sebeplerinden birisi yüksek hızdır. Belirli 
hava şartları ve yol koşullarında belirli hız limitlerinin aşılması 
durumunda meydana gelen kazaların ağır sonuçlanma olasılığı 
daha fazladır. Kara yollarının her bir noktasında sürekli olarak 
bu denetimin yapılması hem çok yüksek enerji ve efor hem 
de yüksek bir maddi harcama gerektirdiği için uygulanabilir 
değildir. Bu nedenle kara yollarının yük ve yolcu taşımacılığında 
kullanımının azalması hem trafiği rahatlatacak, hem de kazaların 
bilançolarının ağırlığını azaltacaktır.

Kara yolunda ise fiziksel altyapıda önlem alınabiliyor olmasına 
rağmen işletmede tam kontrol mümkün olmamaktadır. Kara 
yolu kazalardaki sürücü kaynaklı olan etmenlerin dışındaki 
kazaların büyük bir bölümünün yolun geometrik tasarımı ile 
beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Karayolları 
Genel Müdürlüğü (KGM) “Kaza Kara Noktaları” incelendiğinde 
kara noktaların genellikle örülme bölgelerinde veya görüş açısı 
dar bölgelerde olduğu görülmektedir. Şekil 1’de kaza kara 
noktaları verilmiştir. 

Şekil 1’deki oranlar; (1) KGM sorumluluğundaki yol ağı 
üzerinde yük/yolcu taşımaları, (2) TCDD’ye ait banliyö hariç 
yük/yolcu taşımaları, (3) havalimanlarındaki iç hat yolcu/yük 
taşımaları, (4) kabotajda yük/yolcu taşımaları olarak ifade 
edilmektedir. Görüldüğü üzere hem yolcu taşımacılığında 
hem de yük taşımacılığında kara yolu ulaşım türünün oranları 
%90’lar seviyesindedir. Bu durum şehir içinde de aynı

Kara yolu (1) Demir yolu (1) Hava yolu (1) Deniz yolu (1)

Yük Taşımacılığı
89,2%

6,0%
0,0% 4,8%

Şekil 1: Türkiye yolcu ve yük taşımacılığında ulaşım türü dağılımı (KGM, 2019)

Şekil 2: KGM iyileştirme çalışması yapılacak kaza kara noktaları (KGM, 2019)

Kara yolu (1) Demir yolu (1) Hava yolu (1) Deniz yolu (1)

Yolcu Taşımacılığı
88,8%

0,6%
9,4% 1,2%
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Örülme genişliklerinde ve kavşaklardaki görüş açılarında 
standartlara uyulmadığı zaman kazalar kolaylıkla 
gerçekleşebilmektedir ve sürücü kaynaklı olarak 
düşünülmektedir. Örülme ve yaklaşım şeritlerini temsil eden 
bir grafik Şekil 3’te gösterilmiştir (NCHRP, 2008).

Daha yavaş otomobil hızları, özellikle de 35 km/s altındaki 
hızlar, trafikte can kaybı riskini önemli ölçüde azaltmaktadır 
(Rosen ve Sander, 2009). Can kaybının bu hızların altında daha 
az olmasının nedenlerinden birisi de fren mesafesidir. Tablo 
1’de otomobil hızına bağlı reaksiyon mesafesi ile fren mesafesi 
özeti verilmiştir (KGM, 2019).

Tablo 1’de de görüleceği üzere araçların hızları arttıkça durma 
mesafeleri de artmaktadır. Tablodaki değerler, sürtünme 
katsayısının 0.6 olduğu yerlerde yani yüksek sürtünmenin 
bulunduğu ve doğal olarak da durma mesafesinin az olduğu 
bir ortamdan alınmış değerlerdir. Bu sebepten dolayı yağışlı 
havalar, eğimli yollar, aşınmış lastikler gibi etmenler söz 
konusu olduğunda bu mesafeler gittikçe artacak, eğer ki 
çarpışmalar gerçekleşirse araçlar daha yüksek hız değerleri, 
yani yüksek momentumlar ile çarpışacaklardır. Yine Tablo 
1 incelendiği zaman 35-40 km/saat hızdan sonra durma ve 
reaksiyon mesafeleri ciddi anlamda artış göstererek fren zamanı 
2 saniyeyi geçmektedir. Her ne kadar 2 saniye çok kısa bir 
zaman dilimi olarak algılanabilir olsa da aslına bakıldığı zaman 
iki saniye çoğu şeyin olup bitmesi için yeterli olabilecektir. Bu 
sebepten dolayı yukarıda en iyi yol şartlarında alınmış olan 
değerlere bakılarak özellikle yukarıda belirtilen lastiklerde 
aşınma veya havanın yağışlı olması gibi durumlarda, daha da 
temkinli şekilde davranılarak hareket edilmesi gerektiği sonucu 
çıkarılabilir.

Sürücüden kaynaklanan hataların bazıları geometrik tasarımlar 
ile en aza indirilebilmektedir. Bu tasarımlardan başlıcası trafik 
yavaşlatım teknikleridir. Bazı trafik yavaşlatım teknikleri aşağıda 
gösterilmiştir (Şekil 2, (WRI, 2015)):

Şekil 3’te; LS: kısa mesafe, LB: baz mesafe; LL: uzun mesafe 
olmaktadır. Bu mesafelerin gerekli uzunluğu yol şartlarına ve 
izin verilen araç hızına göre değişmektedir. Kara noktalarda 
sıkça karşılaşılan bir diğer durum ise görüş mesafelerinin 
yetersiz oluşudur. Genellikle üçgen olarak hesaplanan görüş 
açıları ve yay uzunluklarının standartlara uyulmadığı durumlar 
söz konusudur. Kavşaklarda üçgen görüş mesafelerinin dışında 
yaklaşım kollarının geometrik tasarımları ile beraber bu kolların 
üzerinde veya önündeki cisimlerin varlığı görüş mesafelerini 
engellemektedir. Şekil 4’te kavşak görüş mesafeleri verilmiştir.

Şekil 3: Örülme uzunlukları

Ls

LB

LL

Taşıt yolu dış kenarı

Şekil 4: Kavşaklarda görüş üçgeni (T.B.B., 2018)

Ana yolun Sınıfı Ana yoldaki Hız Sınırı (km/sa)
80

65

50

50

Minimum y Uzunluğu (m)
150

120

90

60

Ana Arter

Ana Cadde

Cadde (İkinci Derece)

Tablo 1: Eğimsiz ve kuru asfalt yolda hıza bağlı durma mesafeleri (f=0,60)

Araç Hızı

10

15

20

25

20

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2.77

4.18

5.55

6.94

8.33

9.72

11.11

12.5

13.88

15.27

16.56

18.05

19.44

20.83

22.22

23.61

25

26.38

27.77

29.16

30.55

31.94

33.33

2.1

3.1

4.2

5.2

6.2

7.3

8.3

9.4

10.4

11.5

12.5

13.5

14.6

15.6

16.7

17.7

18.8

19.8

20.8

21.9

22.9

24

25

0.7

1.5

2.6

4.1

5.9

8.

10.5

13.2

16.4

19.8

23.6

27.7

32.1

36.9

41.9

47.4

53.1

59.1

65.5

72.2

79.3

86.7

94.4

2.8

4.6

6.8

9.3

12.1

15.3

18.8

22.6

26.8

31.3

36.1

41.2

46.7

52.5

58.6

65.1

71.9

78.9

86.3

94.1

102.2

110.6

119.4

0.47

0.7

0.94

1.18

1.41

1.65

1.88

2.12

2.35

2.59

2.83

3.06

3.3

3.53

3.77

4.01

4.24

4.48

4.71

4.95

5.19

5.42

5.66

km/saat m/sn

Fren
Mesafesi

metre

Reaksiyon
Mesafesi

metre

Durma
Mesafesi

metre

Fren Zamanı

saniye
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Şekil 5: Trafik sakinleştirme teknikleri

Şekil 5’te verilen trafik sakinleştirme yöntemlerinden hız 
minderleri ve hız kesici tümsekler araçların seyir halindeki 
hızlarını kendi istekleri ile azaltarak onların yol boyunca 
oluşturduğu riski azaltmak için konulmaktadır. Yön saptırıcılar 
ve boğucular ise araç sürücülerinin hem hızlarını azaltmak 
hemde dikkatlerini yola vererek daha konsantre şekilde araç 
kullanmalarını sağlamak için yollara eklenen geometrik 
düzenlemelerdir. Kaldırım genişletmesi ve kavşak yükseltmeleri 
ise yayaların ve araç sürücülerinin olası kaza veya olağandışı 
bir durumda korunabilmesi için yapılmaktadır. Trafik adaları 
ve dönel kavşaklar trafiğin düzensiz, sıkışık olduğu yerlerde 
araçların düzene girebilmesi için kullanılmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi yol üzerinde yapılan geometrik 
düzenlemeler araçları ve yayaları kendi istekleri dışında olsa da 
daha dikkatli ve temkinli olmaya itmektedir. Ülkemiz, kazaların 
çoğunun yüksek hızdan kaynaklandığı bir trafik geçmişine 
sahipken uygulanacak bu geometrik düzenlemelerin, kazaları 
ve kazaların sonuçlarından doğacak bilançoları ciddi anlamda 
azaltması beklenmektedir.

Çalışma kapsamında örnek olarak gösterilen geometrik 
tasarımların ve sürücü/yaya eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 
ve uygulanması ile beraber can kayıplarındaki olası azalma 
miktarları incelenmiştir. 

Tablo 2’den görüldüğü üzere kaza sayısı genel anlamda her yıl 
artma eğilimi göstermiştir. Kaza sayısı artmasına rağmen ölü 
sayısında azalma meydana gelmiş, yaralı sayısında ise kaza 
sayısında olduğu gibi artma meydana gelmiştir. Kazalarda 
meydana gelen ölü sayılarındaki düzenli düşüş 2015 yılından 
itibaren artmış ancak tekrar azalışa geçmiştir.

Kaza sayılarında yaklaşık olarak %20 artış bulunmaktayken 
ölü ve yaralı sayılarında yaklaşık olarak %50´nin üstünde artış 
bulunmasının sebepleri olarak 2015 senesinden itibaren verilen 
uzatılmış tatiller ile insanların şehir dışına çıkma zamanlarının 
daha sık üst üste gelmesi, şehirlerarası yolcu taşımacılığında 
meydana gelen son senelerdeki kazalar ve daha güçlü motora 
sahip araçlarla yapılan yüksek hızlar gösterilebilir.

Tablo 2’de verilen kazalardaki kusur faktörlerinin dağılımı 
Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere kazalardaki 
kusurların %99’u insan faktörü olarak görülmektedir. Ancak 
“Giriş” bölümünde de bahsedildiği üzere insan faktörünün 
geometrik ve işlevsel standartlar ile beraber değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Kazalardaki kusur faktörlerinin yüzdelik dağılımı incelendiğinde 
ise seneler ilerledikçe yaya ve sürücü faktörü oranlarında (en 
yüksek iki faktör) önemli bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir. 
Her ne kadar yayalar ve sürücüler her geçen sene bilgiye ve 
desteğe her an ulaşabiliyor olsa da bu oranın sürekli sabit 
kalması söz konusudur.

Tablo 3’ten görüldüğü üzere “yaya ve okul geçitlerinde 
yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek” sebebi ile 
gerçekleşen kazaların yerleşim yeri içindeki sayısı 1.281 
olmaktadır. Bu istatistik bunun için yapılan hız minderleri ve 
kasisler, yaya geçitleri ve uyarı işaretlerinin yeterli olmadığını 
göstermektedir. Sürücülerin dikkatlerini daha çok çekecek veya 
onların daha da yavaşlamasını sağlayacak başka geometrik 
düzenlemelerin yapılması (daha yüksek ve geniş tabanlı 
kasisler, daha geriden başlayan hız minderleri vs.) veya doğru 
trafik ışığı konumlandırılmaları ile bu konudaki kusur sayıları 
azaltılabilmektedir.

Yine aynı tablo incelendiği zaman, kavşaklardaki geçiş 
önceliklerine uyulmaması ve manevraları düzenleyen genel 
şartlara uyulmaması da çoğunlukla sakinleştirme yöntemleri 
ile azaltılabilecek unsurlardandır. Araçların kavşaklardaki geçiş 
önceliği geometrik olarak belirlenip düzgün ışıklandırma ve 
işaretlendirmeler ile sürücüye bildirildiğinde bu tür kazaların 
daha az sayıda meydana geleceği öngörülmektedir.

Elbette ki her ne kadar sakinleştirme
yöntemleri kullanılsa bile sürücünün bu engebe,

kasis, minder gibi unsurlara karşı davranışı 
değişmediği takdirde kaza miktarının 

değişmeyeceğinden dolayı, sürücülerin
bilinçlendirilip daha kontrollü ve bilgili şekilde

ehliyet sahibi olmaları en önemli
faktör olarak değerlendirilmektedir. 

2. Trafik kazalarının sebeplerinin incelenmesi ve sakinleştirme
 ve bilinçlendirme yöntemlerinin uygulaması

Türkiye’de yıllara göre meydana gelen kaza sayısı, ölü sayısı ve 
yaralı sayısı Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Yıllara göre kaza istatistikleri (KGM, 2019)

Yıllar Ölü SayısıKaza Sayısı Yaralı Sayısı

2006

2007

2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

728,755

825,561

950,120

1,053,346

1,106,201

1,228,928

1,296,634

1,2047,354

1,199,010

1,313,359

1,182,491

1,202,716

1,229,364

4,633

5,007

4,236

4,324

4,045

3,835

3,750

3,685

3,524

7,530

7,300

7,427

6,675

169,080

189,057

184,468

201,380

211,496

238,074

268,079

274,829

285,059

304,421

300,812

300,383

307,071
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Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak

Manevraları düzenleyen şartlara uymamak

Arkadan çarpmak

Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak

Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretine uymamak

Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak

Şerit ihlali yapmak

Alkollü olarak araç kullanmak

Aşırı hızla araç kullanmak

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalalar geçiş hakkı vermemek

Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek

Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak

Bisiklet, m.bisiklet ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek

Eksik, bozuk veya uygun olmayan araç donanımıyla araç kullanmak

Tehlikeli veya aşırı şekilde yükleme yapmak

Kaza mahallinde durmamak, gerekli tedbirleri almamak ve yetkililere bildirmemek

Diğer

TOPLAM

Kusur Türü

39.02

13.23

8.1

7.8

6.6

3.1

3.1

3.0

2.0

1.8

1.8

1.6

0.6

0.6

0.5

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

5.2

100

47.44

5.1

14.36

8.9

3.0

0.5

2.2

1.6

1.8

2.1

2.3

3.2

0.7

0.0

1.2

0.0

0.0

0.4

0.3

0.1

3.8

100

35.91

16.21

5.8

7.5

8.0

4.0

3.4

3.5

2.1

1.7

1.6

1.1

0.6

0.8

0.2

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

5.7

100

%%%

78,301

26,555

16,405

15,838

13,394

6,305

6,242

6,133

4,132

3,759

3,705

3,399

1,382

1,305

1,072

580

503

479

352

301

10,508

200,650

25,682

2,807

7,774

4,821

1,665

313

1,233

917

976

1,154

1,268

1,771

413

24

654

17

23

262

166

102

2,093

54,135

52,619

23,748

8,631

11,017

11,729

5,992

5,009

5,216

3,156

2,605

2,437

1,628

969

1,281

418

563

480

217

186

199

8,415

146,515

KusurKusurKusur

Yerleşim Yeri Yerleşim Yeri Dışı Toplam

Tablo 4’te yaya kusurlarına ait kaza sebepleri verilmiştir. Hızın kontrol altına alınması ve güvenli bölgeler 
oluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek geometrik tasarımlar ve sürücü/yaya bilinçlendirmesi ile beraber 
önlenebilecek kaza türleri ise sürücülerden kaynaklı kazalarda “yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, 
yayalara geçiş hakkı vermemek”, yaya kusurlarında ise “geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme 
kurallarına uymamak”, “trafik ışık ve işaretlerine uymamak” ve “karşıdan karşıya geçişlerde trafik kurallarına 
uymamak” gibi sebepler olabilmektedir. Bu sebeplerden kaynaklanan toplam kaza sayısı ise 2018 yılı itibari 
ile 11.090 olmaktadır. Dolayısı ile bu sebeplerin ortadan kaldırılması ile beraber uzun dönemde yaklaşık 550 
ölümün engellenmesi mümkün olmaktadır. Yaya bölgelerindeki geçitlerin tasarımı, uygulaması ve sürücü/
yaya bilinçlendirilmesinin beraber uygulanması durumunda hesaplanan en iyi senaryonun, sadece geometrik 
tasarımlar yardımı ile hız azaltımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda ise sürücülerden kaynaklanan “yaya 
ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek” sebeplerinin elendiği senaryoda ise 
yaklaşık 60 ölümün önlenebilmesi mümkündür.

Tablo 3: Kazalarda sürücü kusurları (KGM, 2019)

Geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme kurallarına uymamak

Taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak

Trafik ışık ve işaretlerine uymamak

Karşıdan karşıya geçişlerde trafik kurallarına uymamak

Taşıt yoluna girmek

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak

Gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici

uyarıcı tedbir almamak

Taşıt yolunda sol kenardan gitmemek

Trafiği güçleştirecek şekilde yola bir şey atmak-dökmek ve

benzeri hareketlerde bulunmak

Alkollü yola çıkmak

Kaza mahallinde durmamak, gerekli tedbirleri almamak

Diğer

Kusur Türü

33.56

19.17

11.88

8.66

5.85

3.64

1.43

1.20

0.28

14.77

13.56

3.03

8.96

14.89

4.24

1.33

1.69

1.69

34.44

19.44

12.30

8.64

5.43

3.61

1.44

1.18

0.21

%%%

6.222

3.555

2.203

1.605

1.085

674

266

223

51

122

112

25

74

123

35

11

14

14

62100

3.443

2.178

1.531

962

639

255

209

37

0.23

0.20

13.89

0.97

0.61

34.26

0.20

0.19

12.94

43

38

2.575

8

5

283

35

33

2.292

KusurKusurKusur

Yerleşim Yeri Yerleşim Yeri Dışı Toplam

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
verilerine göre 2018 yılı içerisinde “Yayaya Çarpma” ile 
gerçekleşen kazaların toplam sayısı 31.624 olmaktadır.
Bu kazaların 30.366 adedi yerleşim yeri içerisinde 
gerçekleşmiştir. Bununla beraber kaza sonucu ölen yaya sayısı 
toplamda 1.484 olmaktadır. Dolayısı ile yayaya çarpma kazaları 
0.05 oranında ölümle sonuçlanmaktadır. 

Tablo 4: Kazalarda yaya kusurları (KGM, 2019)
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3. Sonuçlar

Trafik kazaları, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2030 senesinde 
dünyadaki ölümlerin sebebi sıralamasında ilk 5’e yükselecek 
olan gerçek anlamda büyük bir tehdittir. Bu tehdidin Avrupa 
Birliği Vision Zero programı gibi Türkiye’de de minimum düzeye 
indirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Emniyet Müdürlükleri 
ve TÜİK tarafından sağlanan veriler ışığında kontrollü şekilde 
atılan adımlarla daha güçlü ve etkili çalışmalar devam 
etmektedir. Bu noktada belediyelere de çok iş düşmektedir. 
Yayaların kontrolsüz geçişleri, araçların  hız yapmaya müsait 
ortamlar bularak “sıcak nokta (hot spot)” denilen yerlerde 
sık sık kaza yapmaları, geçiş önceliklerinin karıştırılması 
gibi durumlara en az düzeyde sebebiyet verecek şekilde yol 
geometrilerini ayarlamayı kendilerine görev edinmelidirler. 
Yukarıda belirtilmiş olan sakinleştirme yöntemleri hem 
yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olmalarını 
sağlamak, olmazlarsa daha büyük kazalar gerçekleşmeden 
minimum hasarlar veya uyarılarla kurtulmalarını sağlamak için 
belediyelerin ve kara yollarının tasarımlarında önemsemeleri 
gereken unsurlardır. Yayalar için karşıya geçişlerin sık olduğu 
yerler öncesi kasisler ve hız minderleri kullanmak kazaların 
büyük ölçüde oranını azaltır. Aynısı sürücüler için de geçerli 
olup dönel kavşaklar, kasisler gibi araçların yavaşlaması 
gerektiren unsurlar, sürücülerin kusurlu olduğu kazalar 
arasında en büyük sebep olan hız limitlerinin aşılması gibi bir 
unsuru ciddi anlamda ortadan kaldırır. Bu unsurların tabii ki 
sadece geometrik ve fiziksel engeller veya tasarımlar ile sıfır 
düzeyine yaklaşması, hatta yarısına dahi düşmesi o kadar kolay 
değildir. Daha da önemlisi, sürücülerin bu kazalar ve sebepleri 
konusunda derin bir şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğidir. 
Türkiye’de sürücüler ehliyeti aldıktan sonra bir daha hiç bir 
sınava tabi tutulmamaktadır. Bir kaza gerçekleşene kadar 
veya polis kontrollerinde uygunsuz bir durum ile ehliyetleri 
tehlikeye düşene kadar yeterli olmasalar bile sürekli trafiğe 
çıkmaktadır. Türkiye’deki ehliyet sisteminin tek seferlik işleyişi  
insanların kazaya sebebiyet vermesiyle ve/veya ehliyetlerinin 
geri alınması ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple sürücülerin 
bilinçlendirilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
Araçların lastik, rot ve motor gibi önemli bakımlarının kontrolü 
ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmelidir. Böylece trafikte 
kalifiye yollarda kalifiye sürücülerin, bakımları yapılmış 
araçların ve bilinçli yayaların en güvenli şekilde seyahatlerini 
gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır.

Kaynakça
Karayolları Genel Müdürlüğü, “Trafik Kazaları Özeti”, 2018. • Alçura, G. A., Gürsoy, M., “Kentsel 
Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite”, Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu, 2013. • 
Rosen, E., Sander, U., “Pedestrian Fatality Risk as a Function of Car Impact Speed”, Accident Analysis 
and Prevention 41: 536-542, 2009. • Karayolları Genel Müdürlüğü, “Eğimsiz ve kuru asfalt yolda hıza 
bağlı durma mesafeleri”, 2019. • World Resources Institute, “Tasarımla Daha Güvenli Kentler”, 2015.
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Yol güvenliğindeki eksikler ve kazaların sebebine 
ilişkin tespitler yapılıyor ancak çözüm olarak hayata 

geçirilemiyor. Güvenli bir trafik için uygulanabilir ve 
sürdürülebilir çözümler üretilmeli. 



1 Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, ergokmen@boun.edu.tr

Prof. Dr. Gökmen Ergün1

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Türkiye için yol güvenliğini
geliştirme önerileri
Özet: Günümüzde Türkiye de dahil pek çok ülkede kara yolu güvenliğindeki kusurlar yüksek doğruluk oranlarıyla tespit 
edilebilmektedir. Ancak üretilen çözümler bu kusurları her zaman etkili bir şekilde çözememektedir. Bu noktada problem, 
yapılan uygulamaların yetersizliğinden veya eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada yol güvenliğindeki bazı kavramlar 
tanıtılmış ve Türkiye’de yol güvenliğini artırmak için uygulanabilecek yöntemler bir strateji çerçevesinde önerilmiştir. Yapılan 
öneriler dünyada uygulanmakta olan ve hali hazırda işlevliği kanıtlanmış yöntemlerdir. Sonrasında ise kısa sürede etkili olacak 
uygulamalar belirlenmiş ve fayda/maliyet açısından en etkili şekilde açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği Uygulamaları, Trafikte Kavramlar

Abstract: Today, the defects on road safety can be detected with high accuracy in many countries, including Turkey. However, 
the generated solutions do not always solve these defects effectively. At this point, the problem arises from the inadequacy or 
deficiency of applications. This study introduces some terminology about road safety and proposes some methods to improve 
safety that can be applied in Turkey within a strategical framework. The recommendations made are the methods that are currently 
being implemented in the world and have proven to be functional. Then, the applications that will be effective in a short period, 
were determined and explained most effectively in terms of cost/benefit.
Keywords: Traffic Safety Applications, Concepts In Traffic
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1. Giriş

Yol güvenliğini zedeleyen unsurların tespiti pek çok 
araştırmanın ortak noktasını oluşturur. Ancak sadece tespit 
etmek değil aynı zamanda güvenliği artırmak amacıyla 
da çeşitli önlemler de alınmalıdır. Alınan bu mühendislik 
önlemlerin etkinlikleri hakkında bu güne kadar pek çok 
araştırma yapılmış ve bu tedbirlerin kaza sayılarının ve/veya 
kaza ciddiyetinin azaltılmasında ne derecede rol oynadıkları 
hakkında tahminler geliştirilmiştir. Tablo 1’de bu mühendislik 
tedbirlerinden bazılarının etkinlikleri özetlenmiştir. Bu tablodan 
görüldüğü gibi, mühendislik tedbirlerinin uygulanmasıyla 

kazalarda kısa sürede çok önemli düşüşler sağlamak mümkün 
olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; 
bazı tedbirlerin (örneğin dar orta refüjlerde beton yol bariyeri 
kullanılması) kazaların ciddiyetini (ölümlü ve yaralanmalı 
kazalar gibi) azaltmaya yönelik olduğudur. Ancak bunlar 
genellikle toplam kaza sayısını ve hasarlı kazaları artırabilir, 
bazı tedbirler ise genelde bütün kazaları azaltabilir. Mühendislik 
tedbirlerinin seçilmesinde bir önemli husus da fayda/maliyet 
analizleridir. Tablo 2’de fayda/maliyet oranları yüksek olan bazı 
mühendislik tedbirleri verilmiştir.

Kurbalarda yol çizgileri

Kurbalarda reflektörlü yol üstü işaretleri

İki şeritli yollarda kurbaların düzeltilmesi

Beton orta refüj bariyeri konulması (0.3-3,5 m. likrefüjde)

Mevut dar köprünün genişletilmesi

Yol kenarı bariyerlerinin uçlarının düzeltilmesi

Sola dönüşlü trafik kanallaması

Şehir dışı yol kurbalarında yeni ikaz işaretleri konulması

a. 2 şeritli

b. 2’den fazla şeritli

Işıklandırma

a. Şehir otoyolları

b. Şehir dışı 

Trafik işaret levhalarının kırılabilir yapılması

a. Küçük işaretler

b. Büyük metal ayaklar

Demir yolu geçitleri

a. Yeni flaşörler

b. Yeni flaşörler ve kapılar

c. Sadece yeni kapılar

16

-10

2

4661

Kaza Tedbiri
Toplam

16

4,8

30

37,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

32,4

Yaralı

16

61

25

-

-

-

-

-

-

-

51,5

10

Hasarlı

16

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-10 -

Ölümlü

16

50

50

-

-

-

-

-

89 -

42,5

90

Kazalarda Yüzde Azalma

50 20 14 15

20 50 50 15

70 25 -12

60 20 -20

87 77

97

88 79

85

Tablo 1: Bazı mühendislik tedbirlerinin etkinliği. Kaynak:  McFarland ve diğerleri, (1979), sayfalar 156-161
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Mühendislik tedbirlerinin etkinliği ile ilgili çalışmaların büyük 
bir çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. Ancak gelişmekte 
olan ülkelerde yapılan bazı çalışmalar, mühendislik tedbirleri 
ile gelişmiş ülkelerde görülenden çok daha fazla iyileştirme 
sağlanabileceğini göstermektedir.  Örneğin,  yol kaplaması 
genişletilerek bazı gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan bir 
ülkede (Jamaika) kaza oranlarında elde edilen azalmalara 
bakıldığında Jamaika’da kaplama genişliği artırılarak kaza 
oranlarında çok daha büyük düşüşler elde etmek mümkündür. 
Böylece,  gelişmiş ülkelerde kaza tedbirlerinin etkinliği ile ilgili 
çalışma sonuçlarının gelişmekte olan ülkeler için konservatif 
tahminler sağlayacağı söylenebilir.  

Trafik işaretleri

Yol kenarı bariyeri

Orta refüj bariyeri

Trafik işaretinin flaşörle değiştirilmesi

Çarpışma yastıkları

Diğer kavşak düzeltmeleri

Trafik sinyalizasyonu

Diğer yol kenarı iyileştirmeleri

Kırılabilir işaret veya aydınlatma ayakları

Yol aydınlatması

Görüş mesafesinin artırılması

Tedbirin Tanımı F/M OranıSıra
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Tablo 2: Fayda/maliyet (f/m) oranları yüksek olan bazı mühendislik tedbirleri.
Kaynak:”The1980 HighwaySafety Report.” 1980, sayfa 75
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2. Yol emniyet mühendisliğinde bazı yeni kavramlar

Yol emniyet mühendisliğinde çıkan bazı yeni kavramlar ve bunların önemi aşağıda anlatılmıştır.

2.1. Affeden Yollar ve Yol Kenarı Tasarımı:

1960’ların sonlarına doğru, dünyanın birçok ülkesinde, sürücü hatasının ölüme varan cezalarla 
cezalandırılması gereken bir suç halinden çıkarılmasını amaçlayan  “Affeden Yollar” yaratılması yönünde 
önemli adımlar atılmıştır. (Federal Yol İdaresi, 1980)  Bu çalışmalardan çıkan önemli bir sonuç;  şehirlerarası 
yollarda, özellikle yüksek hızlı otoyollarda, en çok görülen kazanın aracın kontrolden çıkmasından 
kaynaklanan kazalar olduğunun ve bu tip kazaların da yol kenarında veya orta refüjde devrilmeye, yoldan 
çıkmaya veya bir sabit cisimle çarpışmaya neden olduğunun anlaşılması idi. Türkiye’de de şehir dışında 
en fazla olan kaza, çoğunluğunun yol dışında gerçekleştiği yüzde 60,74 ile kontrolden çıkma (sabit cisme 
çarpma %7,56, devrilme/savrulma takla %14,73, yoldan çıkma %38,45) kategorisinde olan kazalardır. 
(Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, KGM, 2018)

Bu kazalar genelde yol kenarında olduğundan önlenebilmeleri için de en iyi yöntem, doğal olarak, yol 
kenarlarında yumuşak (5:1 veya 6:1) şev eğimlerinin ve içinde hiçbir sabit cisim bulunmayan ve araçların 
emniyetli bir şekilde durmasını sağlayabilecek emniyetli yol kenarlarının yaratılması olacaktır. Bu yaklaşımın 
sonucu olarak yol tasarımında ayrıca bir “yol kenarı” tasarımı kavramı doğdu ve bu konuda tasarım el 
kitapları geliştirildi. (AASHTO, 2011)

2,6

Emniyetli yol kenarlarının geliştirilmesi için öncelikler şöyle sıralanabilir: (1) yol kenarındaki tehlikenin 
ortadan kaldırılması, (2) tehlikenin yerinin değiştirilmesi, (3)  tehlikenin hatayı affeden hale getirilmesi 
(örneğin kırılabilir işaret ayakları), ve (4) tehlikenin bir koruma arkasına alınması (örneğin yol kenarı 
korkulukları veya çarpışma yastıkları arkasında). Yol kenarı tehlikelerinin ortadan kaldırılması bazı hallerde 
mümkün olmaz.  Örneğin yolun kenarında bulunan köprü ayağı emniyetli yol kenarı bölgesi dışına 
taşınamaz. Bu hallerde de bu cisimlerle çarpışmaların şiddetini azaltmak için çarpışma yastıkları ve/veya yol 
kenarı korkulukları kullanılabilir.

Roy Jogensen (1978) - Toplam kazalar

Zeeger ve diğerleri (1981)

Silyanov (1973) - yaralanmalı kazalar

Dart ve Mann (1970) - Toplam kazalar

McCarthy ve Brown (1981) - yaralanma + ölüm
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Şekil 1: İki Şeritli Yollarda Kaza Oranlarının Yol Kaplama Genişliğiyle Göreceli Olarak Azalması

2.2. Emniyet Tasarımında
Sürücü Beklentileri Kavramı:

Yol tasarımı, kara yolları kuruluşları, tasarımı yapan 
mühendislerin tercihleri, toplumun yarattığı çevresel, politik, 
sosyal ve ekonomik kısıtlamaların karmaşık ilişkilerinden 
etkilenilerek yaratılır. Bu karmaşık ilişkiler nedeniyle bazen 
sürücü beklentilerini tatmin etmeyen tasarımlar ortaya çıkar. 
Sürücü beklentisi, “..geçmişteki tecrübelere dayanarak bir yol 
veya trafik durumuna  belli bir şekilde davranma eğilimi” olarak 
tarif edilir.  (Federal Yol İdaresi, 1980, sayfa 3.1-2)

Sürücü beklentilerini yerine getirmeyen, olağan olmayan, 
fazla görülmeyen durumlarda sürücülerin kavrama zamanları 
artar. Böyle hallerde sürücüler duruma göre uygun olmayan 
davranışlar gösterip daha çok hata yaparlar. Örneğin 
otoyollardan çıkışlar genelde sağ taraftan yapılır ve sürücüler 
çıkışı sağda bekler.  Bu nedenle de otoyollarda sol tarafa 
konulan çıkışlar çok daha fazla kazaya neden olur ve sağ çıkışlara 
nazaran daha tehlikelidir. Yine bu nedenlerden yol tasarımcıları 
ve trafik mühendisleri yarattıkları yol çevresinin kendi kendini 
açıklayan, hızlı bir şekilde anlaşılabilen ve böylece çabuk 
hareket kabiliyeti sağlayan bir şekilde tasarımlanması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. (Campbell ve diğerleri, 2008)

Sürücü beklentilerini yerine
getiren yollar daha emniyetli olacağından

yol tasarımları yapılırken
sürücü beklentilerinin göz önünde

tutulması kazalarda
önemli düşüşler sağlayacaktır.  

2.3. Tasarım Tutarlılığı Kavramı:

Tasarım tutarlılığı, “yolun geometrik özelliklerinin, sürücülerin 
yol kesimlerindeki operasyonel beklentileriyle uyumlu olduğu 
ve sürücülerin kabul edebileceği bir operasyonel kalitede 
olduğu haller” (Federal Yol İdaresi, 1980, sayfa 3.2-1) olarak 
tarif edilir. Tasarım tutarlılığı yeni yollarda operasyonel 
kalitenin tutturulabilmesi için pozitif bir yaklaşım sağlar.  
Fakat yol emniyeti açısından daha önemlisi,  tutarsızlıkların 
saptanması ve düzeltilmesidir.  Bazı tutarsızlık örnekleri 
aşağıda anlatılmıştır:

Tasarım Hızındaki Değişiklikler: Yolun değişik kesimlerinin 
değişik zamanlarda yapılması, bölgenin topoğrafik yapısındaki 
önemli değişiklikler gibi nedenlerden yolun tasarım hızında 
kesimler arasında farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıkların çok 
büyük olduğu yerlerde tasarım tutarsızlıkları ortaya çıkar. Leisch 
(1977) tasarım hızında tutarlılığın sağlanması için 15 km/saat 
prensibini önermiştir. Bu prensibe göre;

• Birbirini takip eden kesimler arasındaki tasarım hızı farkı
 15 km/saat’ten fazla olmamalıdır.

• Aynı kesimde ortak şeritleri kullanan kamyon ve otomobil
 hızları arasındaki farklar 15 km/saat’ten fazla olmamalıdır.

Yol En Kesitindeki Değişiklikler: Bu konudaki tutarsızlıklar 
iki şekilde ortaya çıkabilir: Bir noktada en kesitlerde yapılan 
önemli değişiklikler ve yol aliymanı ve en kesit arasındaki 
uyumsuzluklar. Bir noktada olan tutarsızlıkların düzeltilmesi 
mümkün değilse bu noktalarda yeterli görüş mesafesi 
sağlanmalı, farklı en kesitler arasındaki geçiş uzun bir mesafede 
tedrici olarak yapılmalı ve bu noktalarda sürücülerin yükü 
azaltılmalıdır. İkinci tip tutarsızlıkların çözümü, özellikle mevcut 
aliyman ile şerit sayısını maksimuma çıkarma eğilimleri 
yüzünden daha zordur.  Ancak problem tam olarak tasarımcılarca 
anlaşıldığı takdirde bu yönde adımların atılması daha kolay olur.
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3. Türkiye’de yol emniyetini geliştirmek için bir genel strateji önerisi

Bu bölümde,  yukarıdaki bölümlerde verilen bilgilerin ışığında, yol emniyetini geliştirmek için bir genel 
strateji önerisi yapılacaktır. Bu strateji sadece geçmişte yapılan kuramsal çalışmalara dayanarak değil aynı 
zamanda tatbikat kolaylığı, kısa sürede etkinlik sağlanması gibi pratik düşünceler de göz önünde tutularak 
hazırlanmıştır. Kazaları azaltma/hafifletme programları pek çok alanda uygulanabilir. Aşağıda bu alanlardan 
önemli olanları verilmiştir:

• İnsan faktörü
• Taşıt faktörü
• Acil tıbbi servis
• Öğrenci ulaşım emniyeti
• Yol geometrik tasarım faktörleri ve bakımı
• Trafik kontrol cihazları ve trafik
 mühendisliği hizmetleri
• Yol bakım ve yapım operasyonları
• Kazaların incelenmesi raporlarının hazırlanması

• Sürücü ehliyetlerinin verilmesi
• Raporlama faaliyetleri ( sürücü, taşıt ve kazalar)
• Kanun ve yönetmelikler
• Kara noktaların saptanması
• Yaya emniyeti
• Polis trafik servisleri
• Yol emniyeti planlarının
 yapılması ve idaresi

Bu listeden anlaşılacağı gibi yol emniyeti konusu pek çok organizasyon ve devlet kurumunu ilgilendirecek 
konuları kapsamaktadır. Dolayısıyla genel bir stratejinin geliştirilebilmesi için en önemli faktör bu kurumlar 
arasındaki işbirliğinin sağlanması olacaktır. Önerilecek stratejinin genel yapısı kurum ve koordinasyon 
gereksinimleri, eğitim gereksinimleri, yol emniyeti ile ilgili el kitaplarının hazırlanması, kısa sürede etkin 
olacak tedbirler ve mühendislik uygulamaları için yöntem maddelerini içerecektir.

3.1. Kurum ve Koordinasyon Gereksinimleri

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere yol emniyeti 
problemi üzerinde sürekli olarak çalışılması gereken ve birçok 
kuruluşu ilgilendiren bir problemdir. Bu nedenle, bu sorunla 
doğrudan uğraşacak bir kuruma ve çeşitli kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlayacak bir “Ulusal Yol Emniyeti Komitesi”ne 
(UYEK) ihtiyaç duyulacaktır. Dünya Bankası “Küresel Yol 
Emniyeti Hizmeti” web sayfasında böyle bir kuruluşun hedefleri, 
yapısı ve personelin özellikleri verilmektedir.

UYEK kamu kurum ve kuruluşlarına yol emniyeti ile ilgili 
konularda danışmanlık rolü görmek için resmi gazetede 
görevleri yayımlanarak kurulmalıdır. Komitenin işlerinin 
yürütülmesi bir sekretarya tarafından yapılacaktır. Komitenin 
görevleri aşağıdaki gibi tarif edilebilir:

• Yol emniyeti için gerekli hedef ve amaçların belirlenmesi,

• Yol emniyetinin geliştirilmesi ile ilgili organizasyonlar
 arasında işlerin koordinasyonunun sağlanması,

• Yol emniyeti işleri için gerekli personel ve finansmanı
 sağlayıp bunların kontrolünün yapılması,

• Yol emniyetini geliştirecek araştırmaları
 ve kanunları önermek,

• Toplumun, endüstrinin, çeşitli kullanıcı gruplarının,
 kişilerin isteklerini ve çevre ile ilgili konuları göz önünde
 bulundurarak yol emniyeti işlerinin planlanması ve
 tatbikatını kontrol ve koordine etmek,

• Çeşitli programların etkinliğini değerlendirerek ilgili resmi
 makama senelik raporların hazırlanması,

• Ulusal uzun vadeli programı değerlendirip güncelleştirmek
 ve ilgili kuruluşlarca planın tatbikatının yapılmasını
 sağlamak.

Çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak UYEK’e 
ilaveten, diğer gelişmiş ülkelerde örnekleri görülen (örneğin 
ABD’deki National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) vb.) “Ulusal Yol Trafik Emniyeti Genel Müdürlüğü”   
(UYTEGM) kurulmalıdır. Bu kuruluşun hedeflerine örnek olarak 
NHTSA’nın hedefleri aşağıda verilmiştir:

• Bu konuda liderlik yapıp çalışma konularını belirlemek

• Araştırmaları destekleyip araştırma sonuçlarını eğitim,
 mühendislik ve trafik kontrolünde tatbik ederek yol kazalarını
 ve maliyetlerini azaltılmak

• UYTEGM’ı devamlı olarak geliştirmek

3.2. Eğitim gereksinimleri

Yol emniyeti konularında çalışacak teknik  personelin, kısa 
kurslar ve “işte eğitim” gibi programlarla eğitilerek hazırlanması 
gerekmektedir. Yol emniyeti mühendisliği alanında ABD 
“Ulusal Yol Enstitüsü” (International Road Federation) 
tarafından verilen kısa kurslar örnek olarak aşağıda verilmiştir:

• Yol Emniyeti 

• Yol Kenarı Tasarımı

• İleri Yol Emniyeti İdaresi Sistemi

• Koridor ve Toplum Trafik Emniyeti Programı

• Yol Yapım Bölgesi Emniyet Kontrolü

• Çalışma Bölgesi Trafik Kontrolünün Tasarım ve Operasyonu

• Yol Emniyeti Cihazlarının Tasarımı, Yapımı ve Bakımı

• Tehlikeli Maddelerin Güzergâhlarının Tayini

• Yol Emniyeti Mühendisliği Çalışmaları

• Yaya ve Bisiklet emniyeti

• Demiryolu-Yol Hemzemin Geçişlerinin
 Geliştirilmesi Programı

• Emniyet ve İşletme için Trafik Çelişkileri Teknikleri

Bu kurslar Üniversitelerce, bu iş için özel olarak kurulacak 
“Ulusal Yol Enstitüsü” gibi bir kuruluşça veya bu konularda 
uzmanlaşmış müşavirlerce verilebilir. Bu kurslar 1 ila 5 gün 
civarında sürmekte, ayrıca bu kurslara katılarak üniversite 
kredisi toplanabilmektedir. Yani yeterince kursa katılarak ileri 
bir üniversite derecesi (yüksek lisans gibi) almak da mümkün 
olmaktadır.  

Karayolları Genel Müdürlüğünde, belediyelerde ve yolla 
uğraşan diğer kuruluşlarda yeterince “Trafik Mühendisliği” 
kadroları açılıp bu kadrolara trafik mühendisliği eğitimi almış 
mühendisleri ve teknisyenleri almak gerekmektedir. Ayrıca 
kısa kurslarla mevcut kadroları da eğiterek bu konulardaki bilgi 
eksikliklerini gidermek gerekir.
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Yol emniyeti ile ilgili iyi hazırlanmış el kitapları olmadan kara 
yollarının emniyetli bir şekilde yapımı, işletmesi ve bakımı 
mümkün olmayacaktır.  Bu el kitaplarına örnek olarak ABD 
NHTSA tarafından hazırlanan aşağıdaki  “Yol Emniyeti Program 
El Kitapları” örnek olarak verilmiştir:

• Planlama ve İdare
• Periyodik Taşıt Muayeneleri
• Motorlu Taşıt Kayıtları
• Motosiklet Emniyeti
• Sürücü Eğitimi
• Sürücü Ehliyetlerinin Verilmesi
• Kanun ve Yönetmelikler
• Trafik Mahkemeleri
• Alkolün Yol Emniyetindeki Rolü
• Kaza Noktalarının Tespiti ve Gözlenmesi
• Trafik Kayıtları
• Acil Tıbbi Yardım Servisleri
• Yol Tasarımı, Yapımı ve Bakımı
• Trafik Mühendislik Servisleri
• Yaya Emniyeti
• Polis Trafik Hizmetleri
• Kazadan Sonra Meydana Gelen Artıkların
 Temizlenmesi ve Kontrolü
• Öğrenci Ulaşım Emniyeti
• Kaza İncelemeleri ve Raporlarının Hazırlanması

Bu el kitaplarına ilaveten kara yolları için aşağıdaki konularda 
da el kitaplarının yazılmasına/geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır:

• Yol Geometrik Tasarımı için El Kitabı 
• Yol Emniyeti Tasarım ve İşletmesi El Kitabı 
• Trafik Kontrol Cihazları için El Kitabı
• Yol Kenarı Tasarım El Kitabı
• Trafik Bariyerlerinin Seçilmesi, 
 Konuşlandırılması ve Tasarımı için El Kitabı

Bu el kitapları için AASHTO (Amerikan Eyalet Yol ve Ulaşım 
Kuruluşları Birliği) tarafından hazırlanan kitaplar kaynaklarda 
verilmiştir. Bu ve buna benzer el kitapları Üniversite elemanları, 
ülkemiz ve yabancı ülke uzmanlardan oluşturulacak gruplarca 
yapılmalıdır.  

SWEROAD (Sweedish Road Association: İsveç Yol Kuruluşu) 
ve KGM arasında “Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği 
Projesi” kapsamında 2000-2002 yıllarında yapılan bir ortak 
çalışma sonrası bu konularda bazı önemli el kitapları ve 
dokümanlar geliştirilmiştir.  Bunlardan bazıları aşağıda 
verilmiştir:

• Kara Nokta El Kitabı (SWEROAD, 2001)
• Trafik Güvenliği El Kitabı (SWEROAD, 2001)
• Ulusal Trafik Güvenliği Programı (SWEROAD, 2001)

3.3. Yol Emniyeti ile ilgili El Kitaplarının Hazırlanması/Geliştirilmesi 3.4. Kısa Sürede Etkin Olacak Tedbirler

Kısa sürede ve az bir finansmanla gerçekleştirilebilecek bazı tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

• Bariz Yol Mühendislik Hata ve Eksikliklerinin Giderilmesi: 
Yol emniyetinde kısa sürede en etkili olacak tedbir, yol 
sistemi, trafik cihazları ve işaretlemesindeki bariz hata 
ve eksikliklerin giderilmesidir. Yol ve yol işaretlerindeki 
bariz hatalar giderilmeden ve eksiklikler tamamlanmadan 
sürücülerin davranışlarını düzeltmeye yönelik programların 
çalışmasını beklemek hatalı bir davranış olacaktır. Bariz 
hataların bulunması ve düzeltilmesi, bu iş için verilecek özel 
bir kısa kursla yetiştirilecek kara yolları, belediyeler ve diğer yol 
işleri ile uğraşan kuruluş mühendislerince, bu konuda yetişmiş 
uzmanların da müşavirliği ile kısa sürede yapılabilir.

• Yol Kenarında Yapılacak İyileştirmeler: Türkiye’de 2018 
yılında yerleşim alanları dışında olan kazaların yüzde 60,74’ü 
yol kenarında (sabit engele/cisme çarpma, yoldan çıkma, 
devrilme/savrulma/takla) meydana gelmiştir. (Trafik Güvenliği 
Dairesi Başkanlığı, KGM, 2018) Bu tip kazaların yüzdesi 
bölünmüş yollarda ve otoyollarda çok daha fazladır. Bu kazalar 
kritik noktalarda şerit ve banket genişliklerinin artırılması, yol 
kenarında emniyetli bir alanın yaratılması, yol kenarındaki 
işaret ve elektrik direklerinin kırılabilir yapılması, yol kenarı 
şevlerinin azaltılması (maksimum 5:1), yol kenarı bariyerleri 
kullanılması, yol sürtünme katsayısının artırılması gibi 
önlemlerle azaltılabilir. Yol Kenarı Tasarım rehberi (AASHTO, 
2011) kullanılarak, en azından yeni yapılan yollarda emniyetli 
bir yol kenarı yaratılmasına şimdiden başlanırsa bu tip kazaların 
azalmasında önemli gelişmeler elde edilebilir.

• Araç Muayenelerinde Yapılacak İyileştirmeler ve kontroller: 
Türkiye’de kanuni olarak iki yılda bir araçların muayene 
zorunluğu vardır ve bu muayenelerin yapılıp yapılmadığı sıkı 
bir şekilde kontrol edilmelidir. Örneğin, araçlardaki eksiklikler 
yüzünden olan kazalar üzerinde yapılan araştırmalarda, frenler 
ve lastiklerin bu kazaların %60-70’inde rol oynadığını ortaya 
koymuştur.  (Ergün, 1986) Ayrıca egzoz gazlarının muayenesi 
ayrı bir işlem olarak yapılmakta bu da aşırı zaman kayıplarına 
neden olmaktadır. Kanunen bu işlem yapılmak zorunda 
olduğuna göre, bu işlemler birleştirilmeli ve araç kazalarında 
kritik rol oynayan, fren, lastik ve ışıkların kontrolü dikkatli bir 
şekilde yapılmalıdır.

• Yol Tasarımında Yapılacak İspatlanmış İyileştirmeler:  Federal 
Yol İdaresi’nin internet sitesinde (2019) “İspatlanmış Emniyet 
Tedbirleri” başlığı altında, yol tasarımında uygulanabilecek 
çeşitli tedbirlere ve bunların kazalarda ne kadar bir azaltma 
yaratacağını bilgisine yer verilmektedir. Bu siteden çeşitli 

durumlarda uygulanacak tedbirler alınıp uygulanabilir ve ne
kadar faydalı olacağı hesaplanabilir. Örneğin yoldan çıkmaların
olduğu hallerde kullanılabilecek tedbirlere, yol kenarında bir yol 
kenarı yapılması (hiçbir objenin olmadığı oldukça düz eğimli bir 
bölge), yolun genişletilmesi, yol kenarı şevlerinin azaltılması, 
sağ banket eklenmesi ve/veya genişletilmesi gibi tedbirler 
uygulandığında yoldan çıkan sürücülerin tekrar aracın kontrolünü 
kazanıp yola geri dönmesini sağlayabileceği verilmiştir.  
Sağlanacak 9 metrelik bir temiz alan ile yatay kurplarda olacak 
ölümlü kazaların %80’inin önlenebileceği bilgisi verilmiştir.

3.5. Mühendislik Uygulamaları İçin Yöntemler:
Yol Emniyeti Denetimi

Yol emniyet programları, genelde, üç ana parçadan meydana 
gelir: Planlama, uygulama ve değerlendirme (Goodel Grivas, 
1981). Bu ve benzer yöntemlerin detayları ilgili kaynaklarda 
(Goodel Grivas, 1981; Yol Emniyet El Kitabı (AASHTO, 2010) 
bulunabilir.  Yol Emniyet denetimi (YED) “...mevcut veya 
gelecekte yapılması planlanan bir yol veya trafik projesinin veya 
yol kullanıcılarıyla herhangi bir şekilde ilişkisi olan bir projenin 
kaza potansiyeli ve yol emniyeti performansının bağımsız ve 
bu konuda eğitimli mühendisler tarafından denetlenmesidir.” 
(Jordan, 1999) Dünyanın birçok yerinde yollar hala ileride 
kazalara yol açacak problemli yol kesimleri, kavşaklar ve 
noktalarla yapılmaktadır.  YED’lerin yol tasarım aşamalarında 
yapıldığı takdirde bu kazalar önlenebilir ve yollar problemli 
kesimlerle yapılmaktan kurtarılabilir.

Türkiye’de 50 km’lik bir yol kesiminde yapılan bir YED 
çalışması (Ergün, 2004) sonucunda 50 km’lik bu yol kesiminde 
yeni yol için yapılan emniyet denetiminden beklenen faydalar 
verilmiştir.  Hildebrand ve Wilson YED ile kazaların 1/3’ünün 
önlenebileceğini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada sadece 
̇’ünün azaltılabileceği varsayılmıştır. Bu çalışmada verilen 
hesaplar yılda 7 ölümlü 141 yaralı ve 721 hasarlı kazanın 
önlenebileceğini göstermiştir. Bundan sağlanan faydanın 
2.168.289 ABD doları olması tahmin edilmiştir. Bu denetim, 
yolun proje safhasında yapıldığından bu denetimde bulunan 
problemleri gidermek oldukça kolay ve masrafsız olacaktır. 
Yol emniyet denetimi ve yoldaki problemleri gidermek için 
yapılması gereken proje düzeltmelerinin fayda/maliyet oranı 
birinci yıl için bile 21 olacaktır. Bu nedenle, Crumpton yol 
denetim araştırma çalışmalarını altın yumurtlayan tavuğa 
benzetmektedir.
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4. Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde kazaların nedenleri açısından fazla bir teşhis hatası 
olmamakla birlikte tedbirler açısından önemli yanlışlıklar 
yapılmaktadır. Bu yüzden “trafik canavarı” kavramı ortaya 
çıkarılmış ve sorun tamamen bu “canavara” bağlanarak 
yapılacak en önemli şeyin bu canavarın (yani sürücülerin) 
“hizaya sokulması” olduğu kanısına varılmıştır. Oysa diğer 
gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalardan sorunun böyle 
çözülemeyeceği ve mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi 
gerektiği ortaya konulmuştur. Yazıda, en azından kısa vadede 
uygulanacak bir yol emniyeti geliştirme stratejisi önerilmiştir.  
Bu stratejinin hangi alanlarda olması gerektiği vurgulanmış ve 
dünyadaki uygulamalar da temel alınarak öneriler verilmiştir.
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