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ÖNSÖZ 

 

Nüfus artıĢı ve teknolojideki geliĢmeler, toplum yapısında ekonomik ve sosyal dönüĢümlere neden 

olarak büyük kentleri ve metropolleri birbirine bağlayan karayollarının önemini artırmıĢtır.  

Motorlu taĢıt sayısındaki ve dolayısıyla karayolu kullanımındaki artıĢ, özellikle önlem almayan geliĢ-

mekte olan ülkelerde karayolunda meydana gelen kazaların da artmasına neden olmaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar göstermektedir ki; eğer mevcut eğilim hiç müdahale edilmeden devam edecek olursa, 

önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünyanın birçok bölgesinde karayollarındaki kazalarda meydana 

gelen kayıplar daha da fazla artacaktır.  

Avrupa Birliği tarafından ulaĢım konusuna iliĢkin hazırlanan tüm dokümanlarda, trafiğin giderek artan 

potansiyel bir tehlike oluĢturduğu sık sık ifade edilerek, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik ortak politikalar geliĢtirilmeye çalıĢılmakta, bir dizi kararlar alınmakta ve projeler 

yürütülmektedir. 

Dünyadaki trafik kazası verileri de bu konuda acil ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini açıkça 

gözler önüne sermektedir. ġöyle ki; dünyada trafik kazalarında her yıl yaklaĢık 1 milyon 250 bin kiĢi 

hayatını kaybetmekte, yaklaĢık 50 milyon kiĢi de yaralanmaktadır. Her gün 25 yaĢından küçük yakla-

Ģık 1.100 kiĢi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler trafik 

kazaları için, geliĢimlerine ayırdıkları bütçeden daha fazla finansal kaynak ayırmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda motorlu taĢıt sayısındaki artıĢın diğer ulaĢım araçlarına göre daha fazla olma-

sı ve yüksek standartlı yol yapımına geçilmesi, karayollarını ön plana çıkartmaktadır. Bu süreçte araç 

üretiminin artmasıyla beraber, aynı yolları kullanan araç sayılarında da artıĢlar görülmektedir. 1992 

yılında toplam araç sayısı 4 milyon civarında iken 2011 yılına gelindiğinde bu sayı 16 milyonun 

üzerindedir. 

Bununla birlikte ülkemizdeki son beĢ yıllık trafik kaza verileri incelendiğinde; hayatını kaybeden kiĢi 

sayısında yaklaĢık %25‘lik bir azalma, toplam kaza sayısında ise yaklaĢık %25‘lik bir artıĢ meydana 

gelmiĢtir. Kazaya karıĢma oranı da yıllara göre artıĢ gösteren bir diğer parametredir. 

Trafik alanı, kentte yaĢayan bir insanın günün önemli bir zaman diliminde yoğun olarak içinde bulun-

duğu, etkilerine doğrudan maruz kaldığı, tüm alıĢılmıĢ davranıĢlarını sergilediği, hem bir eğitim alanı 

hem de bir uygulama alanıdır. Bu bağlamda, ―karayollarının çevresel komĢuluklarını, sürücü ve yaya-

ların genel kültür bilinci ve eğitimlerini, araçların üretim ve bakım koĢullarını‖ ekleyerek, bu ―sorunsal 

alana‖ kapsamlı bir yaklaĢım çerçevesinde bakma zorunluluğu bulunmaktadır.  



4 

Trafik çok yönlü bir yapı olması münasebetiyle, trafik sorununun tek yönlü bir iyileĢtirme çabası ile 

çözümlenebilmesi elbette ki düĢünülemez. Trafik sorununun çözümü altyapı, mevzuat, eğitim, dene-

tim, ilkyardım acil müdahale ve kurtarma hizmetlerinin koordineli bir Ģekilde ve eksiksiz yerine getiril-

mesi ve alternatif taĢıma sistemlerinin geliĢtirilmesi noktalarında ele alınarak, topyekün bir geliĢme 

sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede, baĢta ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, yasal olarak kara-

yolu trafiğiyle ilgili görev ve sorumluluğu bulunan diğer bakanlık, kurum, kuruluĢlar ile üniversiteler ve 

sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla 2001 yılından günümüze kadar olan süreçte karayolu trafik 

güvenliği konulu kongre ve sempozyumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında Genel Müdür-

lüğümüzce düzenlenen I. ve II. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergilerine iĢtirak eden 

katılımcılardan gelen olumlu görüĢler, bu tür bilimsel etkinliklerin devam etmesi yönünde gelen talep-

ler doğrultusunda 2012 yılında III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisinin gerçekleĢtiril-

mesine karar verilmiĢ, konuya iliĢkin olarak; Ülkemizde karayolu trafik güvenliğine katkı sağlayan 

kamu ve özel sektör kuruluĢları ile Üniversiteler ve meslek örgütleri mensuplarının, diğer bir deyiĢle 

uygulamacılarla bilim insanlarının bir araya getirilerek karayolu trafiği alanında yapmıĢ oldukları bilim-

sel çalıĢmaların karĢılıklı olarak paylaĢılması amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü-

müz ve Polis Akademisi BaĢkanlığımız, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Gazi Üniver-

sitesi Rektörlüğü, BahçeĢehir Üniversitesi Rektörlüğü ile TÜVTURK iĢbirliğiyle 16-18 Mayıs 2012 

tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezinde ―III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempoz-

yum ve Sergisi‖ düzenlenmiĢtir.  

Öte yandan; sempozyumun ilk gününde ―Trafikte Sorumluluk ve ĠĢbirliği‖ konulu bir panel gerçekleĢti-

rilmiĢ, iki gün boyunca 24 ayrı oturumda karayolu trafik güvenliği alanında bilimsel içerikli 85 sözlü 

bildiri sunulmuĢtur. Ayrıca yine üç gün boyunca düzenlenen sergide katılımcı kurum, kuruluĢ ve 

firmalar, trafik ve yol güvenliği alanında ürün ve hizmetlerini tanıtmıĢlarıdır.  

Sempozyumun, trafik güvenliğine olumlu katkılar sağlaması dileği ile emeği geçen herkese teĢekkür 

eder, kazasız günler temenni ederim. 

  

Mehmet KILIÇLAR 

Vali 

Emniyet Genel Müdürü 
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TAKDĠM 

 

 

Karayolu trafiğinde meydana gelen çarpıĢmalar sonucunda oluĢan ölüm ve yaralanmalar ile bunların 

sosyal ve ekonomik maliyeti,  trafik sorununun sistematik bir Ģekilde bütün yönleriyle ele alınmasını 

gerektirmektedir. Bu doğrultuda, trafik güvenliğinin bilimsel bir platformda, bütün paydaĢların katılı-

mıyla çok yönlü olarak analiz edilmesi ve bilimsel öneri ve değerlendirmelerin ele alınarak çözüm 

önerileri geliĢtirilmesi amacıyla 16-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara Congresium‘da (ATO Kongre 

Merkezi)  ―3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi‖ düzenlenmiĢtir. 

Bütün dünyada, neden olduğu can ve mal kayıpları yüzünden önemli bir kamu sağlığı sorunu olan 

karayolu trafik güvenliği, az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için daha büyük bir sorun teĢkil et-

mektedir. Trafik güvenliği alanında çarpıcı ilerlemeler kaydeden geliĢmiĢ ülkelerde ise karayolu trafik 

güvenliği yönetim sisteminin ulaĢtığı nokta Güvenli Sistem yaklaĢımıdır. Karayolu trafiğinden sorumlu 

bütün birimlerin etkileĢim içerisinde olduğu sistem yaklaĢımına dayanan bu anlayıĢ, insan sağlığı ve 

hayatını ulaĢımın getireceği her faydanın üzerinde tutmakta  ve trafikte hayat kaybını kabul edilemez 

görmektedir.  

Karayolu trafik sistemi yapısı itibariyle güvensiz ve tehlikelidir; zira güvenlik unsuru ön plana alınarak 

tasarlanmamıĢtır. Bu güvensiz yapı, trafik güvenliğini herhangi bir yol kullanıcısının hata yapıp yap-

mamasına bağımlı kılmaktadır. Yol kullanıcıların hata yapmaları kaçınılmaz olduğundan, karayolu 

trafik sisteminin bu hataları ölümle veya ağır yaralanmayla sonuçlanmayacak ölçüde telafi edebilecek 

bir Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle karayolu ulaĢım sistemi, insan hayatını 

ve sağlığını tehlikeye düĢürecek kazaları önleyecek Ģekilde tasarlanmalıdır. 

Karayolu trafiği, günümüzde çok sektörlü ve mühendislik, eğitim, psikoloji, tıp, hukuk ve kamu yöne-

timi gibi birçok bilim dalının kesiĢtiği bir alan haline gelmiĢtir. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kara-

yolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, bu anlamda, farklı akademik disiplinlerde trafik güvenliği alanında 

yapılan bilimsel çalıĢmaların sunulduğu bir ortam oluĢturmuĢtur. Sempozyum, bunun yanında, kara-

yolu trafik güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluĢlar, karar vericiler, uygulayıcılar, akademisyenler 

ile sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle trafik sorununun bütün yönleriyle tartıĢıldığı ve çözüm 

önerilerinin geliĢtirildiği bir platform vazifesi görmüĢtür. 

Bu yıl sempozyuma sunulan bildiri sayısında ve kalitesinde önceki yıllara kıyasla dikkate değer bir 

artıĢ olmuĢtur. Bu artıĢ, önceki sempozyumların amacına ulaĢtığını ve bu konuda bilimsel çalıĢmalar 

yapan akademisyenler açısından teĢvik edici bir unsur olduğunun bir göstergesidir. Bu yıl sempoz-

yuma toplam 155 bildiri sunulmuĢ; bunların 85 tanesi sözlü sunum, 50 tanesi de poster sunum için 

seçilmiĢtir. 2012 Karayolu Trafik Sempozyumu Bildiriler kitabının 1. Cildi olarak yayınladığımız bu 

kitap;  
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 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri 

 Karayolu Trafik Hukuku  

 Karayolu Kullanıcılarının Eğitimleri, Kampanyalar, ĠletiĢim ve Medya 

 Karayolu Trafiği ile Ġlgili Kurumsal Yapılanma ve ÇalıĢanların Eğitimi 

 Karayolu Trafik Güvenliği ve Sivil Toplum Örgütleri 

konu baĢlıkları altında sunulan toplam 40 bildiriyi içermektedir.  Kitabımızın, trafik sorununun karar 

vericiler, uygulayıcılar ve akademisyenler için tekrar ele alınması ve sürekli olarak gündemde kalma-

sına katkı sağlamasının yanında,  bu alanda önemli bir kaynak eser olacağını da ümit etmekteyiz.  

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 

Hizmetleri BaĢkanlığı ile Polis Akademisi BaĢkanlığı; UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü; Gazi Üniversitesi; BahçeĢe-

hir Üniversitesi; TÜVTURK ve diğer ilgili kuruluĢlara teĢekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, sempozyuma 

katılarak çalıĢmalarını, araĢtırma sonuçlarını ve birikimlerini ortaya koyan bütün katılımcılara teĢekkür 

ediyor, geleneksel hale gelen sempozyuma katılımlarının ve katkılarının devamını diliyoruz.  

 

 Yrd. Doç. Dr. Tuncay DURNA A. Alper DURMUġ 

 Polis Akademisi  Trafik Eğitim ve AraĢtırma 

  Daire BaĢkanlığı  
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ĠÇĠġLERĠ BAKANIMIZ 
SAYIN ĠDRĠS NAĠM ġAHĠN‟ĠN 

3. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 
AÇILIġINDA YAPTIĞI KONUġMA 

 

Sayın Bakanım ve değerli katılımcılar, 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, pek çok kurum ve kuruluĢun katkılarıyla gerçekleĢtirmekten memnuniyet 

duyduğumuz ―3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi‖ni onurlandırdığınız için te-

Ģekkürlerimi sunuyorum. 

Daha güvenli bir trafik ortamının oluĢturulması için, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaĢacak olan tüm 

bilim adamlarına ve katılımcılara verimli bir çalıĢma dönemi diliyorum. 

Karayolu trafiği, günlük yaĢantımızın vazgeçilmez doğal bir parçası olduğu kadar ölüm, yaralanma, 

kalıcı sakatlıklar ve maddi kayıpların meydana geldiği bir ortam olarak da toplumsal yaĢantımızda yer 

almaktadır. Karayolu trafiği bu olumsuz yönüyle yalnızca ülkemizde değil, tüm dünya ülkelerinde 

önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

Bilimsel çalıĢmalar değerlendirildiğinde, güvenli trafik kavramının değiĢtiği görülmektedir. Artık geliĢ-

miĢ ülkelerde güvenli trafik denildiğinde, yol kullanıcılarının kaçınılmaz insani hatalarını tolere edebi-

len sistemler bütünü anlaĢılmaktadır. Dünyada yapılan çalıĢmalar da bu yaklaĢımı desteklemektedir. 

Ġyi bir trafik sistemine sahip olan ülkelerde, güvenli bir trafik sistemi,  sürücü hatalarının kazaya dö-

nüĢme ihtimalini azaltmaktadır. Zira güvenli bir trafik sisteminin fiziksel alt yapısı kurallara uygun 

davranıĢ göstermeyi zorlarken, denetim faaliyetleri de kural ihlallerine etkili biçimde müdahale edil-

mesini sağlamaktadır. 

Denetimler yoluyla kural ihlallerine doğrudan müdahale etmek suretiyle ihlallerin yaygınlaĢma ve 

tekrarlanma ihtimalini azaltmak, kaza sayısının azaltılmasında gözle görülür yarar sağlayan çok 

önemli bir faaliyet alanıdır. Bu denetim faaliyetlerinin en önemli hedefi, büyük oranda ölüme sebebiyet 

verdiği bilinen ―yasal hız limitlerinin üzerinde‖ araç kullanımını azaltmak ve emniyet kemeri kullanımı-

nı yaygınlaĢtırmaktır. 

Karayolu trafiğinde gerçekleĢen ölümlü kazalara sebep olan nedenlerin yaklaĢık üçte birini oluĢturan 

hız, kaza büyüklüğünün saptanmasında da belirleyici bir faktör olarak kabul edilmektedir. Hızdaki 

%5‘lik bir artıĢ, ölümlü kazaların %20 artmasına neden olmakta ve belirli bir güzergâhta hız ortalama-

sının 1 km/saat artması ise kaza riskini %3, ölümlü kaza riskini %5 oranında arttırmaktadır. Çünkü 

hareket halindeki her aracın belli bir enerjisi bulunmakta, araç hızlandıkça enerjisi katlanarak artmak-

tadır.  

Denetim faaliyetlerinin diğer bir hedefi ise emniyet kemeri kullanımını yaygınlaĢtırmaktır. Emniyet 

kemeri kullanımı, ölüm ve yaralanma sayılarında %47 ile %60 arası bir oranda azalma sağladığından; 
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araç içinde bulunanları kaza anında zarar görmekten koruyan ya da ağır yaralanmalarını önleyen 

etkili bir hayat sigortası olarak görülmektedir.  

Saygıdeğer Konuklar, 

Karayolu trafik kazaları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve sakatlıklar için baĢlıca sebep ve büyük 

bir kamu sağlığı sorunudur. Her yıl, trafik kazaları sonucunda yaklaĢık 1,3 milyon insan ölmekte; 50 

milyon civarında insan ise yaralanmaktadır. 

Karayolu trafik kazalarına bağlı küresel ekonomik kaybın toplam 518 milyar dolar olduğu ve bunun 

hükümetlerin gayri safi milli hâsılasının %1‘i ile %3‘ü arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Trafik kazalarından dolayı 2011 yılında ülkemiz genelinde, 131.468 ölümlü ve yaralanmalı trafik 

kazası meydana gelmiĢ, bu kazalarda 3.821 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 238.074 kiĢi yaralanmıĢtır. 

Meydana gelen sosyo-ekonomik kaybın ise yaklaĢık 16,5 Milyar TL olduğu düĢünülmektedir. 

Ülkemizde bugün; 23 milyonun üzerinde sürücü, 16 milyonun üzerinde kayıtlı araç bulunmaktadır. 

Her yıl ortalama bir milyon civarında yeni sürücü ile yine bir milyon civarında yeni araç trafiğe çıkmak-

tadır. Bu artıĢlara paralel olarak, baĢta ulaĢım altyapısı olmak üzere eğitim, denetim ve sağlık 

imkânları da arttırılmaya çalıĢılmaktadır. 

Trafik, insan hayatını kolaylaĢtırmasına ve günlük yaĢamına konfor katmasına rağmen, çeĢitli olum-

suzlukları ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Toplumun her kesimini etkileyen trafik kazala-

rında birçok vatandaĢımız hayatını yitirmekte, milyonlarca liralık milli servetimiz heba olmakta, bunun 

yanı sıra enerji, zaman, iĢ gücü gibi ekonomik kayıplar ile hava, su, toprak kirliliği gibi çevresel zarar-

lar da meydana gelmektedir. 

Hiç Ģüphesiz trafik sorununun en fazla hissedildiği yerler kentsel mekânlardır. Kent içi ulaĢım, kentsel 

yaĢam kalitesini arttıran unsurlardan biridir. Bir kentsel alan içindeki ulaĢım sisteminin etkinliği ve 

kalitesi, o kentin ekonomik gücü ve toplumsal dinamizmini de belirler. Yine ulaĢım sisteminin hızı ve 

verimliliği, diğer unsurlarla birlikte, yaĢanılan fiziki mekânın büyüklüğünü, yaygınlığını ve dolayısıyla 

kullanılabilirliğini de etkiler. Belki bunlardan daha da önemlisi, toplumun ve bireylerin esenliği ve 

güvenliği açısından, doğru kurgulanmıĢ bir ulaĢım sistemidir.  

Trafik güvenliğinin sağlanması için denetim, mühendislik, yasal düzenleme ve ilk ve acil yardım ça-

lıĢmalarının etkili ve sürekli bir Ģekilde yapılması gerekli olmakla birlikte; sorunun çözümü; toplu-

mumuzun tüm kesimlerince konunun sahiplenilmesine ve bu hususta yeterli bilincin oluĢtu-

rulmasına bağlıdır. 

Ülkemizdeki yük ve yolcu taĢımacılığında karayolu, yaklaĢık olarak %87 oranla en yüksek paya sa-

hiptir. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, demiryolu, denizyolu ve havayolu taĢımacılığının daha 

yaygın olduğunu, karayolları üzerinden yapılan yük taĢımacılığının %45, yolcu taĢımacılığının ise 

%80 civarında olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu ülkelerde karayolu taĢımacılığını azaltmaya yönelik 

stratejiler, giderek daha fazla benimsenmektedir.  
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Son yıllarda ülkemizde de trafik güvenliğini arttırmak amacıyla, karayolu taĢımacılılığı dıĢındaki ula-

Ģım türleri olan denizyolu, demiryolu ve havayoluna yapılan yatırımlar arttırılmıĢ ve bölünmüĢ yol 

yapımına ağırlık verilmiĢtir. Ayrıca, 2008 yılı itibariyle Bakanlığımızca ―Trafik Güvenliğinde Yeni 

Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri‖ adı altında bir proje uygulamaya konulmuĢtur. Bu projelerle 

ülke genelinde eğitim ve denetim ağırlıklı, yaygın ve etkin bir çalıĢma süreci baĢlatılmıĢtır. Araç ve 

sürücü sayısındaki artıĢa rağmen, bu süreçte trafik kazasından kaynaklanan ölüm oranında yaklaĢık 

%23 azalma sağlanmıĢtır. 

Yine son yıllarda, Dünyadaki trafik kayıplarını azaltmak için bölgesel ve küresel birçok karayolu gü-

venliği çalıĢması baĢlatılmıĢtır.  Bunlardan en önemlisi, 2009 yılında BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında 

düzenlenen Moskova Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferansı‘nda imzalanan Moskova Deklarasyo-

nu‘dur.  BirleĢmiĢ Milletlere üye olmamız nedeniyle bizim de imzalamıĢ olduğumuz bu deklarasyonla, 

dünya genelinde karayolu trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların %50 oranında azaltılması hedef-

lenmiĢ ve 2011–2020 yılları arası ―Karayolu Trafik Güvenliği için 10 yıllık Eylem Dönemi‖ ilan edilmiĢ-

tir.  

Ülkemizin karayolu güvenliği 10 yıllık eylem planı, trafikle ilgili tüm kurum ve kuruluĢların imkânlarını 

son sınırına kadar zorlayarak taahhütte bulunmaları ile hazırlanmıĢ ve imzalanmak üzere Sayın 

BaĢbakanımıza arz edilmiĢtir. Ülkemiz trafiğinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları %50 oranın-

da azaltmayı hedefleyen bu eylem planının imzalanarak uygulamaya konulması ile, eğitimden dene-

time, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar trafikte hiçbir Ģeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dönem 

baĢlamıĢ olacaktır.  

Diğer yandan Sayın BaĢbakanımızın baĢkanlığında Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun toplanma-

sı için tüm hazırlıklar yapılmıĢtır. Kısa süre içerisinde toplanmasını umut ettiğimiz bu kurulda, ülke-

mizde trafik sorunu en üst düzeyde ele alınacak ve daha önce Sayın BaĢbakanımızın talimatıyla 

baĢlatılıp, baĢarılı bir Ģekilde uygulanan ve tüm dünyada örnek gösterilen “Dumansız Hava 

Sahası Kampanyası” gibi bir kampanya “Trafik Kazaları Ġle Mücadele” alanında da baĢlatılmıĢ 

olacaktır. 

Değerli katılımcılar, 

Her yıl motorlu araç ve sürücü sayısındaki milyonlarla ifade edilen artıĢa rağmen, denetim, eğitim, 

mühendislik ve ilk ve acil yardım alanlarında yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları sonucunda, trafik kazası 

nedeniyle yaĢanan ölümlerde azalma meydana gelmesi gerçekten memnuniyet vericidir. Bu baĢarı-

da, ilgili kurum ve kuruluĢların özverili çalıĢmalarının büyük katkısı vardır. 

Görüldüğü gibi trafik hizmetleri çok yönlüdür ve ortaklaĢa sorumluluk gerektirmektedir. Trafik ile 

ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢlarının da ortak hareket etmeleri ayrıca önem 

arz etmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması için, kanunun görev verdiği kurum ve kuruluĢların yanı 

sıra üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özellikle medyanın desteği ayrıca önemlidir. 

Trafik alanında dünyadaki geliĢmeleri titizlikle takip ediyor ve bu yönde önemli adımlar atıyoruz. 

Ġnsanımızın huzur ve güven ortamı içinde yaĢaması için ne gerekiyorsa kararlılıkla yerine getiriyoruz. 
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Bizim bütün çalıĢmalarımızın, çabalarımızın temelinde, insan vardır. Bireye değer verme ve insan 

sevgisi vardır. Bütün bireylerin, doğuĢtan kazandıkları varsayılan temel hak ve özgürlüklerinin güven-

ce altında olması vardır.  

Bizim bütün çalıĢmalarımız, trafikteki kayıpların asgari düzeye indirilmesine yöneliktir. Yürüttüğümüz 

tüm faaliyetler, bu amacı gerçekleĢtirebilmek içindir. 

Değerli konuklar,  

1 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen ―Maddi Hasarla Sonuçlanan ve Tarafların AnlaĢtığı Trafik Kazala-

rının Tespiti ve Değerlendirilmesi ĠĢlemlerinin Kaza Taraflarınca Yapılması‖ uygulaması sonucunda, 

2012 yılı Mart ayı sonu itibariyle ülke genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarının 

%80,9‘u tarafların anlaĢması ile sonuçlanmıĢtır. Bu sayede iĢgücü ve zaman kayıplarının büyük 

oranda önüne geçilmiĢtir.  

Denetim ve eğitim konularının yanı sıra, vatandaĢlarımıza daha kaliteli, hızlı ve düĢük maliyetli hizmet 

sunulması amacıyla çalıĢmalarımız da devam etmektedir. 

Bu kapsamda; önemli oranda kaynak tasarrufu sağlayacak olan araç tescil ve sürücü belgesi iĢlemle-

rinin elektronik ortamda yapılması projesinin ikinci el araçlarla ilgili bölümü olan tescil edilmiĢ araçla-

rın satıĢ ve devirlerinin noterler tarafından elektronik ortamda yapılması uygulamasına 01.05.2010 

tarihinden itibaren baĢlanmıĢtır.  

Ayrıca, ilk defa trafiğe çıkan sıfır araç dediğimiz araçların tüm tescil iĢlemlerinin bayilerde yapılmasına 

yönelik çalıĢmalar kapsamında, Ankara‘da pilot uygulamaya baĢlanmıĢ ve yakın gelecekte tüm ülke 

çapında uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. 

Sürücü belgelerinin de; elektronik ortamda ve AB standartlarına göre düzenlenerek, belge sahipleri-

nin adreslerine posta yolu ile gönderilmesine yönelik çalıĢmalarımız da devam etmektedir. 

Ayrıca vatandaĢımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, iĢ ve iĢlemlerde kırtasiyeciliğin aza l-

tılması amacıyla, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarla bilgi paylaĢımına yönelik çok sayıda proje hayata 

geçirilmiĢ,  vatandaĢımıza sunulan hizmetleri hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni projelerin uygu-

lamaya konulmasına iliĢkin çalıĢmalar da hızla devam etmektedir.   

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu günümüz ihtiyaçlarını yeterince karĢılayamadığı gibi bazı hü-

kümleri de temel ceza kanunlarıyla çeliĢir hale gelmiĢtir. Ayrıca, teknoloji ve biliĢim alanındaki geliĢ-

meler ile devam etmekte olan Avrupa Birliği mevzuatına uyum baĢta olmak üzere, sürücü eğitimleri-

nin ve denetimlerin daha etkin hale getirilebilmesi için, hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı-

nın yasalaĢması için çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akıĢını temin etmek, trafik 

kaza riski ve kural ihlali yapma sıklığı olan yol bölümlerinde, yol kullanıcıları üzerinde algılanan yaka-

lanma riskini artırmak ve karayolunda seyreden sürücülerin yasalar çerçevesinde trafik kurallarına 

uygun hareket edip etmediklerini daha etkin denetlemek amacıyla, Ģehir içi yollarda Belediyelere 

―Elektronik Denetim Sistemi‖ kurma yetkisi  verilmiĢtir. Aynı amaçla Ģehirlerarası yollarda da ―Elektro-
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nik Denetim Sistemleri‖nin kurulması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalarımız devam etmektedir. Bu 

sistemleri kurma amacımız, sürücülere tuzak kurmak ve onlara ceza yazmak değil, yol kullanı-

cılarının can ve mal güvenliklerini sağlamaktır. 

Trafik kazası analiz yöntemlerinin AB standartlarına uygun hale getirilmesi için, trafik hizmetlerinde 

kaza inceleme ve analizi konusunda uzman personel kadrosu oluĢturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hazırlanan bir plan dâhilinde, Trafik Kazası Ġnceleme Ekipleri kurulacak, eğitimleri verilecek ve kulla-

nacakları araç ve donanım temin edilerek görev yapmaları sağlanacaktır. 

Ayrıca, trafik polisimizin daha iyi hizmet içi eğitim alabilmesi için, EskiĢehir Polis Meslek Eğitim Mer-

kezi, Trafik Hizmetiçi Eğitim Merkezine dönüĢtürülmüĢtür. Kısa süre içerisinde trafik eğitimine uygun 

hale getirilecek bu merkezde, trafik polisleri bundan böyle, daha elveriĢli bir ortamda ve uygulama 

ağırlıklı olarak her türlü eğitimlerini alabileceklerdir.  

Değerli katılımcılar, 

Trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak bulunan tüm vatandaĢlarımızın bir yandan trafik bilincini artır-

mayı, bir yandan da denetimlerde çağdaĢ teknolojileri kullanarak güvenli bir trafik ortamı oluĢturmayı 

hedefliyoruz. Bu hedefe de ancak bilimsel araĢtırmalar sonucunda ortaya çıkan verileri dikkate alarak 

ulaĢabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle, trafik sorununun Kongre, Sempozyum gibi bilimsel platform-

larda ele alınmasına ve tartıĢılmasına büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler, trafik güvenliği konu-

sunda görev ve sorumluluğu bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kuruluĢlar ile bu alanda bilimsel çalıĢ-

maları bulunan akademik çevreleri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirmesi bakımından son 

derece önemlidir. 

Güvenli trafik ortamının oluĢmasına katkı sağlayacağını düĢündüğümüz ve bugün açılıĢını yaptığımız 

―Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu‖nda; trafikle ilgili alt yapının geliĢtirilmesine, etkili denetim 

stratejilerinin belirlenmesine, yaĢanan teknolojik geliĢmelerin takip edilmesine, bireysel ve toplumsal 

duyarlılığın oluĢturulmasına, eğitim desteğinin sağlanarak trafik güvenliğine iliĢkin kamuoyu ilgisinin 

aktif tutulmasına ve sorunların çözümünde kararlı adımların atılmasına katkı sağlayacak bilimsel 

çalıĢmalar ortaya konacak ve trafik problemi tüm yönleriyle ele  alınacaktır. Ayrıca sergi kısmında, 

trafikle ilgili mal ve hizmet üreten firmalar da, geliĢen en son teknolojik ürünlerini sergileyeceklerdir. 

Bu anlamda Sempozyumun sonuçlarının; trafik güvenliği alanında yeni çalıĢma ve projelere ıĢık 

tutacağına, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yeni stratejiler belirlenmesine ve uygulanmasına katkı 

sağlayacağına canı gönülden inanıyorum. 

Bu temennilerle, ―3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi‖nin düzenlenmesinde 

emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teĢekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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TÜRKĠYE‟NĠN YOL GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN MEVCUT DURUMUNUN TURĠZM 

SEKTÖRÜ ÖLÇEĞĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Ömer Zafer GÜVEN 1 

Mehmet ERDEM 2 

ÖZET 
UlaĢtırma, turizm pazarlamasının en önemli unsurlarından birisidir. Turizm pazarlamasında turistlerin 
turistik ürünlerin üretildiği bölgeye getirilmesi söz konusudur. Bu nedenle, turizm pazarlamasında 
ulaĢtırma iĢlevi, doğrudan doğruya turistlerin taĢınması ile ilgili faaliyetleri içeren bir insan taĢımacılı-
ğıdır. Bir ülkenin turizm zenginliklerinin değerini arttırmak, ulaĢtırma sisteminin iyi bir Ģekilde kurulup 
iĢletilmesine bağlı olmaktadır. 

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye, dünyanın her bölgesinden turistlerin geldiği, bunun yanı sıra Avru-
pa‘dan Asya'ya karĢılıklı karayolu transit geçiĢlerinin olduğu önemli bir kavĢak noktası konumundadır. 
Bu bağlamda transit geçiĢlerle birlikte yabancı uyruklu vatandaĢların Türkiye‘ye giriĢ sayısı yıllık 
yaklaĢık 30 milyonu bulmakta, bu rakam Türkiye nüfusunun yaklaĢık %40‘na karĢılık gelmektedir. 
Türkiye‘ye turist olarak gelen veya transit geçen yabancı uyruklu kiĢilerden yaklaĢık 200 kiĢi her yıl 
trafik kazalarında yaĢamını yitirmekte ve binlercesi de yaralanmaktadır.  

Trafik güvenliği açısından ülkemizin mevcut durumu özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle karĢılaĢtırıldı-
ğında ―ileri düzeyde bir sorun‖ olarak değerlendirilebilir. Bu olumsuz durumun turizm sektörünü de 
olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Trafik kazaları özellikle dıĢ basında geniĢ yankı bulmak-
ta ve uluslararası kamuoyundaki Türkiye imajını lekelemektedir. Bunun sonucunda dıĢ turistik talebin 
rakip ülkelere kayması ve turizm gelirlerin azalması söz konusu olabilmektedir. Türkiye‘nin turizmde 
geldiği nokta ve yıllar itibarıyla sürekli artan yabancı turist sayısı dikkate alındığında turizm sektörü-
nün en önemli sorunlarından biri olan ulaĢım konusundaki aksaklıkların bir an önce giderilmesini artık 
zorunlu hale gelmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, ülkemizde ağırlıklı olarak tercih edilen karayolu ulaĢım sistemindeki mevcut durum 
analiz edilerek özellikle yol güvenliği açısından yaĢanan sorunların turizm sektörüne olan etkileri 
tartıĢılmıĢtır. Ülkemizdeki dıĢ turizmin daha da iyi seviyelere çekilebilmesi için yol güvenliği anlamında 
alınması gereken önlemler ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.  

 
Anahtar Sözcükler: Trafik Güvenliği, Karayolu TaĢımacılığı, Turizm, Turizm TaĢımacılığı   

 
 

1. TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK SORUNUNUN MEVCUT DURUMU 
 

Trafik sorunu birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli ulusal problemlerin baĢında 
yer almaktadır. Ülkemizde bu sorun, yol açtığı maddi ve manevi kayıplarla sürekli olarak gündemdeki 
yerini korumaktadır. Trafik kaza istatistiklerinde yer alan 100000 araca düĢen ölü sayısı bir ülkenin 

                                                           
1 Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
2 Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
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trafik kazalarındaki mağduriyetini belirlemek adına önemli bir göstergedir. 100000 araca düĢen ölü 
sayısı AB ülkelerinde ortalama 12 iken, ülkemizde 27‘dir. Üstelik ülkemizde kazalardaki ölü sayısının 
sadece olay mahallindeki tespitlerle sınırlı olduğu, ağır yaralı ve yaralılarının durumunun takip 
edilerek sonradan bu rakamlara dahil edilmediği bilinmektedir.  

Bir kavram olarak trafik, yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir 
Ģeklinde tanımlanabilir. Ancak trafiği bir sorun olarak tanımlamak gerekirse, bir önceki tanımda yer 
alan bileĢenlerin sayısını artırmak ve çeĢitlendirmek gerekecektir.  Altyapı eksiklikleri, taĢıtlarla ilgili 
sorunlar, trafik eğitimine dönük yetersizlikler, toplumsal bilinçlenme ve trafik kültürü ile ilgili yaĢanan 
sorunlar, trafikle ilgili kurum ve kuruluĢların sayıca fazla oluĢu ve zaman zaman yaĢanan 
koordinasyon sorunları, denetim yetersizlikleri ve kaza sonrası acil yardım konusunda yaĢanan 
yetersizlikler trafik sorununu oluĢturan önemli bileĢenler olarak sıralanabilir (IĢık ve Erdem, 2004). 

Ülkemizde, yolcu ve yük taĢımacılığında tercih edilen ulaĢtırma alt sistemleri arasındaki dağılım 
dengesizliği karayolu trafik kazalarına etkili faktörlerden biridir. Tablo 1‘de yolcu ve yük taĢımacılığın 
da tercih edilen sistemlerin dağılımı görülmektedir (KGM,2011). 

Tablo 1. Yolcu ve Yük TaĢımacılığında UlaĢtırma Alt Sistemlerinin Dağılımı 

 Yolcu (%) Yük (%) 

Karayolu 90.00 82.84 

Demiryolu 1.80 4.80 

Denizyolu 0.30 4.58 

Havayolu 7.90 0.46 

Boru Hattı 0 7.32 

 
Tablo incelendiğinde ülkemizde yolcu taĢımacılığında %90, yük taĢımacılığında ise %82 
mertebesinde karayolu ulaĢımının tercih edildiği görülmektedir. Son yıllarda havayoluyla yolcu 
taĢımacılığındaki oransal artıĢ ve yüksek hızlı tren teknolojisine dönük yatırımların artıĢı dikkat çekici 
olsa da, yine de tablodaki oranlar yolcu ve yük taĢımacılığında ağırlıklı olarak karayolu ulaĢımını 
benimsediğimizi ortaya koymaktadır.   

Yolcu taĢımacılığında birçok Avrupa ülkesinin 200 km‘ye kadar olan yolculuklarda karayolu 
taĢımacılığı, 800 km‘ye kadar yolculuklarda demiryolu (hızlı trenler), 800 km‘yi aĢan yolculuklarda ise 
havayolunu tercih ettiği bilinmektedir. Ancak ülkemizde 1.500 km‘yi geçen otobüs yolculukları 
yapılmaktadır.(Erdem, 2009)  

Trafik güvenliği sorununu ülkemizden daha az boyutlarda yaĢayan geliĢmiĢ ülkelerde ulaĢtırma sis-
temleri arasındaki dağılımın daha dengeli olduğu görülmektedir. Örneğin Amerika BirleĢik Devletle-
ri‘nde yolcu taĢımacılığının %27.2‘si karayolu ile yapılırken, %38.3 demiryolu,  %24‘ü denizyolu ve 
%10.5‘i de havayolu ile yapılmaktadır (Tablo 2). Benzer tablo Almanya için de sözkonusudur (TAM, 
2001). 
 

Tablo 2. Bazı Ülkelerde Yolcu TaĢımacılığında Tercih Edilen UlaĢım Türleri 

Ülkeler 
Karayolu TaĢı-

macılığı 
Demiryolu Ta-

Ģımacılığı 
Denizyolu Ta-

Ģımacılığı 
Havayolu TaĢı-

macılığı 

A.B.D. 27.2 38.3 24 10.5 

ALMANYA 58.2 22.5 12 7.3 
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Ülkemizdeki karayolu ağının nitelik ve nicelik yönünden yeterliliği, karayolu ulaĢımını bu denli tercih 
etmiĢ bir ülke olarak önem arz etmektedir. 2010 sonu itibariyle ülkemizde devlet ve il yollarının uzun-
luğu 62.785 km, otoyol uzunluğu ise 2.080 km‘dir. Son dönemlerde yapılan bölünmüĢ yol uzunluğunu 
artırmaya yönelik çalıĢmaların yol güvenliğini artırmak adına olumlu ve sevindirici faaliyetler olduğu 
düĢünülebilir. Ancak bu anlamda kat edilmesi gereken çok yol olduğu göz ardı edilmemelidir. Karayol-
ları ağının nicelik olarak durumunu, yüz ölçümüne düĢen yol uzunluğu olarak karĢılaĢtırmak gerekir-
se, ülkemizde 1.000 km2‘ye düĢen yol uzunluğu (Devlet, il yolları ve otoyollar dahil) 83 km‘dir. Bu 
rakam Fransa ve Almanya‘da 1800 km‘den fazladır.  

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden ve yaralananlara iliĢkin istatistikler, 
kaza mahallinde tanzim edilen kaza tespit tutanaklarından faydalanılarak oluĢturulmaktadır. Bu ista-
tistiklerde görülen ölü sayıları, kaza anında ölenleri içermektedir. Bu çerçevede son 10 yılda ülkemiz-
de meydana gelen trafik kazalarında 43.688 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 1.595.128 kiĢi de yaralanmıĢtır 
(Tablo 3).  

Tablo 3. Son 10 Yıla Ait Kaza, Ölü ve Yaralı Sayıları 

YILI KAZA SAYISI ÖLÜ SAYISI YARALI SAYISI 

2001 442.960 4.386 116.202 

2002 439.958 4.169 116.045 

2003 455.637 3.959 117.551 

2004 537.352 4.427 136.437 

2005 620.789 4.505 154.086 

2006 728.755 4.633 169.080 

2007 825.583 5.004 188.383 

2008 950.973 4.236 184.468 

2009 1.053.388 4.324 201.380 

2010 1.108.353 4.045 211.496 

 
Tablo incelendiğinde, son 10 yılda meydana gelen kaza sayısının %150 artıĢ kaydettiği, yaralı sayısı-
nın %82 arttığı, ölü sayısının ise durağan bir seyirde olduğu söylenebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 
istatistiklerde gösterilen ölü sayısı sadece kaza anında hayatını kaybedenleri içermekte, yolda ya da 
hastanede ölenler toplam sayıya yansıtılmamaktadır. Bu da problemin gerçek boyutunun görülmesini 
engellemektedir. SayıĢtay BaĢkanlığı‘nın toplam 9 ilde 2006 yılında meydana gelen trafik kazaların-
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daki kazazedelerin hastanede takibine yönelik yapmıĢ olduğu yerinde denetim faaliyetlerinde elde 
ettiği bulgulara göre, 9 ilde toplam 988 olarak açıklanan ölü sayısına ilaveten 1.065 kiĢinin de hasta-
nelerde hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 2.053 olduğu görülmüĢtür (SayıĢtay Raporu, 
2008). Buradan da anlaĢılacağı gibi, her yıl ülkemizde meydana gelen trafik kazlarında yaklaĢık 
10.000 insanımızın hayatını kaybettiği sonucuna varılabilir.  
 
2. TURĠZM ve KARAYOLU ULAġTIRMASI ĠLĠġKĠSĠ 

 
Genel anlamıyla turizm; tatil, dinlenme, eğlence gibi çeĢitli ihtiyaçları karĢılamak için devamlı olarak 
ikamet edilen yerin dıĢında baĢka bir yere tüketici olarak seyahat edip, orada belli bir süre konakla-
mak olarak tanımlanabilir (Sezgin, 1995). 

Turizm, ulaĢtırma yol ve araçları kullanılarak yapılan bir yer değiĢtirme faaliyetidir. Turizm, ulaĢım 
sistemlerine bağlı olarak baĢlamıĢ, geliĢme göstermiĢ ve turizm geliĢimi de ulaĢımı canlandırmıĢtır. 
Turizm ulaĢtırması, turistik amaçlı yolculuklarda, turistin turizm pazarlarından, turizm çekim merkezle-
rine hızlı, güvenli ve düzenli bir Ģekilde taĢınmasını sağlayan bir hizmet faaliyetidir. Turizmde ulaĢtır-
ma hizmeti demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaĢım sistemlerinden en az birisiyle yapıla-
bildiği gibi, bunlar arasında iĢbirliği de önemlidir. Özellikle organize turlarda bu iĢbirliğinden büyük 
ölçüde faydalanılır. (Doğaner, 1998:1) 

Dünya turizm hareketlerinin geliĢiminde, kuĢkusuz en büyük pay, hızla ivme kazanan ulaĢtırma sektö-
rüdür. UlaĢım araçlarının geliĢimi, daha hızlı seyahat ve daha çok yer gezip görme Ģansını da bera-
berinde getirmiĢtir. UlaĢım hizmetlerinin geliĢimi temelde turizme yönelik olarak baĢlamasa da, turizm 
sektörünün geliĢen ve popülarite kazanan yapısı ulaĢtırma sektörü içinde tetikleyici bir faktör olmuĢ-
tur. (Gürdal, 1990:34) 

Karayolları, turizm arzına ve talebine yönelik ulaĢtırma faaliyetlerini hem bireysel, hem de kitlesel bir 
Ģekilde gerçekleĢtiren ulaĢtırma türüdür. Turizm arzına ulaĢma bakımından gösterdiği önem; serbest-
lik, özgürlük ve seyahat zevki yönünde görülmektedir ve birçok iĢletmenin bu alanda faaliyet göster-
mesine neden olmaktadır. (Akat, 2000:80) 

Turizmde karayolu ulaĢımı, turizm bölgeleri arasında iliĢki sağlar, diğer ulaĢım hatlarından daha sık 
bir ulaĢım ağına sahip olduğu için, bir turizm bölgesi çevresindeki turistik çekiciliklerin merkezle bağ-
lantısını sağlayarak bütünlük oluĢturur, geçtiği yerler ve yakınındaki doğal ve kültürel kaynakları 
turizme açar, sağladığı hareketlilik ve konaklamalarla kısa zamanda daha çok yer görmeye olanak 
verir. Turizmde karayolu ulaĢımı, turistlerin gecelemeleri için, karayolu üzerinde motel, kamping, 
karavan yeri gibi konaklama tesisleri ve ağırlama ve alıĢveriĢ ünitelerinin geliĢimini sağlar. (Doğaner, 
1998: 1-2) 

Dünyada tren ile baĢlayan turizm hareketleri otomobil ve otobüslerin geliĢmesi ile büyük bir geliĢme 
göstermiĢtir ve yaygınlaĢmıĢtır.(Ġçöz, 2003:19) Otobüsle ilk turistik gezi 1910 yılında Ġngiltere‘de 
yapılmıĢtır. 1918 yılında ise Paris‘te otobüsle turistik geziler düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. 1925 yılın-
dan itibaren de Avrupa‘da otobüsle yapılan gezilerde büyük bir geliĢme gözlenmiĢtir. Böylece otobüs 
Ģirketleri kurularak 1930‘lardan itibaren demiryolları ile rekabet etmeye baĢlamıĢtır. (Hacıoğlu, 
1995:8) 

Türkiye‘de ulaĢım ve turizm birbirinden karĢılıklı olarak etkilenmektedir. Mevcut ulaĢım sistemlerinin 
birbiriyle bağlantısı, organize turları da bu iliĢkiye göre yönlendirmekte ve bölgesel ve yöresel geliĢ-
melere göre de ulaĢım sistemlerinde geliĢmeler olmaktadır.  
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Türkiye turizminde karayolu ulaĢtırmasının en önemli iĢlevi, organize turlar Ģeklinde yapılan kitlesel 
turizm hareketlerinde ulaĢım sistemleri arasında tamamlayıcı rol oynamasıdır. Türkiye‘nin coğrafi 
konumu bakımından Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerine uzak olması nedeniyle, dıĢ turizmde organi-
ze turların çoğunluğu havayolu-karayolu iĢbirliği ile gerçekleĢmektedir. Ġstanbul, Antalya, Ankara, 
Ġzmir ve Trabzon‘a havayoluyla gelen turist, karayoluyla düzenlenen turlara katılıp tekrar havayoluyla 
dönüĢ yapmaktadır. Türkiye‘de karayolu ağının sık olması ve Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığının 
çoğunlukla karayoluyla yapılması, turizm ulaĢtırmasında da karayolunun payını arttırmaktadır. (Do-
ğaner, 1998: 4) 

 
3. TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK VE YOL GÜVENLĠĞĠNĠN TURĠZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞER-

LENDĠRĠLMESĠ 
 

Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkı-
da bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletiĢimi sağlayıcı ve bütünleĢtirici etkisi ile dünya barı-
Ģının korunmasında büyük payı olan bir sektördür. Türk ekonomisinin de vazgeçilmez temel taĢların-
dan birisi olan turizm, bugünkü dıĢ ticaret açığına, enflasyona ve iĢsizliğe çare arayan hükümetlerin 
önemle üzerinde durduğu bir konudur. (Çımat ve Bahar, 2003:2) 

Türkiye‘de turizm sektörünün özellikle 1980 yılından sonra çok büyük bir geliĢme göstererek, ülke 
kalkınmasında lokomotif görevi üstlendiği görülmektedir. Turizmin, Türkiye ekonomisi içindeki hızlı 
yükseliĢinde hiç kuskusuz, 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı ―Turizmi TeĢvik Kanunu‖ ile sektöre 
sağlanan yatırım teĢviklerinin ve mali desteğin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye‘nin 
GSMH‘sı içindeki turizmin payı, 1980 yılında % 0.6‘dan 2003 yılında % 5.5‘e; turizmin ihracat geliri 
içindeki payı aynı yıllar için % 11.2‘den % 28‘e; dıĢ ticaret açığını kapama payı ise % 6,5‘den % 
79.2‘ye çıkmıĢtır. Ayrıca bugün, turizm sektörü Türkiye genelinde çalıĢan nüfusun % 5,5‘ine denk 
gelen 1 milyonu aĢkın bir istihdam yaratmıĢ bulunmaktadır. Dolaylı istihdam ile birlikte bu sayı 2,5 
milyonu bulmaktadır. Günümüzde turizm, Türkiye‘de imalat sanayinden sonra gelen en önemli döviz 
kaynağı konumundadır. (Bahar, 2006:138) 

Seyahat destinasyonu ve konaklama alanı dıĢında, ülkenin olumlu ve olumsuz bütün Ģartları ülkeye 
turist gelmesinde etkili olan faktörlerdir. Ülkedeki güvenlik, temizlik ve hijyen Ģartları, turizm bilinci, 
seyahat Ģartlarının niteliği ve ülke imajı turistlerin turizm tercihlerinde belirleyici olmaktadır. Turizm 
sektörüne büyük yatırımlar yapan, turizmde daha fazla yer almak ve daha fazla tercih edilen bir dest i-
nasyon olmak için çalıĢan ülkemizde de yol ve trafik güvenliği, en az yatırımlar kadar önem arz et-
mektedir.  

Ülkemizin önemli turizm pazarını teĢkil eden geliĢmiĢ ülke vatandaĢları, risk konusunda son derece 
duyarlıdırlar. Bu insanların çoğu, özellikle seyahat ve tatil kararlarını verirken az riskli olanı tercih 
etme eğilimindedir. Genellikle, seyahat kararını vermeden önce gitmeyi düĢündükleri ülke hakkında 
önceden bilgi alırlar ve seyahate yönelik sağlık ve güvenlik tavsiyeleri ve uyarıları, seyahate çıkacak 
insanların kararlarında etkili olur. Ülkemizde trafik hakkında seyahat tavsiyeleri, uyarıları ve diğer 
kaynaklar tarafından verilen bilgilerin pek olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Trafik ve terör, 
Türkiye‘de çok büyük bir risk unsuru olarak gösterilmektedir. Ülkemizi ziyaret edip olumlu izlenimlerle 
ayrılan ve Türkiye‘nin tanıtımına olumlu katkılarda bulunanların dahi, trafik hakkında olumsuz görüĢle-
rine çok sık rastlanmaktadır. (Tataroğlu ve SubaĢı, 2009:78) Birçok ülkenin seyahat uyarı sayfasında 
Türkiye‘deki trafik kazaları, yolların durumu hep eleĢtiri konusu olabilmekte, hatta Türkiye bazı ülkele-
rin yurtdıĢına çıkan turistlerin en çok kazaya maruz kaldıkları ülkelerden biri olarak lanse edilebilmek-
tedir.  
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Nitekim, son yıllarda Türkiye‘de turist taĢıyan tur otobüslerinin can kayıplı trafik kazalarında, ciddi bir 
artıĢ gözlenmektedir. Tur otobüslerinin hasarlı ve can kayıplı trafik kazaları yurt dıĢında da gündem 
teĢkil etmekte ve bazı çevreler tarafından bu kazalar Türkiye aleyhine propaganda aracı olarak kul-
lanmaktadır. Örneğin, Türkiye‘ye yabancı turist gönderen ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan 
Rusya basınında, Rus turistleri taĢıyan tur otobüsü kazaları Türkiye için ağır eleĢtiri konusu olabi l-
mekte ve hatta Rusya‘daki seçimlerde propaganda malzemesi yapılmaktadır.  

Avrupa Birliği ve Rusya‘dan 2 bin 192 seyahat acentesinin katıldığı bir ankette Türkiye ulaĢımda 
emniyet baĢlığı altında sadece Mısır‘ın üzerinde olmak üzere son sıralarda bulunmaktadır. Türkiye ve 
Mısır‘ın açık ara liderliği paylaĢtığı sıralamada Tayland üçüncü sırada yer almakta, Bulgaristan‘da da 
yollarının kötülüğü yönüyle sıkça kazalar meydana gelmesi sebebiyle listenin en üst sıralarında bu-
lunmaktadır. Rus sigorta Ģirketlerinin istatistiklerine bakıldığında ülkemiz geçen yıl liderliğini rakipsiz 
olarak sürdürdüğü görülmektedir. 2009 yılının tamamında Türkiye‘ye gelen 2,6 milyon turist içerisinde 
31 bin 826 olay gerçekleĢirken, ikinci sırada bulunan Mısır‘da 8 bin 127, Tayland‘da ise bin 537 olay 
meydana gelmiĢtir. Kazalara ödenen tazminatlarda Türkiye birinci sırada yer almakta, en fazla sigorta 
tazminatı ödenen ülkeler sıralamasında Türkiye 473 bin dolarla baĢı çekmektedir. Türkiye‘yi 454 bin 
dolarla Mısır ve 183 bin dolarla Avusturya izlemektedir. Dünyanın önde gelen sigorta Ģirketleri ara-
sında olan ve birçok ülkede operasyonu bulunan Allianz‘ın tamamına yakınına sahip olduğu Rus 
sigorta Ģirketi ROSNO, 2009 yılında 6,3 milyon doları Türkiye‘ye gelen Rus vatandaĢlarına olmak 
üzere 18,4 milyon dolar tazminat ödediğini açıklamıĢtır. 

ROSNO tarafından yayımlanan 2010 yılının ilk 6 ayına iliĢkin istatistiklere göre de Türkiye en fazla 
turizm kazası yaĢanan 2. turizm destinasyonudur. Tatile çıkmadan önce seyahat sigortası yaptıran 
Rus turistler, 2010 yılının ilk 6 ayında Türkiye‘de 3 bin 378 turizm kazası yaĢarken, Mısır 5 bin 52 
kazayla birinciliği üstlenmiĢtir. (sigortam.net, 2012) 

Türkiye‘de TUĠK tarafından yayınlanan 2010 yılına göre trafik kazasına karıĢan yabancı uyruklularla 
ilgili istatistikler incelendiğinde ise aĢağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: (TUĠK, 2010) 

 
Tablo 4: Türkiye‟de Yabancı Uyrukluların KarıĢtıkları Trafik Kazaları (2010) 

 

 
Kazaya KarıĢan Top-

lam KiĢi Sayısı 

Ölümlü Kazaya 

KarıĢan Toplam 

KiĢi Sayısı 

Yaralanmalı Kazaya 

KarıĢan Toplam KiĢi 

Sayısı 

 

Ölü 

Sayısı 

 

Yaralı 

Sayısı 

Sürücü 483 30 453 11 246 
Yolcu 977 363 614 39 938 
Yaya 89 4 85 3 86 

Toplam 1549 397 1152 53 1270 
 

2010 yılında yabancı uyruklulara iliĢkin olarak kazaya karıĢan toplam kiĢi sayısı 1549 adet olup, bu 
kazaların 505 adedi yerleĢim yerinde, 1044 adedi ise yerleĢim yeri dıĢında meydana gelmiĢtir. Ölümlü 
kazaya karıĢan kiĢi sayısı toplam 397, yaralanmalı kazaya karıĢan kiĢi sayısı 1152‘dir. Bu kazalarda 
hayatını kaybeden yabancı uyruklu kiĢi sayısı 53 olup, bunlardan 11 adedi sürücü, 39 adedi yolcu ve 
3 adedi de yayadır. Yabancı uyrukluların karıĢtıkları trafik kazalarında yaralanan yabancı uyruklu kiĢi 
sayısı 1270 olup, bunlardan 246 adedi sürücü, 938 adedi yolcu ve 86 adedi de yaya konumundadır.  

http://www.sigortam.net/seyahat-sigortasi
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YerleĢim yeri dahilinde kazaya karıĢıp hayatını kaybeden yabancı uyruklu sayısı 2 yolcu 2 yaya 
olmak üzere 4 kiĢidir. Yine yerleĢim yeri içinde kazaya karıĢıp yaralanan yabancı uyruklu kiĢi sayısı 
113 sürücü, 183 yolcu ve 82 yaya olmak üzere toplam 378 kiĢidir. YerleĢim yeri dıĢında kazaya karı-
Ģıp hayatını kaybeden yabancı uyruklu sayısı toplam 49 kiĢi olup, bunlardan 11 adedi sürücü, 37 
adedi  yolcu ve 1 adedi de yayadır. Yine yerleĢim yeri dıĢında kazaya karıĢıp yaralanan yabancı 
uyruklu kiĢi sayısı 133 sürücü, 755 yolcu ve 4 yaya olmak üzere toplam 892 kiĢidir.  
 

Tablo5: Ġllere Göre Yabancı Uyrukluların KarıĢtıkları Trafik Kazaları (2010) 
 

 Kazaya KarıĢan 

Toplam KiĢi    

Sayısı 

Ölümlü Kazaya 

KarıĢan Top-

lam KiĢi Sayısı 

Yaralanmalı Ka-

zaya KarıĢan 

Toplam KiĢi Sayısı 

 

Ölü 

Sayısı 

 

Yaralı 

Sayısı 

Antalya 315 85 230 20 263 

Muğla 113 4 110 1 99 

Ġstanbul 48 3 45 ---- 29 

Ġzmir 40 2 38 1 29 

Diğer 1033 304 729 31 850 

Toplam 1549 397 1152 53 1270 

 

Ġllere göre yabancı uyrukluların karıĢtıkları trafik kazalarına bakıldığında ise ilk sırayı beklendiği gibi 
Antalya almaktadır. Antalya‘da 69 sürücü, 208 yolcu ve 38 yaya olmak üzere 315 yabancı uyruklu kiĢi 
trafik kazalarına karıĢmıĢ, bu kazalarda 1 sürücü, 17 yolcu ve 2 yaya olmak üzere toplam 20 kiĢi 
hayatını kaybetmiĢ, 263 kiĢide yaralanmıĢtır. Antalya‘yı; Muğla, Ġstanbul ve Ġzmir takip etmektedir.   
 

Tablo 6: Türkiye‟de Trafik Kazasına KarıĢan Yabancı Uyrukluların Milliyetlerine Göre Dağılımı 
(2010) 
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Ġran 71 3 34 287 10 277 7 ---- 7 365 13 318 

Almanya 58 1 33 48 ---- 48 14 1 13 120 2 94 

Bulgaristan 36 ---- 15 16 ---- 16 ---- ---- ---- 52 ---- 31 

Suriye 29 ---- 18 29 2 27 1 ---- 1 59 2 46 

Ġngiltere 26 ---- 14 32 ---- 32 13 ---- 13 71 ---- 59 

Diğer Ülkeler 263 7 132 565 27 538 54 2 52 882 36 722 

Toplam 483 11 246 977 39 938 89 3 86 1549 53 1270 
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Ülkemizde trafik kazasına karıĢan yabancı uyrukluların milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ilk 
sırayı Ġran uyruklu vatandaĢların aldığı görülmektedir. Ġran uyruklu vatandaĢlar Türkiye‘de toplam 365 
trafik kazasına karıĢmıĢ olup, bu kazalarda 13 Ġran vatandaĢı hayatını kaybetmiĢ, 318 Ġran vatandaĢı 
ise yaralanmıĢtır. Ġran‘ı sırasıyla Almanya (2 ölüm, 94 yaralanma), Bulgaristan (31 yaralanma), Suriye 
(2 ölüm, 46 yaralanma), Ġngiltere (59 yaralanma) ve diğer ülkeler (36 ölüm ve 722 yaralanma) takip 
etmektedir.   

Ülkemizde Avrupa genelinde olduğu gibi artan nüfus ile birlikte trafik kazalarının yıldan yıla artmasına 
rağmen ölümle sonuçlanan trafik kazaları geliĢen teknoloji, alınan önlemler ve toplum bilincinin geliĢ-
mesi ile her geçen yıl azalmaktadır. 2000'li yılların baĢında trafik kazaları ile meydana gelen ölüm 6 
bin civarında iken, 2009 yılında bu rakam 4 bin civarına gerilemiĢtir. Oysa aynı dönem içinde meyda-
na gelen trafik kazaları 465 bin'den 1 milyon'a ulaĢmıĢtır. Buradan çıkan sonuca göre trafik kazala-
rında ölüm oranını düĢürmek kesinlikle mümkündür. 

Ülkemizde demiryolu ve deniz taĢımacılığı henüz arzulanan noktaya gelmediği için karayolları üzerine 
binen yük, nüfus artıĢının yanı sıra, yaz aylarında turizmde meydan gelen canlılıkla önemli bir seviye-
ye ulaĢmaktadır. Buna örnek olarak; yaklaĢık 9 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya'da misafirlerin 
havaalanı-otel-havaalanı transferlerini gerçekleĢtirmek için yaklaĢık 700 bin hareket gerçekleĢtirilmek-
tedir. Buna ilave olarak gelen 50.000 tur organizasyonu ile sadece turizm ile ilgili toplam araç sir-
külâsyonu 750.000 sefere ulaĢmaktadır. (ttder.org, 2012) 

Ülkemiz için çok önemli bir gelir ve prestij kaynağı olan turizm sektöründe can güvenliğinin önemi 
tartıĢılamaz. Ancak, ülkemiz turizminin geldiği nokta ve gün geçtikçe artan ziyaretçi sayısı turizm 
sektörünün en önemli sorunlarından biri olan ulaĢım konusundaki aksaklıkların çağdaĢ önlemlerle ve 
öncelikle giderilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Ülkemizde demiryolu ve deniz taĢımacılığı yeterince 
geliĢmediği için özellikle ören yerleri arasında ulaĢım karayolları üzerinden sağlanmaktadır. Bu da 
trafikte can güvenliğini ön plana çıkarmaktadır.  
Turizm karayolu ulaĢtırmasında turistler baĢta olmak üzere ilgili tarafların can ve mal güvenliğinin 
sağlanmasında alınması gereken baĢlıca tedbirler Ģunlardır: 

Ülkemizde trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde kazaların oluĢmasında çoğunlukla insan faktö-
rünün etkin rol oynadığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle sürücülerin eğitimi ve çalıĢma koĢulları-
nın iyileĢtirilmesi baĢta olmak üzere insan kaynağı konulu bütün faktörleri öncelikle dikkate alınmalı, 
trafik kazalarının azalmasına yönelik alınacak önlemlerin çoğunluğu araç Ģoförlerine yönelik olmalıdır.  

Öncelikle ülkemize gelen yabancı misafirlere hizmet veren turizm Ģoförlerinin klasik Ģoför anlayıĢın-
dan farklı irdelenerek çalıĢma Ģartlarının gözden geçirilmesi gerekmekte ve çalıĢma saatleri ulusal ve 
uluslararası kabul gören ölçülerde olmalıdır. 

Otobüslerin teknik yeterliği ile araç ve sürücülerin çalıĢma süreleri özellikle yoğun turizm sezonunda 
sıkı denetime tabi olmalıdır. Denetimler Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen ―ticari amaçla yük 
taĢımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların Ģoförleri ile ticari amaçla yolcu taĢımacı-
lığı yapan ve taĢıma kapasitesi Ģoförü dâhil 9 kiĢiyi geçen araçların Ģoförlerinin 24 saatlik herhangi bir 
süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır‖ 
kuralına uyulup uyulmadığı konusunda yoğunlaĢtırılmalıdır. 

Turizm Ģoförleri periyodik olarak eğitilmeli, bu eğitimlerin programı ilgili taraflarca (UlaĢtırma Bakanlı-
ğı, Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türsab vs.) belirlenmeli, belirlenecek sertifikalı ve 
nitelikli bir hizmet içi eğitim programı, tur otobüslerinin profosyonel kaptanlarına yönelik mutlaka 
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uygulanmalı, eğitim sonunda verilen sertifikalar turizm Ģoförü olarak çalıĢabilmenin ilk koĢulu olmalı 
ve bu sertifikalar yetkili kuruluĢlar tarafından tanınmalıdır. Buna bir örnek 2010 yılında Antalya Valili-
ği'nin öncülüğünde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği eğitimlere bin 200 turizm Ģoförü katılmıĢ, 
eğitim sonunda Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği Antalya Turizm ġoförleri Derneği (ANTġOD) imzalı 
'turizmde çalıĢabilir' sertifikası verilmiĢtir. 

Turizm sürücülerinin mesleki standartları ve eğitimleri Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenmeli, ayrıca 
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu‘na göre de turizm sürücülerinin meslek standartları 
belirlenmelidir. 

Uzun deparlı turlar gece konaklamalı olarak gerçekleĢtirilmeli, Ģehirler arası seyahat eden otobüsler-
de olduğu gibi mutlaka çift Ģoför uygulamasına geçilmelidir. Günlük turlar çok erken saatlerde baĢla-
mamalı, tur esnasında yeterince mola verilmelidir. Bu konuda UlaĢtırma Bakanlığının yayımladığı 
30/07/2010 tarih ve 2010/KUGM-14/YOLCU Numaralı Genelge‘ye uygun olarak, günlük tur yapan 
otobüsler 600 kilometreden fazla yol kat etmemeli, sabah saat 06'00'dan önce yola çıkmamalı, 
24.00'de de tur Ģoförü iĢini tamamlamıĢ olmalıdır. 

Seyahat acentaları ve konaklama tesisleri tur otobüsü kaptanlarına nitelikli dinlenme ortamı sağlama-
lı, sürücüler tercihen misafirlerin kaldığı tesiste konaklatılmalıdır. 

Kazalardan yalnız sürücü sorumlu tutulmamalı, o ulaĢımdan sorumlu baĢta seyahat acentaları olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluĢlara caydırıcı cezalar getiren düzenlemeler yapılmalı ve bu konulardaki 
yaptırımlar yalnız para cezası ile kalmamalı caydırıcı olmalı ve titizlikle uygulanmalıdır. 

Turist taĢıyan her otobüste en az iki tane bebek koltuğu bulundurulması, hem çocukların güvenliği, 
hem de bu konuda oldukça hassas olan turistlerin güvenini kazanmak için önemli olacaktır. 

Turizm sezonunda, turizmin yoğun olduğu sahil bantlarında ve devlet karayollarında denetim görevi 
yapan polis ve jandarmanın Ġngilizce bilenlerden seçilmesi ve turistlere yollarda danıĢmanlık hizmeti 
vermesi ülkemiz açısından çok yararlı bir gösterge olacak, ayrıca ülkemizin saygınlığını da artıracak-
tır. 

Özellikle yayaların maruz kaldığı trafik kazalarının önlenmesi açısından trafikte kullanılan Türkçe 

uyarı levhalarının yanı sıra Ġngilizce, Rusça ve Almanca uyarı levhalarının da kullanılması söz konusu 

olabilir. 

4. SONUÇ 
 

Trafik; toplumsal yaĢamda ve turizmde toplam kalitenin en önemli unsurlarından ve göstergelerinden 
biridir. Trafikte güvenlik, rahat, huzur içinde ve mutlu bir seyahatin olmazsa olmaz koĢuludur. Bu 
nedenle trafik, ülkenin tanıtımı, imajı, seyahat kararlarının verilmesi, turistlerin o ülke hakkında edin-
dikleri izlenim açısından belirleyici niteliktedir. Turizm bir anlamda ülke tanıtımıdır. Trafik sorunlarının 
Türkiye‘yi ziyarete gelen yabancılar üzerinde olumsuz etki, tedirginlik ve korku yarattığı bilinen bir 
gerçektir. Bütün bu nedenlerle trafik, ülkemizin bütünsel ve turizm imajı arasında olumsuz etki yarat-
maktadır. Çünkü geliĢmiĢ ülke insanının gözünde trafik; insanların, toplum kurallarına, diğer insanla-
rın haklarına, insan sağlığına, kendisinin ve baĢkalarının hayatına duyduğu saygının, verdiği değerin 
bir göstergesidir. 

Turizmde trafik kalitesinin ve güvenliğinin arttırılması, kaza riskinin azaltılmasına yarayacaktır. Trafik 
kazalarının önlenerek, trafik güvenliğinin tam olarak sağlanması için herkese büyük görevler düĢmek-
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tedir. Yabancı turizm firmaları Türkiye‘de en önemli sorun olarak trafik güvenliğini görmektedirler ve 
kazaların önlemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmektedirler. Eğer yaĢanan kazalar gör-
memezlikten gelinir, üzerine gidilmez ise uzun vadede turizm açısından oldukça olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle turizm ulaĢımında güvenlik için gerekli tedbirlerin alınmalı, yaĢanan 
felaketler kanıksanmamalı ve bu felaketleri önleyecek Ģartlar yaratılmalıdır. 
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KARAYOLLARINDAKĠ GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNĠN OTOMOTĠV SEKTÖRÜNE 
BAĞLI ĠTHALATI AZALTICI ETKĠSĠ 

 
 Oğuz KAYMAKCI1 
 Okan ÖZTUTKAN2 

ÖZET 

Ülkemizde özellikle 1950‘den günümüze uygulanan ulaĢtırma sektörüyle ilgili politikalar sonucunda 
karayolu ulaĢımı, hava, deniz ve demiryolu ulaĢımına kıyasla çok daha yaygın bir hale gelmiĢ-
tir/getirilmiĢtir. Karayolu ulaĢımının, diğer ulaĢım türlerine gerek dünyada gerekse ülkemizde ulaĢtır-
ma maliyetleri açısından ekonomik etkinliği tartıĢılabilecek bir konudur. Bu çalıĢmada 1950‘lerde 
oluĢan bu politikanın geçerliliği sorgulanarak, hem maliyet hem de karayolundaki araç yoğunluğuna 
bağlı olarak oluĢabilecek güvenlik zafiyetlerine etkisi incelenecektir. 

ÇalıĢmanın diğer boyutunu ise; ülkemizin dıĢ ticaretinde ithalatın sürekli ihracat hacminin üzerinde 
oluĢu nedeniyle, kazaların yedek parça ve yeni araç ithalatını körükleyen etkisi de ele alınarak, gü-
venlik zafiyetlerinden kaynaklanan dıĢa ―döviz transferi‖ olgusu oluĢturacaktır.  

ÇalıĢma, süreç içindeki datalara dayanarak ampirik bir analizle ve sonuç önerileri ile desteklenerek 
karayolundaki güvenlik artırıcı tedbirlerin makro ekonomik açıdan ortaya çıkaracağı değer kazancını 
vurgulamayı amaçlamaktadır. ġüphesiz bu faydanın yanı sıra can kaybı, yaralanma ve iĢ görememe 
(kalıcı ve geçici) risklerini azaltıcı boyutu ise ilk etkiden daha da önemli bir durumdur. 

Anahtar Kelimeler: Karayollarındaki Güvenliğin DıĢ Ticaret Üzerindeki Etkileri, Karayolları ve Gü-
venlik 

GĠRĠġ 

Otomotiv sanayi, tüm sanayileĢmiĢ ülkelerde ekonominin lokomotif sektörlerinden birisidir. Bunun 
temel nedeni sektörün ekonomideki sürükleyici olan diğer sektörlerle olan yakın iliĢkisidir. Otomotiv 
sanayi; demir-çelik, petro-kimya, komponent, elektronik, lastik gibi temel sanayi dallarında baĢlıca 
alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik geliĢmelerin sürükleyici öğesidir. Turizm, altyapı ve inĢaat ile ulaĢ-
tırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeĢit motorlu araç, sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. 
Bu nedenle sektördeki değiĢimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir (detaylı bilgi için bkz. 
IX. Kalkınma Planı ÖĠK Raporu-otomotiv- ). 

Multi-disipliner bir teknolojiye gereksinim duyulması, malzeme yapısı, prosesi, 5000 civarında parça 
grubunun ortak kalite ve verimlilik anlayıĢıyla yönetimi/üretimi sektöre özel bir konum kazandırmakta-
dır. 

DÜNYADA OTOMOTĠV SANAYĠ 

Rostow‘un ―take-off‖ kavramıyla açıkladığı 5 aĢamalı kalkınma aĢamalarındaki, 3. AĢama olan ―kalkıĢ 
aĢaması‖ bir anlamda o ülkenin kendi sanayi devriminin gerçekleĢtiği sürece tekabül eder ve bu 
dönemde dünyada günümüzün birçok geliĢmiĢ ülkesi (Japonya, ABD, Kore gibi) bu süreci otomobil 
üretimi ve otomotiv sanayinden aldıkları desteklerle gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

                                                           
1 Sakarya Üniversitesi ĠĠBF Öğretim Üyesi 
2 Kamu Yönetimi Uzmanı 
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Bugün otomotiv üretimi, bu sanayiye sahip olan ülkelerden diğer ülkelere yayılmaktadır. Bu yayılımda 
temel hedef, daha rekabetçi koĢullarda ve pazara yakın üretim yaparak daha yüksek pazar payına 
ulaĢmaktadır. Otomotiv sanayinin giderek daha fazla küreselleĢmesi ve ayrıca sınırlı sayıda firmada 
yoğunlaĢması, aynı zamanda bu sektördeki teknik mevzuatın da ülke ve bölge sınırlarını aĢarak 
küreselleĢmesine neden olmaktadır. Dünyada 5 ülkeye ait 10 dolayında firmanın, sanayi ve ticaretin 
yaklaĢık % 80‘ine hâkim olması, bu sanayide küreselleĢme ve yoğunlaĢmanın boyutlarını göstermek-
tedir. Bu sanayi dalında sermaye, teknoloji ve ürünün milliyeti kalkmıĢ ve küreselleĢmiĢtir. Ülkeler 
ötesi Ģirketlerin küresel üretim planlamaları ise, ülkelerin koĢullarına göre en avantajlı ülkelerde üre-
tim yapacak Ģekilde düzenlenmektedir. 

1907 yılında dünya üzerindeki motorlu araç sayısı 250.000 iken, Ford T modelinden sonra (1914) 
sayı 500.000‘e çıkmıĢ; 1950‘lerde bu sayı 50 milyon sınırını aĢmıĢ, nihayet 2010 yılında bu rakam 80 
milyon eĢiğine gelmiĢtir (www.oica.net. EriĢim.ta.07.05.2012). 

2004 yılında Dünya otomobil üretiminde ilk sırada 8.7 milyon adet ile Japonya yer alırken, Japon-
ya‘nın ardından 5.2 milyon adet ile Almanya, 4.2 milyon adet ile ABD, 3.2 milyon adet ile Fransa ve 
3.1 milyon adet ile G. Kore‗nin geldiği görülmektedir. Çin‘in, son beĢ yıl içinde otomobil üretimi önemli 
oranda artmıĢtır. Çin‘in 2004 yılı otomobil üretimi 2003 yılına göre % 15 oranında artarak 2.3 milyon 
düzeyine ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde, G.Kore‘nin otomobil üretimi % 13, Japonya‘nın % 3, Almanya‘nın 
% 1 artarken, ABD‘nin ise % 6 azalmıĢtır. 

Yukarıdaki verilerde de görüleceği üzere sektör, oldukça hızlı bir geliĢim göstermiĢtir/göstermektedir. 
Bu gün otomotiv sektörü halen dünyanın en büyük sektörlerinden biri olma özelliğini korumaktadır ve 
yakın gelecekte bu durumun pek değiĢmeyeceği tahmin edilmektedir. 

TÜRKĠYEDE OTOMOTĠV SANAYĠ 

Türkiye‘de Otomotiv Sanayi'nin temelleri 1950'li yıllarda atılmıĢtır. 1950'lerin baĢından itibaren kara-
yollarına dönük bir ulaĢtırma sistemi seçilmiĢ ve karayolları motorlu taĢıt araç parkı ithalat yoluyla 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ülkede 1950 yılında 13,405 olan otomobil sayısı, 1960 yılında 45,467 ye yüksel-
miĢtir. Aynı dönemde otobüs-minibüs parkı 3,755'ten 10,981'e, kamyon kamyonet miktarı da 15,404 
ten 57,460 a çıkmıĢtır. Böyle bir ortamda ilk kez 1954 yılında askeri jip ve kamyonet montajıyla baĢ-
layan otomotiv sanayi üretimi, 1955 yılında gerçekleĢtirilen ilk ve onu izleyen ikinci ve üçüncü ticari 
kamyon montajlarıyla devam etmiĢtir. Ġlk yerli otobüs montajı ise 1963 yılında baĢlamıĢtır. Otomobil 
üretimi alanında, 1961 yılında gerçekleĢtirilen birkaç prototip üretim giriĢimi dıĢında, ilk ciddi seri 
üretimine 1966 yılında geçilmiĢtir. Otomobilde OTOSAN ile baĢlayan üretim, daha sonra TOFAġ ve 
O.RENAULT firmalarının yatırımları ile hızla geliĢerek devam etmiĢtir. 

Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960‘lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile yakın bir iliĢki 
içindedir. 1970‘li yıllarda lisans alarak ―Teknik ĠĢbirliği‖ ile üretim baĢlatılmıĢtır. Bu iĢbirliği 1980‘li 
yılların ortasında giderek artan yabancı sermaye katılımı ile ―Ekonomik ĠĢbirliği‖ne dönüĢmüĢtür. 

1990 yılına kadar geçen 25 yıllık süre içinde, ülkemizde imal edilen her türlü motorlu araç, Türki-
ye‘deki otomotiv yan sanayinin geliĢmesini de sağlamıĢtır. 25 yıllık dönemde üretilen milyonlarca 
araçta yerli katkı oranı yüzde 90‘ları aĢmıĢ, bazı parçalar, otomotiv yan sanayinde günün teknolojis i-
ne uygun olarak yapılan yatırımların da katkısıyla üretilmiĢtir (IX. ÖĠK Raporu;7) 

1980‘deki 24 Ocak Kararları, sonrasında dıĢa dönük liberal ekonomi benimsenmiĢ ve bunun doğrul-
tusunda Montaj Sanayi anlayıĢı yerini ―Ġmalat Sanayi Yönetmeliği‖ne bırakmıĢtır. 

http://www.oica.net/
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1990‘lı yıllarda otomotiv sektörü, tam rekabet ortamına geçiĢ için radikal değiĢimler yaĢarken, yeni ve 
güncel model araç üretimine dönük yatırımların teĢviki ile ―Ġhracata Yönelik‖ rekabetçi bir sanayi 
niteliğini kazanmıĢtır. Gümrük Birliği süreci (1995 tarih ve 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 
Kararı (OKK) gereği) ile AB‘den ithalatta tüm tarifelerin sıfırlanması ile ithalatta artıĢ oranı beklenenin 
üzerinde olmuĢ ve bu artıĢ sürekli ve kararlı niteliğini korumuĢtur. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren 
alınan vergi, OGT (Ortak Gümrük Tarifesi) düzeyine indirilmiĢtir. 

1997 sonrasından 2007 ye kadar geçen sürede yaĢanan 4 ağır ve önemli kriz döneminde otomotiv 
sanayi büyük boyutlarda etkilenmiĢ ve rekabet gücünü önemli oranda yitirmiĢti. Ancak buna rağmen, 
2003 yılında sağlanan göreceli istikrar ile oluĢan güven ortamı içinde, geçmiĢ dönemlerde ertelenmiĢ 
olan talep açığa çıkmıĢ, otomotiv sanayi üretim ve ihracatta kısa sürede ivme kazanmıĢtır (aynı tarih-
te yapılan ÖTV indirimi ve kredili satıĢ koĢullarındaki iyileĢmelerin de bu konudaki katkısı büyüktür). 

4. OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDEKĠ ĠTHALAT VE KARAYOLLARINDAKĠ GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 

 Dünya‘da üretici sınırlı sayıda ülkeler dıĢında geri kalan ülkeler otomobil ve yedek parça ithalatçısı-
dır. Bu ―oligopolistik‖ piyasa yapısı alıcıları (ithalatçıları) kendine bağımlı konumda tutmaktadır. Ancak 
bu durum kısa vadede değiĢtirilemese bile, karayollarındaki güvenlik önlem ve tedbirleriyle ülke boyu-
tuna bağlı olarak milyonlarca/milyarlarca dolarlık kayıp ve/veya dıĢa kaynak transferi gerçekleĢmek-
tedir. 

4.1. Türk Otomotiv Sektöründe Ġthalat ve Toplam Ġthalat Ġçindeki Payı 

Türkiye‘de 1990‘dan günümüze toplam ithalat rakamlarına bakıldığında; 1990 yılında toplam ithalat 
22,3 milyar dolarken, 2000 yılında 54,5 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢ, 2005‘te ise 116,7 milyar 
dolar olurken, 2011‘de ise 240,8 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Günümüz dünya toplam ithalat değerleri ise, 2000 yılında 6.724 trilyon Amerikan doları iken; 2005‘te 
10,855, 2010‘da ise 15.402 trilyon Amerikan doları olarak gerçekleĢmiĢtir (www.wto.org, EriĢim Ta. 
27.04.2012). 

Dünya otomobil üretimi, Dünya motorlu araç üretimi içinde %75,1 oranı ile en büyük paya sahiptir. 
2010 yılı dünya otomobil üretiminde Asya-Pasifik bölgesi birinci sırada olup, bunu Avrupa Birliği 
ülkeleri izlemektedir. 

Dünya otomotiv sanayindeki üretim 2010 yılında, 2009 yılına göre % 26 oranında artarak 77,9 milyon 
adede ulaĢmıĢtır. Dünya binek otomobil ithalatı 2010 yılında 544 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 
En fazla binek oto ithal eden ülkeler; ABD, Almanya, Fransa, Ġngiltere, ÇHC, Ġtalya, Belçika, Kanada, 
Avustralya, Ġspanya ve Rusya Federasyonu olarak sıralanmaktadır. 2011 yılında araç üretimi, 2010 
yılına göre %3,2 oranında artarak, 59.929.016 adedi otomobil, 20.163.824 adedi ticari araç olmak 
üzere toplamda 80.093.000 araç üretilmiĢtir. Dünya ihracatında, Türkiye otomotiv ana ve yan sanayi 
sektörünün payı ise %1,3 civarındadır. Türkiye ülkeler arası sıralamada 17. sıradadır (TAYSAD,  Mart 
2012; 10, OICA Statistics). 

Türkiye‘nin otomotiv ana sanayi ithalatı 2010 yılında 490.755 adet, 2011 yılında ise 591.858 adet 
olarak gerçekleĢmiĢtir. En fazla ithal edilen araç cinsi, otomobil ve kamyon-kamyonettir. 

Otomotiv ana sanayi ithalatı ağırlıklı olarak AB ülkeleri, Japonya ve Güney Kore‘den gerçekleĢmekte-
dir.  
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Türkiye‘nin oto yan sanayi ithalatı ise; 2009 yılında 8,1 milyar dolar, 2010 yılında 10,5 milyar dolar ve 
2011 yılında da 12,7 milyar dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġthalatı yapılan baĢlıca parçalar dizel ve yarı 
dizel motorlar, vites kutuları, iç-dıĢ lastikler, montaj karoseri aksamı, motor aksam ve parçaları ve 
akslar ile transmisyon aksamıdır. Yeni modellerin birçok parçası ithal edilmektedir. Türkiye‘nin ithalat 
yaptığı baĢlıca ülkeler Fransa, Almanya, Ġtalya, Ġngiltere, Polonya ve Japonya‘dır. 

4.2. Karayollarındaki Güvenlik Önlemleri 

Karayolları ulaĢımı, dünya üzerinde riski en yüksek ulaĢım ve taĢımacılık biçimini oluĢturmaktadır. 
Gerçektende Dünya ve Türkiye verileri incelendiğinde durumun bunu teyit eder nitelikte olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu nedenle Karayollarındaki güvenlik önlemlerinin insan hayatı, sağlığı ve maddi açıdan 
taĢıdığı değer çok yüksek bir öneme haizdir. 

Millet ve vatan olmanın bir gereği de vizesiz, engelsiz bir biçimde istenen bir yere/yöreye ulaĢabi l-
mektir. Bu nedenle yaygın bilinen bir ifadeyle ―gidemediğin yer senin değildir‖ sözü bu gerçeği ifade 
eder. Bununla birlikte ―gidebilmek‖ kadar ulaĢabilmenin güvenliği de insan hayatının kutsallığı yönüyle 
en az ilki kadar önemlidir. YaĢanan, sayıları on binleri bulan kazalar nedeniyle yaĢanılan maddi ka-
yıplar ve sektördeki dıĢa bağımlılık nedeniyle milyarlarca dolarlık maliyetler de o ülkede yaĢayan 
insanların ―yaĢam kalitesinden hissedilir eksiklikler doğuracaktır. 

AB Komisyonunun 2004 yılında yayınladığı, AB otomotiv sektörü, rekabetçilik, çevre, regülâsyonlar 
ve yol güvenliği konularını detaylı olarak analiz eden ―Avrupa Rekabetçilik Raporu‖, CARS 21 çalıĢ-
masının temelini oluĢturmaktadır. Raporda, yol güvenliğinin çok önemli bir risk teĢkil ettiği, her yıl 
kazalarda ortalama 46 bin kiĢinin öldüğü, 2 milyon kiĢinin yaralandığı ve bunların maliyetinin 200 
milyar Euro olduğu belirtilirken, yol güvenliği ile ilgili yatırımların, gelecekte hem sosyal hem de eko-
nomik olarak önem kazanacağı belirtilmektedir. 

Türkiye‘de yol güvenliğini tehdit eden trafik kazalarını ve kusurların dağılımını 1995, 2007 ve 2010 
itibariyle incelediğimizde aĢağıdaki verilere ulaĢılmaktadır (www.tuik.gov.tr EriĢim.Ta. 07.05.2012). 

1995 yılı itibariyle toplam kaza 382.480, sürücü kusuru 356 707 (%93.26), yaya kusuru 16. 559 
(%4.33), yol kusuru 5.759 (%1.51) araç kusuru 2.948 (%0.77) kiĢi ve (tüm yıllarda olmak üzere) eser 
miktarda yolcu kusuru söz konusuyken, 

2007‘de, toplam kaza 922.004, sürücü kusuru 903.860 (%98.03), yaya kusuru 15.086 (%1.64), yol 
kusuru 994 (%0.11), araç kusuru 1.269 (%0.14) kiĢi,  

2010 yılında toplam kaza 143.717, sürücü kusuru 127.485 (%88.70), yaya kusuru 14.171 (%4.33), 
yol kusuru 992 (%1.51), araç kusuru 515 (%0.36) olarak gerçekleĢmiĢtir (2008 yılı itibariyle gerçek-
leĢtirilen düzenleme sonrası maddi hasarlı kazalarda trafik kazasına neden olan kusur detayında bilgi 
verilemediğinden, sadece ölümlü, yaralanmalı kazalara ait kusur bilgileri istatistiklere girmiĢ, buna 
bağlı olarak 2008 ve sonrasındaki rakamlar düĢük olarak gözükmektedir ). 

Bunun hemen arkasından eklenebilecek bir diğer husus da trafikte insan sağlığı ve araç hasarı üzeri-
ne etkileri olan kaza istatistikleri Ģeklinde verilebilir. Son 20 senelik perspektifte 10‘ar yıllık dilimler 
halinde incelendiğinde durum (istatistikler dâhilinde) aĢağıdaki gibidir (TUĠK, EriĢim Ta. 07.05.2012) : 

1990 yılı itibariyle ülkemizde toplam taĢıt sayısı 3.750.678 iken 115.678 trafik kazası yaĢanmıĢtır. 
Meydana gelen trafik kazalarının toplam taĢıt sayısına oranı %3,1'dir. (1990 yılı ülke nüfusu 
56.154.000). Bu kazalarda 6.317 vatandaĢımız hayatını kaybederken, 87.668 vatandaĢımız yaralan-
mıĢtır. 
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2000 yılına gelindiğinde toplam taĢıt sayısı 8.320.449'a ulaĢırken 500.664 trafik kazası yaĢanmıĢtır. 
Bu yıl için trafik kazalarının toplam taĢıt sayısına oranı 6'dır. (2000 yılı ülke nüfusu 67.420.000'dir). Bu 
kazalarda 3.941 vatandaĢımız hayatını kaybederken, 115.872 vatandaĢımız yaralanmıĢtır. 

2010 yılı verilerine bakıldığında ise toplam taĢıt sayısı 15.095.603'e yükselmiĢtir. Bu yıl itibariyle 
1.106.201 trafik kazası yaĢanmıĢtır. YaĢanan kazaların toplam taĢıt sayısına oranı ise 7,3‘tür. (2010 
yılı tahmini nüfusu 73.723.000). Bu kazalarda 2.738 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢtir. Yaralı sayısı 
ise 171.445'tir. 

Güvenlik önlemleri konusunda yazılabilecek söylenebilecek çok Ģey olmakla birlikte kısaca formüle 
etmek gerekirse durum aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik tedbir alanları uluslar arası düzeyde dört E diye adlandırılan 
formül ile izah edilmektedir ( IĢıldar, 1998;1 ve Dean, 1981).    . 

1.E Trafik Mühendisliği (Traffic Engineering)dir. Bu alandaki faaliyetlere yollar, otoparklar, araç (oto-
mobil) vb. teknik iĢler örnektir. 

2.E Trafik Eğitimi (Traffic Education)dir. Bu alanda; trafik güvenliğine uygun olarak, yolu kullananlar 
(sürücü, yaya, yolcu) baĢta olmak üzere, herkesin olumlu tutum ve davranıĢ göstermesine yönelik 
faaliyetlerin öğretimi vardır. 

3.E Trafik Mevzuatı ve Denetimiyle (Traffic Enforcement) ilgilidir. Bu alan; uygulanabilir iyi mevzuat, 
caydırıcı cezalar ve sürekli etkin bir denetimi içine alır. 

4.E Trafik kazası sonrası ilk ve acil tıbbi hizmetlerle (Emergency) ilgilidir. Ġlk ve acil yardım ile tıbbi 
faaliyetlerin süratli ve kaliteli olmasını öngörür. 

4.E‘den ilk üçü kazaların olmaması, dördüncü E ise kaza olduktan sonra ortaya çıkabilecek zararın 
azaltılmasıyla ilgilidir. 

Bu konuyla ilgili son olarak ekleyeceğimiz bir bilgi de; Dünya Bankası‘nın 107 Karayolu Güvenliği 
projesi üzerinde yapılan çalıĢmalar neticesinde, güvenlikte etkin olan elemanların adları ve etkinlik 
yüzdeleri tespit edilmiĢtir. Bu tespite göre aĢağıda Karayolu Güvenliğini sağlayan eleman adı ve 
etkinlik oranları Ģöyle sıralanabilir: Karayolu Mevzuatı  (%5), Karayolunu Kullananların Eğitimi (%6), 
Veri Toplama ve Analizi (%9), Ġyi TaĢıt (%10), Altyapının Güvenliğini Arttıracak Faaliyetler (%12), 
Denetim (%12), KuruluĢsal Güçlendirme ( %15), Ġyi Trafik Altyapısı (%31) Ģeklindedir. 

DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER 

Trafik kazaları, gerek kazaya karıĢıp yaĢamım yitiren ya da yaralananlar ve gerekse bu kiĢilerin yakınları için 
çok ciddi bir sağlık sorunu ve trajedi niteliğindedir. Bu sorun hem Türkiye'de, hem de Dünya genelinde öne-
mini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 3 ila 35 yaĢ arasındaki bireyler için dünya genelinde, diğer 
faktörlere oranla, trafik kazalarının en büyük ölüm ve yaralanma nedeni olduğunu açıklamıĢtır. BaĢka bir 
araĢtırma, 2020 yılı itibariyle, trafik kazalarının dünyada baĢta gelen üçüncü ölüm nedeni olacağını öngörmek-
tedir. 

AraĢtırmalar ayrıca, bütün diğer erken ölüm nedenlerinin yanında, trafik kazalarını en fazla çalıĢma kaybına 
neden olan ölüm faktörü olarak vermektedir. Trafik kazalarında yitirilen yaĢamların %70‘ler seviyesinde çalıĢı-
labilir yaĢam dönemleriyle iliĢkili olduğu ve bu durumda yalnız kiĢilerin değil, ülkelerin de en verimli ve eko-
nomik olarak değerlendirilebilir kaynaklarını yitirdikleri görülmektedir. Kaza, ölü ve yaralı sayılan, kamuoyu-
nun fazla ilgisini çekmese de durum çarpıcılığını korumaktadır. Bunu trafik kazalarının 'görünen etkile-
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ri/maliyetleri olarak da sınıflayabiliriz. Oysa kazaların, özellikle ülkemizde yeterince ve bilimsel incelenme-
yen, görünmeyen etkileri/maliyetleri de söz konusudur. Bunları; araç hasarları, verim kayıpları, tıbbi maliyet-
ler, idari maliyetler ve insani zararlar olarak alt gruplarla açıklayabiliriz. Yine yakın zamanlı araĢtırmalar, 
ülkelerin trafik kazalarından yıllık toplam sosyoekonomik kayıplarının Gayri Safı Milli Hâsıla‘nın (GSMH) 
%1,0 ile %3,0‘leri arasında olabileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye için tahmin edilen oranın %2,1'ler 
seviyesinde olduğu ve tüm detaylı maliyet kalemleri ve analizleri kullanıldığında yıllık kaybın/ toplam maliye-
tin 2 katrilyon TL olabileceği öngörülmektedir.  

BölünmüĢ yolların da kara yolu güvenliği üzerindeki etkisi tartıĢılmazdır. Bunun yanı sıra ekonomik getiri de 
söz konusu olmaktadır. Türkiye'de 2002 yılından bu yana 19 bin 702 kilometrelik bölünmüĢ yol yapıldı-
ğı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. BölünmüĢ yollar ile seyahat süresinde 155 milyon saat 
kısalma gerçekleĢmiĢ, 936 milyon litre akaryakıt tasarrufu yapılarak,8 milyon 350 bin lira ekonomiye 
katkı sağlanmıĢtır (http://www.haberler.gen.al, EriĢim Ta: 01.05.2012). 

1980 yılı baz alınarak günümüze doğru değerlendirme yapıldığında; 1980‘den günümüze kadar 
ülkemizde 6 milyon 500 bin 726 trafik kazası olmuĢ ve bu kazalarda 135 bin 465 kiĢi hayatını kay-
betmiĢtir. Yaralananların sayısı  2 milyon 258 bin 9 kiĢi olup, maddi zarar toplamı ise 4 milyar 694 
milyon ABD dolarıdır. 

Kazaların Maliyetine zamansal süreç içinde bakıldığında ise; 1980‘de 36.914 adet kazanın maliyeti 
26.975.551 milyon dolarken, 1990‘da 115.295 adet kaza 111.836.782 milyon dolar, 2005‘te 570.419 
adet kaza, 651.166.236 milyon dolar, 2008‘de 929.304 adet kaza, 896.939.475 milyon dolar olarak 
gerçekleĢmiĢtir (www.ius.imoizmir.org.tr, EriĢim Ta: 21.04.2012).  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda taĢıt sayısında % 1‘lik bir artıĢ; kaza sayısında yılda ortalama % 
0.79, ölü sayısında % 0.59, yaralı sayısında % 0.75 hasar miktarında ise % 1.23‘lük bir artıĢa neden 
olmaktadır. Araçların yüksek oranlı ithalata dayalı olduğu düĢünülürse, araç baĢında 1 TL‘lik yıllık 
yatırım, 2.23 TL.‘ye mal olmaktadır. 

Trafik kazalarının ülke servetine etkisi oldukça büyük olmaktadır. Bu durumu basitçe Ģöyle özetlemek 
mümkündür: 2000 yılında toplam kaza maliyeti 341.685.292 milyon dolarken milli gelir 395 milyar 
dolar (nüfus 67.420.000) milli gelirin %0,85‘i,  2005 yılında toplam kaza maliyeti 651.166.236 milyon 
dolarken milli gelir 526 milyar dolar (nüfus 68.582.000)  milli gelirin %1,2‘si, 2010 yılında toplam kaza 
maliyeti 384.238.113 milyon dolarken milli gelir 735 milyar dolardır (nüfus 73.723.000)  milli gelirin % 
0,52‘si (2008 yılındaki düzenleme sonrasında bu yılın verisi tahmin edilenin altında gerçekleĢmiĢtir). 
Bu verilerden de anlaĢılacağı üzere trafik kazalarında oluĢan maliyetin, ülkelerin kalkınma/büyüme 
hızlarında frenleyici bir etki yaptığı/yapacağı açıktır.  

Güvenliği artırıcı tedbir, önlem ve uygulama önerilerini Ģu baĢlıklar altında toplamak mümkündür; Yol bakım 
ve onarım, Denetim, Sürücü Eğitim-Bilinçlendirme, Yol Mühendisliği, yayaların Bilinçlendirilmesi, Trafik 
ĠĢaretleri, Araç Güvenlik seviyesi. Bu baĢlıkların alt açılımlarında ise aĢağıdaki bazı önlem, uyarı ve tedbir-
leri Ģöyle sıralayabiliriz: 

 Toplu taĢıma araçlarının sürücülerinin ciddi bir eğitimden geçirilip bu meslek bir sertifikaya 
bağlanması, 

 Sürücü belgesi alımı daha yüksek standartlara bağlanıp sürücü adaylarının ilk baĢta ve be-
lirli periyotlarla psikolojik testlerden geçmesi, 

 Ġlk ve orta dereceli okullarda etkin trafik eğitimi verilmesi, 

 Ulusal televizyon kanallarındaki karayolu güvenliği ile ilgili kamu spotlarının arttırılması, 

http://www.haberler.gen.al/
http://www.ius.imoizmir.org.tr/
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 RTÜK tarafından televizyon programlarında tehlikeli araç kullanımına özendirici sahneler 
denetlenmeli ve kamuoyunu trafikte sağduyuya yöneltici yayın yapılmasının sağlanması, 

  Trafikte en önemli unsurlarından biri olan yayalara karĢı yürütülen denetimlerin arttırılması 
ve caydırıcı cezalar uygulanması, 

 Otomotiv teknolojisinde yaĢanan geliĢmeler sonucunda otomobiller daha yüksek güvenlik 
standartlarına ulaĢmaktadır. Bu sebepten ötürü devletin çeĢitli kampanyalarla vatandaĢları-
nı bu yeni güvenli araçları almaya teĢvik etmesi,  

 Ayrıca yapılabilecek bir yasal düzenleme ile sıfır km araçlarda belli baĢlı bazı güvenlik sis-
temleri zorunlu hale getirilmesi (ABS, ESP, AĠRBAG vb), 

 50cc ve altı motorlar için farklı bir sürücü belgesi uygulaması getirilmesi ve bu belgeye sa-
hip olma yaĢının 16 olması (Bu uygulama baĢta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 
mevcuttur. Bu uygulama sayesinde genç yaĢta trafik sorumluluğu kazanılmaktadır), 

 Ġlan ve reklam panolarının konuĢlandırıldığı noktaların dikkatli seçilmesi, 

 Özellikle büyük Ģehirlerde trafik sıkıĢıklığı ve düzensizliğinin önüne geçilmesi açısından mi-
nibüs ve benzeri araçların trafikten kaldırılıp toplu taĢımanın daha etkin hale getirilmesi, 

 Trafik levhalarının boyutlarının, fark edilirliği kolaylaĢtırıcı yönde dizayn edilmesi, 

 Sürücünün güzergâh hakkındaki bilgisizliğinden doğabilecek kazaların önüne geçilebilmesi 
için ―navigasyon‖ ve benzeri cihazların yaygınlığını artıracak politikaların üretilmesi, 

 ―iyi ve çevreye duyarlı sürücülüğün‖  ödüllendirilmesi (Yıl içinde ceza puanı almayan sürü-
cünün MTV‘de indirimli ödeme yapma imkânı olması gibi), 

 TaĢımacılık sisteminin km/mil baĢına maliyetleri en çok olan kara yollarından diğer alternatif 
taĢımacılık sistemlerine doğru yöneltilmesi. 
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TRAFĠK KÜLTÜRÜNÜN CĠNSĠYET, YAġ VE 
YAġANILAN BÖLGEYE GÖRE FARKLILIKLARI 

 

Dr. Leyla ÜNAL1 

Nuray ÜNAL2 

ÖZET 

Ülkemizde trafik kazaları önemli toplumsal problemlerimizden biri olarak yıllardır çözümlenmesi ve 
üzerinde daha yoğun çalıĢılması gerekli bir alan olarak beklemektedir. Her yıl ülkemizde 8.000-
10.000 kiĢinin yaĢamını yitirdiği trafik kazaları sadece teknik bir olay olmaktan öte pek çok disiplinden 
(mühendis, plancı, psikolog, sosyolog, iletiĢimci, felsefeci, vb.) uzmanların üzerinde ciddi zaman 
harcaması gerekli bir konudur. Trafik kazalarının en önemli nedeni (%99 mertebesinde) insan ve 
insan hatasıdır. Ancak insanın neden hata yaptığı, neden hata yapmaya meyilli olduğu, üzerindeki 
etkiler, neler hata yaptırıyor, hangi önlemler hata yapmasını engeller, sosyal ve demografik farklılıkla-
rın etkileri, hata mı yapıyor yoksa kasıtlı ihlal mi, bilerek mi davranıĢ sergiliyor, bilgi eksikliği mi var ve 
hepsinden önemlisi kültürel farklılıklar ve etkileri daha sıkça ele alınmalıdır. Bu etkilerin ele alınabil-
mesi için ise daha sık ve geniĢ kapsamlı anketler uygulanmalıdır. 

Bu çalıĢmanın amacı trafik kültürü, diğer bir deyiĢle trafikteki davranıĢlar ve bilgi konusunda cinsiyet 
farklılıklarının etkileri, yaĢın etkileri ve bölgesel farklılıkların etkileri ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. Bu 
nedenle bu bildiride, 2010 yılında Nuray Ünal tarafından 1246 kiĢi üzerinde ―Toplumda Bazı Sürücü-
lerde Trafik Kültürü‖ konulu yüksek lisans tezinde (2011) uyguladığı anketin verileri, bölgesel, cins i-
yet, yaĢ vb. girdiler açısından değerlendirilerek, özellikle; Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir‘de yaĢayan ve 
trafikte araç kullananların trafikte sergiledikleri davranıĢlarında kültürel farklılıklarının olup olmadığı 
yönlerinden ele alınarak analiz edilecektir. 

Konu kültür kavramının karmaĢıklığı çerçevesinde eldeki anket verileri ile değerlendirilmeye çalıĢıla-
caktır. Özellikle erkeklerin ve gençlerin riskli araç kullandıkları, eğitim gibi bazı faktörlerin etkili olup 
olmadığı, yaĢanılan bölgenin etkileri, gelir seviyelerinin etkileri, sürücülük tecrübeleri, vb. faktörler 
açısından sürücü tutumları ele alınacaktır. 

 

GĠRĠġ 

Trafik kültürünün, diğer bir deyiĢle sürücü davranıĢlarının cinsiyetle, yaĢla, eğitim seviyesiyle, bölge-
sel farklılıklarla, sosyal yapıyla değiĢtiğine iliĢkin literatürde pek çok yayına eriĢmek mümkündür. 
Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre ülkemizde kazaların %99‘u insan hatasından kaynak-
lanmakta bunun ise %91‘i sürücü hatalarından oluĢmaktadır (EGM ve TÜĠK, 2008). Sadece ülkemiz-
de değil pek çok ülkede trafik kazaları insan hatası nedeniyle oluĢmaktadır. Bu nedenle trafik kazaları 
ve insan davranıĢları merkezli araĢtırmalar 1970‘li yıllarda baĢlamıĢ olup artan ivmeyle gerçekleĢtiril-
mekte ve literatürde sıklıkla yer almaktadır. 

                                                           
1 Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
2 Yüksek Mühendis 
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Ülkemizde trafik kazalarının ortalama %80‘i Ģehir içinde gerçekleĢirken, ölümlerin %26‘sı Ģehir içinde, 
%74‘ü Ģehir dıĢında gerçekleĢmektedir (TÜĠK, 2009; KGM, 2010). Yaralanmaların ise %53‘ü Ģehir 
içinde, %47‘si Ģehir dıĢında, gerçekleĢmektedir (TÜĠK, 2009; KGM, 2010). Kazaların ve yaralanmala-
rın büyük bir kısmı Ģehir içinde, ölümlerin ve ciddi yaralanmaların büyük bir kısmı ise Ģehir dıĢında 
oluĢmaktadır. Literatürde yaĢanılan yerin kırsal ya da kentsel olma durumlarına göre yapılmıĢ araĢ-
tırmalara da rahatlıkla ulaĢılabilmektedir. Kırsal alanlarda yaĢayanların, geliĢmiĢlik düzeyinin düĢük 
olmasının, gelir seviyesinin düĢük olmasının vb. faktörlerin etkili olduğundan literatürde bahsedilmek-
tedir. Bugünkü sosyal psikoloji ve trafik psikolojisindeki araĢtırmalar sürücülerin sosyal çevrelerindeki 
diğer yol kullanıcılarının davranıĢlarından etkilendiği varsayımı üzerine dayandırılmaktadır (Warner, 
2006). Kazaların en önemli nedenleri; ihlaller, ihmaller ve hatalar olmakla birlikte risk algısı da çok 
önemlidir. Risk algısına iliĢkin kaza nedenlerinin baĢında hız gelmekte iken, diğerinin yorgun ve 
uykulu araç kullanmak olduğu düĢünülmektedir. Trafik kazalarında riskli davranıĢların etkisi ve doğur-
duğu sonuçlar çok önemli olup pek çok araĢtırmada riskli davranıĢlar; yaĢa, cinsiyete, eğitim ve gelir 
seviyelerine vb. özelliklere göre analiz edilmiĢtir (Evans, 2004; Evans, 1991).  

 

GENEL BĠLGĠLER 

Kültür kelimesi Latince kökenli bir kelime olup dilimize Amerikanca ve Fransızcadan girmiĢtir. Latince 
cultura, toprağa bir Ģeyler ekip ürün almak, üretmek anlamında kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu Kültürü ―Tarihsel, toplumsal geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çev-
resine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin‖ olarak tanımlamaktadır. Kültüre 
iliĢkin literatürde pek çok tanımlama mevcuttur. Örneğin; bir toplumun duygu, düĢünce birliğini oluĢtu-
ran, geleneksel yaĢayıĢı, düĢünce, dil ve sanat varlıklarının topu. Bir baĢka tanımı; tarihsel ve top-
lumsal geliĢme süreci içerisinde yaratılan her türlü değerler ile bunları kullanmada, sonraki kuĢaklara 
aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçla-
rın tümü. Diğer bir tanımı; akıl yürütme, eleĢtirme ve beğeni yeteneklerinin öğrenim, deney ve yaĢan-
tılar yoluyla geliĢtirilmiĢ olan biçimi Ģeklindedir. 

Voltaire Fransız Devrimi öncesinde ―Culture‖ kültürü, insan zekâsının oluĢumunu ve geliĢimini belirle-
yen bir terim olarak kullanınca sözcük değiĢik bir anlam kazanıyor. Fransızcadan Almancaya ―cultur‖ 
olarak geçen kelime bu Ģekilde tüm Avrupa dillerinde sayılmaktadır. Fransızcada irfan (anlama, bil-
me, gerçeğe ulaĢtırıcı güç) olarak kullanılan kelime Amerikancada medeniyet olarak kullanılmaktadır. 
Fransızcada manevi anlamda mana yüklenirken, Amerikancada maddi anlamda mana yüklenmekte-
dir. 

Kültüre iliĢkin sosyal bilimciler ve filozoflar pek çok tanımlama yapmıĢlardır. ABD‘li antropologlar 
Kroeber ve Kluckholn 1952 yılında ―Kültür Kavramlarına ve Tanımlarına EleĢtirel Bir BakıĢ‖ adlı araĢ-
tırmalarında kültüre iliĢkin 164 farklı tanımlama yapmıĢlardır. Bunlardan biri öğrenilmiĢ davranıĢtır. Bu 
tanım itibariyle kültür davranıĢ bilimi içerisinde yer almaktadır (Güvenç, 1974). 

Ülkemizde son yıllarda maalesef nezakete iliĢkin emareler davranıĢlarımızdan silinmektedir. Bunun 
sebepleri araĢtırılmalıdır. Bu makalede yazılmak istenen kültürel davranıĢlarımızı sergilediğimiz 
ortamlardan biri olan trafik ortamı ve bu ortamdaki davranıĢlar üzerinde etkili olan yaĢ, cinsiyet, yaĢa-
nılan bölge vb. faktörlerdir. 
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Direksiyonun baĢına oturduğunda insanoğluna nasıl bir özgüven geliyorsa, birden kendisini farklı 
görmekte, o özgüven çerçevesinde ―Özgürüm, bana ait bir mekanizma, ben kumanda edebilirim, 
istediğim hızı yapabilirim‖ hislerine kapılmaktadır. Ben olmaktan mı çıkmaktadır yoksa içindeki garip 
beni mi ortaya çıkarmaktadır, düzeltmeye çalıĢtığı yanlıĢlarını bir anda unutup bildiği, kanıksadığı, alt 
beyni çerçevesindeki bene mi ulaĢmaktadır. 

Trafik güvenliği ve dolayısı ile trafik kazalarının çözümüne iliĢkin günümüzde gelinen nokta konunun 
çok boyutlu olup çok disiplinli yaklaĢımlarla baĢarıya ulaĢacağıdır (Ünal L., 2011). Daha düne kadar 
3E kavramı mühendislik (Engineering), denetim (Enforcement) ve eğitim (Education) ortak yaklaĢım 
olmakla birlikte son yıllarda davranıĢ biliminin ve dolayısı ile psikoloji biliminin çerçevesinde trafik 
psikolojisi adı altında ciddi çalıĢmalar ve araĢtırmalar yapılmakta, trafik güvenliği ve insan davranıĢı 
konulu pek çok araĢtırmaya ulaĢılabilmekte ve günümüzde %95‘ler mertebesinde insan kusurlu 
kavramı pek çok araĢtırmacı tarafından basmakalıp bir yaklaĢım olarak görülmektedir (Ünal L., 2011).  

Sürücü davranıĢları bireysel davranıĢlar haricinde toplumsal davranıĢlar ve dolayısı ile toplumsal 
kültürden çok etkilenmektedir. Literatürde trafik güvenliği kavramı yol, taĢıt ve insan üçlemesi çerçe-
vesinde ele alınmaktadır. Burada yol; tüm elemanlarıyla ve çevresiyle karayolu sistemini, taĢıtlar; 
motorlu ve motorsuz tüm karayolu taĢıtlarını ve insan ise korunmalı yol kullanıcıları olarak sürücüleri 
ve korunmasız yol kullanıcıları olarak yayaları, bisikletliler ve motosikletlileri kapsamaktadır (Ünal. L, 
2011). ―Trafik güvenliği kavramı genellikle yasalarla düzenlenmiĢ, yol, taĢıt insan üçlemesi çerçeve-
sinde ele alınmakla birlikte aslında yapı çok daha karmaĢıktır. Yol ve taĢıt ve hatta yasalar insan 
beyninin ürünleridir. O halde trafik insan beyninin ürettiği ürünler ile insan davranıĢlarının bir arada 
etkileĢtiği bir ortamdır. Bu çerçevede insan, beyninin ürettiği ürünleri; ya davranıĢları çerçevesinde 
tasarlayacak ya da tasarladıklarına göre davranacaktır. Fakat konu bu kadar basit değildir. Toplumsal 
ve kültürel etkiler ve hatta bireysel etkiler trafikte pek çok davranıĢın tahmin edilmesini zorlaĢtırmakta 
ve olumsuz davranıĢlarla nasıl mücadele edilip farklılaĢtırılacağı konusunu gündeme getirmektedir‖ 
Ünal L., 2011).  

Trafik güvenliği kültürü, yol güvenliği kültürü, trafik kültürü vb. adlandırmalarla literatürde yer alan 
―Trafik Güvenliği Kültürü‖, kültürel yapının bir alt parçası ve bir elemanıdır. ġekil-1‘de kültürün basit 
modelinin unsurları verilmektedir. Bu Ģekilden görüldüğü üzere kültür algı (biliĢ-idrak); değerler, inanç-
lar, beklentiler, tutumlar ve kararlardan, davranıĢlar; gelenekler, geçiĢler (değiĢimler), kodlanmıĢ 
davranıĢlar ve formal davranıĢlardan ve yapay doku ise sanat, edebiyat, moda, yasalar ve politikalar, 
araçlar ve dil ve sembollerden oluĢmaktadır (Ward vd., 2010, 3). Bu çerçevede trafik güvenliği kültü-
rünü inceleyecek olursak yapay doku; trafik kanunlarını, politikalarını, trafik iĢaretleri ve sembollerini, 
davranıĢlar; hız, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, yorgun ve uyku halinde araç kulla-
nımı gibi trafik güvenliği müdahalelerini reddeden veya kabul eden davranıĢları iĢaret etmektedir. Algı 
ise trafikteki tüm yol kullanıcılarının (korunmalı ve korunmasız yol kullanıcıları) benzer gruplarındaki 
davranıĢların hangilerinin normal hangilerinin anormal olduğu konusundaki idrakleridir. 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

39 

 

ġekil 1: Kültürü Tanımlayan Basit Modelin Önemli Unsurları 

Risk algısı ve dolayısı ile riskli sürüĢ davranıĢı sürücünün yaĢına, cinsiyetine, eğitimine, sosyo-
ekonomik yapısına, yaĢanılan yere (kırsal veya kentsel), yaĢanılan yerin toplumsal kültürüne, polis 
denetimine, vb. özelliklere göre değiĢmektedir. Trafikte hızlı araç kullanmak, emniyet kemeri takma-
mak, yorgun ve uyku halinde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, öndeki aracı yakın takip etmek, 
ters yönden sürüĢ yapmak, vb. davranıĢlar trafikte sergilenen riskli davranıĢlara verilebilecek örnek-
lerdir (Ünal L., 2011). Trafik kazalarının büyük bir kısmının sebebi olan hız genç yaĢtaki sürücülerin 
ve özellikle genç erkeklerin sergilediği riskli bir davranıĢtır. Grafik-1‘den görüldüğü üzere genç erkek-
lerde sürücü ölümleri daha fazla görülmekte olup, riskli davranıĢ sergilediklerinin göstergesidir. Aynı 
Ģekilde Grafik-2‘de de sürücünün yaĢının artması ile birlikte seyahat hızının düĢtüğü görülmektedir. 
Grafik-1 ve Grafik-2 erkeklerin ve gençlerin riskli sürüĢ davranıĢı sergilediklerinin göstermektedir. 

Riskli davranıĢlardan biri olan hıza iliĢkin hız limitleri genellikle kırsal yollarda aĢılmakta ve ölümlerin 
büyük bir çoğunluğu bu nedenle kırsal yollarda gerçekleĢmektedir. Hız, Dünya‘da oluĢan trafik kaza-
larındaki nedenlerin üçüncüsü olarak verilmektedir (OECD, 2006). Ayrıca kırsal yolların yerleĢim 
yerlerinden uzak olması kazaya zamanında müdahale edilmesini ve acil yardımın ulaĢmasını gecik-
tirmekte ve kazaların sonucu daha trajik hale gelmektedir. Aynı Ģekilde yorgun ve uyku halinde araç 
kullanımı da çok riskli bir davranıĢ olup kazaların büyük bir kısmının, yolun monotonlaĢtığı düz yollar-
da gerçekleĢmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. 

 

Grafik 1: Cinsiyet ve YaĢa Göre Sürücü Ölümleri1 

                                                           
1Evans (1991) ―Traffic Safety and  the Driver‖ dan alınmıĢtır, sayfa 29. 
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Grafik 2: Sürücü YaĢına Göre Ölçülen Seyahat Hızı1 

 

Risk algılamanın ekonomik geliĢmiĢlikle de ilgisi vardır. WHO verilerine göre 10.000 kiĢi baĢına dü-
Ģen ölümlü kazalar geliĢmekte olan ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere kıyasla 30 kat fazladır (Lund ve 
Rundmo, 2009). Aynı Ģekilde 1998 istatistiklerine göre küresel ölümlü kazaların %85‘i düĢük gelir 
seviyeli ve orta gelir seviyeli ülkelerde gerçekleĢmektedir (WHO, 2004). Orta Doğuda 100.000 nüfusa 
düĢen ölü sayısı 26,4 ile Afrika‘dan sonra ikinci sıradadır (WHO, 2004). Dünya genelinde çocuklarda 
(5-14 yaĢ grubu) ve gençlerde (15-29 yaĢ grubu)     2. ölüm nedeni trafik kazalarıdır (WHO, 2004). 
Riski algılamada ülkeler arasında farklılık olduğu gibi ülkelerdeki bölgeler arasında da geliĢmiĢlik 
seviyesine göre farklılıklar vardır. Risk algılamanın cahillikle de iliĢkisi vardır. Örneğin; AIDS‘in ilk 
ortaya çıktığı yıllarda, Karadeniz yöresinden kiĢilerle konuĢulan bir TV programında karalâhana ye-
dikleri ve bu nedenle kendilerine bir Ģey olmayacağını söylemiĢlerdi. GeliĢmekte olan ülkelerde yaĢa-
yanların yaĢamak için sürekli mücadele etmeleri nedeniyle risk algıları da geliĢmiĢ ülkelere kıyasla 
farklılık göstermekte ve daha düĢüktür.  

Bunlara ilaveten risk algısı konuyla ilgili kurumların ve medyanın konuyu sahiplenmeleri doğrultusun-
da değiĢim gösterebilmektedir. Örneğin polis denetiminin yoğun olduğu, radar ve kameralar ile hız 
kontrollerinin daha sık yapıldığı, ihlaller doğrultusunda cezaların ağır olduğu yerlerde sürücülerin 
formal davranıĢları (kurallı davranıĢ) geliĢim göstermekte, alıĢkanlıklar değiĢebilmektedir. Ayrıca 
geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkelerde yetersiz altyapı (bakım ve iĢletme dahil) sunumları da sürü-
cülerde yanlıĢ ve riskli davranıĢların alıĢkanlık haline dönüĢmesine neden olabilmektedir. Yol çizgile-
rinin olmadığı veya yetersiz olduğu ve sürücülerin hareketlerinin çoğunluğunu sergiledikleri kentsel 
alanlardaki yetersiz yatay iĢaretleme hizmetleri sürücülerde Ģerit ihlali yapabilirsin algısının oluĢması-
na neden olabilmektedir.  

Diğer bir ifadeyle geliĢmiĢ ülkelerde, geliĢmekte olan ülkelere kıyasla sürücülere, trafikte yeterli altya-
pı, bakım-onarım ve iĢaretleme hizmetleri sunulabilmekte, sürücülere davranıĢlarını olumluya çevirme 
konusunda yardımcı olunmakta,  affedici yollar vasıtasıyla trafik kazaları ve dolayısı ile ölümler ve 
yaralanmalar azaltılmaktadır.  

Ölümlü trafik kazaları ve taĢıt sahipliliği ile ilgili 35 farklı ülke için verilen aĢağıdaki grafik geliĢmiĢlik 
seviyesi ile trafik güvenliği arasındaki iliĢkiyi göstermektedir (Grafik-3). GeliĢmiĢ ülkelerde ölümlü ve 

                                                           
1 Evans (1991) ―Traffic Safety and  the Driver‖ dan alınmıĢtır, sayfa 139. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

41 

yaralanmalı trafik kazaları hareketliliğin fazla olmasına rağmen daha azdır. Buradaki en önemli etken-
ler; eğitim seviyesi, güvenli yollar, ilgili kuruluĢların kurumsal kültürü, yasalar ve özellikle bireylerin ve 
toplumun davranıĢ kültürüdür. 

 

Grafik 3: 35 Ülke Ġçin Hareketliliğe Göre Ölümlü Kaza Oranları1 

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ, BULGULAR VE TARTIġMA 

Bu bildiride Nuray Ünal tarafından 2010 yılında gerçekleĢtirilen araĢtırmanın anket verileri ve 2011 
yılında tamamlanan yüksek lisans tezi sonuçları kullanılmıĢtır.Bu kapsamda kullanılan anket 1246 
kiĢiye uygulanmıĢ olup araĢtırma tanımlayıcı tipte bir araĢtırmadır (Ünal N., 2011).  

AraĢtırmada, anket web üzerinden uygulanmıĢtır. Uygulanan ankette toplam 75 adet soru değerlendi-
rilmiĢtir. Bu sorulardan 9 adedi ankete katılanlarla ilgili bazı tanımlayıcı özellikleri ile ilgili istatistiki bilgi 
edinmek üzere, 33 adedi davranıĢ sorusu, 13 adedi bilgi sorusu ve diğer 20 adedi geçirdiği trafik 
kazaları, aldığı trafik cezaları, karayolu ile ilgili düĢünceleri vb. konular ile ilgili sorulardır. Sorular açık 
uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere belirlenmiĢtir. Sorular arasında ayrıca doğru yanıt verilip verilmediğini 
test etmek amacıyla karĢılıklı test amaçlı sorular da bulunmaktadır.  

Katılımcıların yaĢları, meslekleri, eğitim durumları, çalıĢılan yerin karayolları ile ilgili olma durumu, 
sürücü belgesi olma durumu, kaç yıldır sürücü belgesi olduğu (tecrübesi) ve son bir yılda trafik cezası 
alma durumları araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleridir. Katılımcıların trafik kurallarını bilme durumları 
ve trafik kültürü ile ilgili tutumları araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleridir.  

Veri tabanı text formatında olup burada toplanan veriler SPSS 18 ve Microsoft Excell‘e (2003) aktarı-
larak değerlendirilmiĢtir. Veri toplamaya 19.01.2010 tarihinde baĢlanmıĢ olup veri toplama iĢlemi 
20.04.2010 tarihinde sonlandırılmıĢtır. Böylece anket 91 günlük süre içerisinde veri giriĢine açık 
tutulmuĢtur.  

Ankete katılanların %28,6‘sı kadın %71,4‘ü erkektir. Sürücü belgesi olanların ise %29‘u kadın, %71‘i 
erkektir. Ülkemizde ise 2009 Yılı itibariyle sürücü belgesi olanların %17,5‘i kadın, %82,5‘i erkektir. 
Ġncelenlerin sürücü belgesi olanlarının çoğunluğunun erkek olmasının sebebi ülkemizde, trafikte 
sürücülerin büyük bir çoğunluğunun erkek oluĢudur. Ankette bu rakamın Türkiye genelinin biraz 

                                                           
1Evans (2004) ―Traffic Safety‖den alınmıĢtır, sayfa 44. 
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üzerinde olmasının sebebi incelenenlerin eğitim seviyesinin çok yüksek olmasıdır. 2009 yılı verilerine 
göre nüfusun %28‘inin sürücü belgesi mevcut iken ankette katılanların %94‘ünün sürücü belgesi 
vardır. Ġncelenenlerden, erkeklerin %96‘sı kadınların ise %89‘u sürücü belgesi sahibidir. Katılımcıların 
%82,8‘inin sürücü belgesi B sınıfıdır.  

Cinsiyetlerine göre sürücü belgesine bakıldığında ise kadınların %94‘ünün ve erkeklerin ise 
%82,8‘inin sürücü belgesi B sınıfıdır. Ayrıca sürücü belgesi olup hiç araç kullanmayan azımsanmaya-
cak oranda kadın bulunmaktadır. AraĢtırmaya katılanların kaç yıldır sürücü belgesi olduğuna bakıla-
cak olursa, 15-20 senedir sürücü belgesi olanlar incelenenlerin %31,3‘ünü oluĢturmaktadır, 20-25 
senedir sürücü belgesi sahibi olanlar ise ankete katılanların %21,7‘sidir. Diğer bir deyiĢle ankete 
katılanların büyük bir çoğunluğunun (%53) 15-25 senedir sürücü belgesi bulunmaktadır. Ġncelenenler 
cinsiyetlerine göre bakıldığında kadınlar ortalama 15,4 ± 7,8 senedir, erkekler ortalama 19,4 ± 9,3 
senedir ve toplamda ise incelenenler 18,3 ± 9 senedir sürücü belgesi sahibidir. Bu bilgilerden anlaĢı l-
dığı üzere ankete katılanların %38,5 gibi büyük bir çoğunluğu 20-25 senedir araç kullanmaktadır. 
Araç kullanım sıklığına bakıldığında ise %38,8 gibi büyük bir kısmı her zaman araç kullandıklarını 
belirtmiĢlerdir. Yine aynı Ģekilde yılda kaç km araç kullandıkları sorusuna, incelenenlerin %35,8 gibi 
büyük bir çoğunluğu yılda 10.000 km‘nin üzerinde araç kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Ġncelenenlerin 
Türkiye genelinde ortalama araç kullanım süresi 15,6 ± 10,6 yıldır. Katılımcıların yarıdan fazlası 
(%55,5) yılda 7.000 km‘nin üzerinde araç kullanmakta olup aktif sürücüdür. Katılımcıların %95,9‘unun 
sıklıkla kullandığı araç türü otomobil olup, araĢtırma otomobil kullanıcılarının trafik kültürünü yansıt-
maktadır.  

Katılımcıların %61,8 gibi büyük bir çoğunluğu 30-49 yaĢ grubundadır. Ankete katılanların %81,8 gibi 
büyük bir oranı yüksek okul ve üzeri eğitimli olup, incelenenlerin eğitim seviyesi çok yüksektir. 

Ankete katılanların %20,5‘i son bir yıl içerisinde trafik cezası almıĢ iken %79,5‘i ceza almamıĢtır. 
Birden fazla ceza alanlar ise trafik cezası alanların %22‘sini oluĢturmaktadır. Ġncelenenlerin son bir yıl 
içerisinde aldıkları cezaların dağılımına bakıldığında sırasıyla %39,2 aĢırı hız birinci, %34,7 ile hatalı 
park ikinci, %10,4 ile ıĢık ihlali üçüncü, %4,1 ile emniyet kemeri takmama dördüncü, %3,2 ile araç 
sürerken GSM kullanmak beĢinci, %1,8 ile ters yöne giriĢ altıncı ve %1,4 ile alkollü araç kullanmak 
yedinci sıradadır. Hareketler Ģehir içi ve Ģehir dıĢı tüm hareketleri kapsadığı için hatalı park da hız 
ihlalinin ardında üst sırada yer almaktadır. 

Alınan cezaların katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında ceza alanların %86,6‘sı 
erkektir. Ceza türleri ve katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında ise aĢırı hızdan alınan cezaların 
%95,2‘si, hatalı parktan alınan cezaların %82,9‘u, ıĢık ihlalinde alınan cezaların %85,7‘si, emniyet 
kemeri kullanmamadan alınan cezaların %100‘ü, araç sürerken GSM kullanmaktan alınan cezaların 
%62,5‘i, ters yöne giriĢten alınan cezaların %80‘i ve alkollü araç kullanmaktan alınan cezaların 
%66,7‘si erkekler tarafından alınmıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında erkekler hızlı araç kullanmak ve emniyet 
kemeri takmak açısından kadınlara kıyasla çok riskli davranıĢ göstermektedir. Ayrıca hatalı park, ıĢık 
ihlali ve ters yönden sürüĢ yapmak gibi konularda da daha riskli davranıĢ sergilemektedirler. Anketten 
elde dilen bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik cezaları dağılımı ve cinsiyet bazında cezalar 
bilgileriyle kıyaslanmalıdır. Ancak bu bilgiye eriĢilememiĢtir. 

Riskli davranıĢlar açısından, ankete katılanların trafik kültürü ile ilgili tutumlarından aldıkları puanlar 
tutum ve cinsiyet bazında incelenmiĢ olup yapılan kıyaslamalar Grafik-4 ile Grafik-10 arasında veril-
mektedir (Ünal N. ve Ünal L, 2011) Bu grafiklerden de görüldüğü üzere ve literatürde de değinildiği 
gibi, erkekler kadınlara kıyasla daha riskli araç kullanmaktadır. Özellikle Ģehir içlerinde araç kullanır-
ken erkekler emniyet kemeri kullanımı konusunda ihmalkârdır (Grafik-6). Riskli davranıĢlar haricinde 
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araçlarının temizliğine dikkat etme tutumu da cinsiyete göre değerlendirilmiĢ olup bu tutumda erkekler 
kadınlara kıyasla çok daha iyi durumdadır. Bu bilgi ıĢığında kadının evi erkeğin arabası sözü de 
doğrulanmıĢ olmaktadır. 

 

 Grafik-4 Cinsiyetlere Göre Hız  Grafik-5 Cinsiyetlere Göre Takip  
 Ġhlali Yapma Tutumu   Mesafesini Koruma Tutumu 
 

 

Grafik-6 Cinsiyetlere Göre ġehir Ġçi     Grafik-7 Cinsiyetlere Göre ġehirler Arası 
Yollarda Emniyet Kemeri Kullanım  Yollarda Emniyet Kemeri Kullanım 
Tutumu     Tutumu 
 

               

Grafik-8 Cinsiyetlere Göre Alkollü  Grafik-9 Cinsiyetlere Göre Yeterli Sıklıkta 
 Araç Kullanımı    Mola Verme Tutumu 
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 Grafik-10 Cinsiyetlere Göre Araç  Grafik-11 Cinsiyetlere Göre Aracın 
 Sürerken Cep Telefonu Kullanım  Temizliğine Dikkat Etme Tutumu 
 Tutumu 
Daha öncede bahsedildiği gibi hız ihlali yapmak riskli davranıĢların baĢında gelmektedir. Gençler ve 
özellikle genç erkekler riskli davranıĢlara daha meyillidir. Tablo-1‘den de görüldüğü üzere yaĢ ilerle-
dikçe tutum puanları artmakta olup anket sonuçları literatürde yer alan ayrıca Grafik-1 ve Grafik-2‘de 
verilen bu hususu ülkemiz açısından da doğrulamıĢtır. Ayrıca hız ihlali konusunda erkeklerin puanları 
kadınlara kıyasla daha düĢüktür. Diğer bir deyiĢle hızlı araĢ kullanmaya daha meyillidirler. 

Tablo-1‘de verilen incelenenlerin trafik kültürü ile ilgili aldıkları ortalama tutum puanları 13 adet negatif 
tutumlara iliĢkin ve 20 adet pozitif tutumlara iliĢkin olmak üzere toplam 33 tutum sorusunun ortalama-
sıdır (Ünal N., 2011). 

Tablo-1‘de ankete katılanların cinsiyetlerine ve yaĢ gruplarına göre kendilerine verdikleri notların 
ortalamaları verilmektedir. Bu tablodan görüleceği üzere yaĢ ilerledikçe toplamda sürücüler ve erkek 
sürücüler kendilerine daha yüksek puan vermiĢlerdir. Ayrıca erkekler kadınlara kıyasla kendilerine 
daha yüksek puan vermiĢlerdir. Bu tablodan görüldüğü üzere yaĢ ilerledikçe sürücüler daha iyi olduk-
larını düĢünmektedirler. 

Tablo 1: YaĢ Aralıklarına Göre Ġncelenenlerin Sürücü Olarak Kendilerine 

Verdikleri Not Ortalamaları 

 

YAŞ ARALIĞI Kadın Erkek 

Ankete Katılanların  

Sürücü Olarak  

Kendilerine Verdikleri  

Not Ortalaması 

18-29 76 80 78 

30-39 81 84 83 

40-49 79 85 83 

50-59 80 85 84 

60=> 86 86 86 

Ortalama 79 84 83 
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Tablo-1 ve Tablo-2 birlikte değerlendirildiğinde sürücüler kendilerini olduklarından daha iyi görmekte-
dirler. 

Ankete katılanların trafik kültürü ile ilgili tutumlara yaĢ ve cinsiyetlerine göre incelenmekle birlikte 
yaĢanılan yere göre de incelenmiĢtir. Özellikle Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde yaĢayanların trafik 
tutumları ile ilgili farklılıklar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu amaçla trafik kültürü ile ilgili tutumlar ankete 3 büyük ilden katılanlar için değerlendirilmiĢ olup bu 
illerin Türkiye‘nin büyük illeri ve ekonomik anlamda zengin illeri olması nedeniyle sonuçlar birbirinden 
çok farklı çıkmamıĢtır. Daha az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan iller ise temsil anlamında yeterli olmama-
sı nedeniyle analize tabi tutulmamıĢtır. 

Sorulara tek tek bakıldığında; ġehir içi ve ġehirlerarası yollarda emniyet kullanma tutumu, Yolda 
görülen kusurları ilgili kurumlara bildirme tutumu, Araç sürerken müziği yüksek sesle dinleme tutumu, 
Karlı ve buzlu zeminlerde patinaj zinciri takma, Yol bakım-onarım yapılan kesimlerde trafik levhaları-
na uyma tutumu, Serbest malzeme (mıcır) olan yollarda trafik iĢaret levhalarına uyma tutumu, Aracın 
temizliğine dikkat etme tutumu, Gece yolculuğu karĢılaĢmalarında kısa hüzmeli farlara geçme tutumu, 
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama tutumu, Uyku verici ilaç aldıktan sonra araç kullanma 
tutumu,  Aynaları kontrol etme tutumu, Okul geçitlerine yaklaĢırken hızı azaltma tutumu, KavĢaklara 
yaklaĢıldığında hız kesme tutumu Ġzmirlilerde daha iyi,  Yol çizgisi ihlali yapma tutumu, Yayaya önce-
lik verme tutumu, Korna kullanma sıklığı tutumu, Sollamanın yasak olduğu yerlerde öndeki aracı 
geçme tutumu, U dönüĢünün yasak olduğu yerlerde U dönüĢü yapma tutumu, Tek yönlü yollarda ters 
yönden sürüĢ yapma tutumu, Araç sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi durumunda uyarma 
tutumu, Yaya geçitlerinde trafik lambası üzerindeki ıĢığı yeĢile çevirme butonunu kullanma tutumu 
Ġstanbullularda daha iyi,  Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırma tutumu,  Sisli havalarda sis 
lambalarını kullanma tutumu,  Araç sürerken cep telefonu kullanma tutumu,  Alkollü iken araç kullan-
ma tutumu Ankaralılar daha iyi çıkmıĢtır. Üç il arasında trafik kültürü ile ilgili tutumlarda üç il birbirin-
den genel ortalama olarak çok farklı olmamakla birlikte en iyi Ġzmir en kötü Ankaralılardır. Bununla 
birlikte üç ilde yaĢayanların trafik kültürü ile ilgili tutumları Türkiye genelinden iyidir.  

Ankete katılanların trafik kurallarını bilme ile ilgili durumları özellikle Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde 
yaĢayanların bilgi farklılıklarını belirlemek amaçlı analiz edilmiĢtir.   Yine aynı Ģekilde daha az geliĢ-
miĢ ve geliĢmekte olan illerden ankete katılımın yeterli olmaması nedeniyle diğer illerin bilgi ile ilgili 
durumları analize tabi tutulmamıĢtır. 
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Tablo-3 Trafik Kültürü Ġle Ġlgili Tutumların 3 Büyük Ġl Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

 

 

Tablo-4 Trafik Kurallarını Bilme Durumlarının 3 Büyük Ġl Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

 

 

Trafik Kültürü İle İlgili Tutum İstanbul İzmir   Ankara       

Genel Toplam 

(1246 Kişi-Tüm 

Anket)

  Yol çizgisi ihlali yapma 86,04 84,38 83,30 83,50

  Hız ihlali yapma 73,74 75,00 73,05 74,00

  Yayaya öncelik verme durumu 90,55 79,17 85,51 84,80

  Kavşaklara yaklaşıldığında hız kesme 93,64 96,88 93,38 93,40

  Virajlara yaklaşıldığında hız kesme 92,02 92,71 92,01 91,40

  Trafik işaret levhalarına uyma 85,17 84,38 84,31 83,80

  Korna kullanma sıklığı 70,97 68,75 69,82 70,00

  Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırma 80,67 80,21 83,06 81,30

  Okul geçitlerine yaklaşırken hızı azaltma durumu 94,49 95,83 93,28 93,10

  Sisli havalarda sis lambalarını kullanma 82,42 82,29 83,33 82,70

  Aynaları kontrol etme 86,85 91,67 86,56 87,00

  Uyku verici ilaç aldıktan sonra araç kullanma 93,70 98,96 94,61 94,70

  Araç sürerken cep telefonu kullanma 64,79 63,54 72,27 69,80

  Alkollü iken araç kullanma 91,88 90,63 92,91 92,90

  Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama 78,57 80,21 76,83 77,20

  Sollamanın yasak olduğu yerlerde, öndeki aracı geçme 92,29 91,67 90,08 89,60

  Gece yolculuğu karşılaşmalarında kısa hüzmeli farlara geçme 92,08 93,75 90,34 90,40

  Aracın kapasitesi üzerinde yük veya yolcu alma 90,63 90,63 87,48 87,90

  U dönüşünün yasak olduğu yerlerde U dönüşü yapma 81,72 80,43 80,65 82,60

  Tek yönlü yollarda ters yönden sürüş yapma 97,08 96,88 94,90 95,70

  Aracın temizliğine dikkat etme 79,58 82,29 79,22 79,40

  Serbest malzeme (mıcır) olan yollarda trafik işaret levhalarına uyma 93,33 97,92 91,60 91,70

  Yol yapım, bakım, onarım çalışması yapılan kesimlerde trafik işaret levhalarına uyma 93,75 98,96 93,38 93,00

  Karlı ve/veya buzlu zeminlerde patinaj zinciri takma 61,65 76,04 60,89 62,20

  Takip mesafesini koruma 84,17 85,42 83,32 82,70

  Araç sürerken müziği yüksek sesle dinleme durumu 90,55 96,88 93,13 92,40

  Uzun yolculuklarda yeterli sıklıkta mola verme 77,71 73,96 76,76 75,50

  Araç kullanırken sürücüyü etkileyen güncel olayları düşünme durumu 63,58 63,54 63,92 63,30

  Araç sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi durumunda uyarma 70,87 60,42 61,24 63,10

  Yolda görülen kusurları İlgili kurumlara bildirme durumu 39,17 45,83 33,44 37,20

  Yaya geçitlerinde trafik lambası üzerinde ışığı yeşile çevirme butonunu kullanma durumu 75,00 57,00 68,16 64,40

  Şehirler arası yollarda emniyet kemerini kullanma durumu 92,13 96,74 92,69 92,20

  Şehir içi yollarda emniyet kemerini kullanma durumu 73,62 85,00 73,91 71,00

  Ortalama 82,25 82,97 81,19 78,20

Trafik Kurallarını Bilme İstanbul İzmir Ankara       

Genel Toplam 

(1246 Kişi-Tüm 

Anket)

Bir Trafik kazası görüldüğünde yapılacakları bilme durumu 53,54 56,00 55,64 56,80

Lastik havalarının birbirinden farklı olması halinde sürüş 

güvenliğinin etkilediğini bilme durumu 94,40 95,83 95,36 94,30

Otomobiller için şehir içi yollarda hız sınırını bilme durumu 71,07 60,00 73,88 71,70

Otomobiller için şehir dışı yollarda hız sınırını bilme durumu 69,67 84,00 76,42 77,70
Serbest malzeme olan yollarda  hızla ilgili yapılacakları bilme 

durumu 95,24 95,83 95,64 94,30

Yol yapım, bakım, onarım çalışması olan alanlarda hızla ilgili 

yapılacakları bilme durumu 99,20 100,00 98,84 98,00

Yasal alkol sınırları değerlerini bilme durumu 52,76 64,00 44,87 44,00

Yasal alkol sınırlarının denkliğini bilme durumu 24,60 45,83 19,76 19,90

Kavşakta araçlara fasılalı kırmızı ışık yanması durumu 90,24 96,00 91,51 90,80

Hız sınırlarının geçerli olduğu koşulları bilme durumu 54,33 44,00 52,43 51,30

Kavşak kollarınının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları 

işaretlerle  belirtilmemiş ise geçiş hakkını bilme durumu 46,77 56,00 55,22 55,30

Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu halleri bilme durumu 85,83 92,00 86,22 85,70

Sürücülerin önlerinde giden araçları güvenli ve gerekli bir 

mesafeden takip etmekle ilgili mesafeyi bilme durumu 28,10 30,43 27,83 27,42

Ortalama 66,60 70,76 67,20 67,70
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Sorulara tek tek bakıldığında bilgi açısından da üç il birbirinden farklı olmamakla birlikte Ġzmirliler 
diğer illerden iyi, Ankaralılar Türkiye ortalaması civarında ve Ġstanbullular Türkiye ortalamasının altın-
dadır. Ġzmirliler ġehir içi yollarda hız sınırlarını bilme durumu ve Hız sınırlarının geçerli olduğu koĢulla-
rı bilme durumlarından diğer iki ilden kötü bunların haricindeki sorularda ise Ġstanbullular ve Ankaralı-
lardan daha iyi durumdadırlar. Ankaralılar ise Takip mesafesini bilme ve Yasal alkol sınırlarını ve 
denkliğini bilme durumlarında Ġstanbullular ve Ġzmirlilerden kötü durumdadırlar. Ġstanbullular ise Bir 
trafik kazası görüldüğünde yapılacakları bilme ve ġehir dıĢında hız sınırlarını bilme, KavĢak kollarını-
nın trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları iĢaretlerle belirtilmemiĢ ise geçiĢ hakkını bilme du-
rumları açısından Ankaralılar ve Ġzmirlilerden daha kötü durumdadırlar. 

Bölgesel farklılıklara iliĢkin Türkiye‘nin 26 alt bölgesi açısında yeterli anket yapılmalı ve bölgesel 
farklılıklar o kapsamda değerlendirilmelidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Trafik kültürünün, diğer bir deyiĢle sürücü davranıĢlarının cinsiyetle, yaĢla, eğitim seviyesiyle, bölge-
sel farklılıklarla, sosyal yapıyla değiĢtiğine iliĢkin literatürde pek çok yayına eriĢmek mümkündür. Bu 
araĢtırmalarda erkeklerin ve özellikle genç erkeklerin riskli araç kullandıkları, trafik kültürü ile ilgili 
tutumların yaĢanılan bölgenin sosyal yapısıyla ve ekonomik geliĢmiĢliğiyle iliĢkisi olduğu ve eğitimle 
kültürel davranıĢların geliĢtiğinden bahsedilmektedir. 

Ünal, N. (2011) tarafından hazırlanıp 2010 yılında uygulanan anketin sonucunda da incelenenlerin 
trafik kültürünü belirleyecek bazı özellikleri, trafik kurallarını bilme ile ilgili durumları ve trafik kültürü ile 
ilgili tutumları ortaya konulmuĢ, bu makale kapsamında sonuçları cinsiyet, yaĢ ve 3 büyük il kapsa-
mında değerlendirilmiĢtir.  

AraĢtırma kapsamında 1246 kiĢiye anket uygulanmıĢ olup katılımcıların %28‘i kadın, %72‘si erkektir. 
Ayrıca sürücü belgesi olup hiç araç kullanmayan ve azımsanmayacak oranda kadın bulunmaktadır. 
Ülkemizde 2009 yılı itibariyle sürücü belgesi olanların %17,5‘i kadın, %82,5‘i erkektir. Erkekler kadın-
lara kıyasla daha mobil ve taĢıt sahibi olan erkekler daha fazladır. Buna ilaveten sürücülüğü meslek 
olarak icra eden erkeler de çoğunluktadır. Hatta yük ve yolcu taĢımacılığı yapılan araçların Ģoförleri 
erkektir. Bu özellikleri itibariyle erkekler daha fazla riske maruzdur. Özellikle orta gelir ve düĢük gelirli 
ülkelerde erkekler kadınlara kıyasla daha fazla riske maruzdur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
trafik kazalarında ölenlerin %73‘ü erkek, %27‘si kadındır. 1246 kiĢi üzerinde uygulanan anketin so-
nuçları itibariyle erkekler kadınlara kıyasla daha riskli araç kullanmaktadırlar. Riskli davranıĢlar konu-
sunda erkekler kadınlara kıyasla daha kötü durumdadır. Ayrıca gençler riskli davranıĢlar özellikle hızlı 
araç kullanmak konusunda daha kötü durumdadırlar. Hızlı araç kullanmak konusunda en kötü du-
rumda olanlar genç erkeklerdir. Yine aynı Ģekilde anket kapsamında katılımcıların verdikleri cevaplar 
kapsamında aldıkları trafik cezaları ile ilgili soru değerlendirildiğinde de erkekler kadınlara kıyasla 
özellikle hız ihlali, emniyet kemeri kullanma, hatalı park, ters yönden sürüĢ yapma, ıĢık ihlali konu-
sunda daha fazla ceza almıĢ olup bu veriler ıĢığında daha riskli araç kullandıkları söylenebilir.  
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DĠNĠ MÜEYYĠDE BAKIMINDAN TRAFĠK SUÇLARI 

Yasin KURBAN1 

Özet 

Nüfusun artmasına ve ekonomik düzeyin yükselmesine paralel olarak artıĢ gösteren taĢıt sayısı ve 
buna bağlı olarak trafik eğitiminin yetersizliği trafik kazaları ve suçlarını da beraberinde getirmektedir. 
Söz konusu trafik ihlal ve suçlarının azaltılmasına yönelik, gerek yol standartlarının gerekse araç 
güvenlik standartlarının artırılmasına rağmen özellikle insan kaynaklı trafik suçları azaltılamamakta-
dır. Bu problemin formel yollarla çözülmekten öte, bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve kiĢinin vicdanı 
sorumluluğunun öne çıkarılması boyutu da vardır. Kanaatimizce kiĢiye trafik bilinci ve sorumluluk 
kazandırmanın en önemli yollarından birini de din oluĢturmaktadır. Örneğin, trafik suçu iĢlemiĢ birine 
uygulanan hukuki yaptırımların yanında dini sorumlulukların da önemli olduğunu anlatmak insan 
kaynaklı trafik suçlarının azaltılmasında etkili olabilir.  

Hak konusunda orijinal diyebileceğimiz bir nazariye geliĢtiren Ġslam hukuku özellikle kul hakkı konu-
sunda evrensel ilkeler koymuĢtur. Bu bağlamda yasak/haram fiiller için dini ve medeni müeyyide 
Ģeklinde ikili bir ceza anlayıĢının belirlenmiĢ olması özellikle trafik güvenliğini sağlama ve kuralların 
ihlalini azaltma yönünde ciddi katkılar sağlayacak zenginliğe sahiptir. 

Bu çalıĢma trafik suçlarına yönelik dini müeyyide bağlamında farklı bir yaklaĢım getirmeyi hedefle-
mektedir. 

Anahtar kelimeler: Norm-değer, Ġslam hukuku, kazâi-diyani hüküm, trafik, dini müeyyide, trafik suçla-
rı ve ihlalleri. 

 

GiriĢ 

Her insanın kendi baĢına hareket etmesi bir anomi doğuracağından fertlerin uyması gereken birtakım 
kuralların olması zorunludur. Ġnsanlık tarihinde Ģekli ve müeyyidesi farklı olsa da, bu tür kurallar her 
zaman olagelmiĢtir. Hukukçular arasında meĢhur olan ―Ubi societas ibi jus‖ yani ―Nerede toplum 
varsa orada hukuk vardır‖ özdeyiĢi bu durumu ifade etmesi bakımından dikkat çekicidir.  Ġnsanlar 
tabiatları gereği bir arada yaĢarlar ve bir arada yaĢamanın en temel gereksinimi, toplumsal düzeni 
sağlayan kurallardır. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar ise genelde din, ahlak,  görgü ve hukuk 
kuralları Ģeklinde sıralanabilir. Bu kuralların hepsi toplumsal düzeni sağlama hususunda etkili olmala-
rına rağmen, bunlardan hukuk kuralları müeyyide bakımından diğerlerinden farklılık arz eder. Zira 
hukuk kurallarının dıĢında kalan toplumsal düzen kuralları, kamu düzenini sağlamada bir fonksiyon 
üstlenirken müeyyidesini devlet ya da kamu otoritesinden almazlar. Oysa hukuk kuralları müeyyidesi 
olan ve bu müeyyidenin devlet eliyle sağlandığı kurallardır. BaĢka bir deyiĢle din, ahlak,  görgü ve 
hukuk kuralları bir arada yaĢamaya ve toplumsal düzeni sağlamada ciddi katkılar sağlarlarken bu 
kurallardan sadece hukuk kuralları bağlayıcı ve kendilerine uyulmamaları halinde hukuki yaptırımla 
karĢılaĢılan toplumsal düzen kurallarıdır.  

Hukuk kurallarına uymanın en üst seviyede sağlanması, diğer bir ifadeyle hukuk kurallarının hizmet 
ettiği amacın gerçekleĢmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği özellikle suç oranlarının arttığı 

                                                           
1 MuĢ Alparslan Üniversitesi ĠĠBF - Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi.  
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günümüzde ziyadesiyle tartıĢılmaktadır. Ne var ki bu konuda son sözü söyleme imkânı da yok gibidir. 
Ancak hukuk kurallarına uymayı en üst seviyede baĢarabilmek için çeĢitli teklifler yapılmıĢtır. Bunlar 
arasında yaptırımın/ müeyyidenin caydırıcılık vasfının artırılması, cezaların etkin uygulanması ve 
eğitim en sık ifade edilenlerdir. KuĢkusuz bütün bu teklifler ve çözüm önerileri önemli olmakla birlikte   
―dini müeyyide‖lerin de, genelde hukuk kuralları özelde ise trafik kurallarına uymayı temin edebilecek 
bir alternatif olduğunu düĢünüyoruz.   

Norm-Değer ĠliĢkisi Bakımından Konunun Değerlendirilmesi 

Her hukuk sisteminin ve dolayısıyla hukuk kurallarının dayandığı bir değerler sistemi vardır. Bir Ģeyin 
iyi veya kötü olduğunu değerler sistemi belirler.  Bu değerler sistemi aslında neyin iyi neyin kötü 
olduğunu göstermesi ve söz konusu kurallara uygun hareket etmeyi temin etmesi bakımından olduk-
ça önemlidir. Konulan kurallar, Ģayet bireyin değerler sisteminde bir karĢılık buluyorsa, bireyin o 
kurala uygun hareket etmesi daha kolay olmaktadır. Buna mukabil kuralın değerler sisteminde bir 
karĢılığı yok veya birey bunun farkında değilse bu takdirde kuralı çiğnemek daha kolay hale gelmek-
tedir. ĠĢte biz bu durumu norm-değer iliĢkisi olarak ifade ediyoruz. 

 Norm toplumun üyeleri tarafından kabul edilen davranıĢ kuralı ya da standardı olarak tanımlanabilir. 
Normlar hukuki bakımdan yaptırım gücü olmakla birlikte bireyler tarafından içselleĢtirilmiĢ de olabilir. 
Bu cümleden hareketle hukuk kurallarının da bir norm olduğunu söylemek gerekir. Hukuk kuralının 
genel ve soyut nitelikli oluĢuna dikkat çeken müellifler onu soyut içerikli bir emir olarak da tarif etmiĢ-
lerdir.1 Hukuk kuralının soyut içeriğinin yanı sıra onun ―norm‖ olduğu ve hukukun normlardan oluĢtu-
ğu2 gerçeği dikkate alındığında hukuk kurallarının yani hukuk normlarının değerlerin sosyal biçimleri 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönüyle de hukuk kuralı somuttur.3 Her iki tanımı birleĢtirdiğimiz-
de hukuk kuralı soyut içerikli somut normdur diyebiliriz. 

 Değer kavramı ise normdan daha genel bir anlamı ifade eder ve normu da kapsar. Bireylerin düĢün-
ce, tutum ve davranıĢlarında görülen genelleĢmiĢ ahlaki kurallar olarak da ifade edebileceğimiz de-
ğerler iyi ve doğrunun da ölçütleridir.   Dolayısıyla sosyal bir norm olarak hukuk kuralı bu değerler 
sistemine ne kadar dayanırsa ve bireyler bu değerleri ne kadar içselleĢtirmiĢlerse o normu hayata 
geçirmek ya da o norma uygun hareket etmek o kadar kolay hale gelmektedir. 

―Hırsızlık kötüdür‖ bir önermedir ve değeri ifade eder. ―Hırsızlık yasaktır‖ ifadesi ise bir normdur. ĠĢte 
―yasak‖  ifadesi ―kötüdür‖ değeriyle örtüĢtüğünde hırsızlığın yasaklanmasındaki hukuki amacı birey ve 
toplum hayatında gerçekleĢtirmek kolaylaĢmaktadır. 

Sosyal normlar yazılı ve yazısız olarak ikiye ayrılır. Yazılı normlar kanunlar, yönetmelikler ve tüzük-
lerdir. Yazısız olanlar ise töre,  adet,  gelenek ve din kurallarıdır.  

Ġnsanlık tarihi açısından konu değerlendirildiğinde dinin değerler manzumesi açısından en etkili güç-
lerden biri olduğu görülür.  Din insanların sadece dünyevi yaĢamlarını düzenlemekle kalmaz bunun 
yanında ahiret inancına da vurgu yaparak ilahi adaleti gündeme getirir. Genelde din, özelde ise Ġslam 
dini dikkate alındığında, Ġslam hukukunun, suçların cezaları konusunda ikili bir yaklaĢım sergilediği 
görülür. ĠĢlenen suçun bir dini müeyyidesi bir de medeni müeyyidesi vardır. Yani suça karĢılık dünya-
da öngörülen cezanın yanında bir de ahirette Allahın vereceği ceza olarak ikili bir yaklaĢım sergilen-

                                                           
1 Güriz, , Adnan, Hukuk Başlangıcı, Ank., 1992,  s. 17, Zevkliler, Aydın, Medeni Hukuk, Diyarbakır, 1986.,  s. 7. vd.  
2 Aral, Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Ġst., 1979. s. 53-54.  
3 Ülken, Hilmi Ziya, Bilgi ve Değer, Ank., s. 318; Norm ve NormlaĢma için bkz. Aydın, Mustafa, İslam Toplumunun Şekilleni-
şi,  Ġst., 1991, s. 175 vd. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

51 

miĢtir. Mesela hırsızlık suçtur ve yasaktır. Bunun yanında hırsızlık aynı zamanda Allahın haram sınır-
ları içine soktuğu günahtır.  Bu fiili iĢleyen bilir ki bu suçun karĢılığı dünyada öngörülen cezanın ya-
nında aynı zamanda bu fiilden dolayı günah kazanmıĢ olmak yönüyle ahirette de sorumlu tutulacağı 
ve hesaba çekileceğidir.  

Hırsızlığın cezasının dünyadaki caydırıcılığı yanında, inanan bir kimse için aynı zamanda ahirette de 
bu fiilden mesul olacağı fikri bu suçun iĢlenmesini önemli ölçüde engeller. Çünkü hırsızlık hem yasak-
tır hem de zamanda günahtır. Bu örnekte de görüleceği üzere, değer ile norm örtüĢünce hırsızlık 
suçunun önlenmesi daha kolay hale gelmektedir. Buradan hareketle trafik kurallarını ihlal etmenin 
yalnızca bir kural ihlali olmaktan öte bir kul hakkı olduğu düĢünülürse, trafik ihlali artık dini bir çerçe-
vede değerlendirilmeye baĢlanacaktır. Çünkü bu ihlal aynı zamanda üçüncü Ģahısları ilgilendirmekte-
dir ve dini bakımdan ―günah‖ kavramıyla da ilintilidir. 

Aynı Ģekilde trafik kurallarını ihlal etmenin sadece bir kuralı çiğnemekten ibaret olmayıp, üçüncü 
Ģahısların haklarını ihlal etmek yönüyle bu ihlalin günah olduğu kiĢilere öğretildiği takdirde, bu türden 
ihlaller azalacak, vicdanî bir sorumluluk olarak insanların davranıĢlarına yansıyacaktır. Zira sadece 
normun hukuki cebri değil aynı zamanda değerin vicdani baskısı da devreye girecek ve söz konusu 
bu ihlaller daha da azalacaktır. Kaldı ki bir kurum olarak din ve ondan beslenen vicdan olgusu kuralla-
ra uyma konusunda oldukça etkilidir.  

 

Konunun Ġslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 

Trafik kurallarının ihlalini önleme veya en aza indirgeme konusunda özellikle halkının büyük kısmı 
Müslüman olan ülkemizde, kul hakkı kavramına vurgu yapılmasının yanında, Ġslam hukukunda var 
olan haram ya da yasak fiillerin iĢlenmesi halinde öngörülen cezanın ikili bir yaklaĢımla ele alınmıĢ 
olması bu hususta oldukça önemlidir. Diğer bir ifadeyle suça karĢılık verilen cezanın/hükmün, dünya-
ya bakan yönüyle kazâi, ahirete bakan yönüyle de diyâni olarak ayrıma tabi tutulması bu paralelde 
oldukça önemlidir. 

a-Kazâi Hüküm - Diyâni Hüküm  

 Hüküm kelimesi Ġslâm kamu hukukunda devlet idaresini ve siyasi otoriteyi, muhakeme usul huku-
kunda mahkeme kararını ifade eder. Hükmün mantık ilminde iki nesne ve fikir arasında kurulan bağ-
lantıyı, kaziyye ve kuralı 1 ifade etmesinden hareketle fıkıhta da hüküm gerek vahiy, gerekse rey 
kaynaklı olsun bir konudaki hukuki değer yargısını, kuralı, iliĢkilendirmeyi ve nitelendirmeyi ifade de 
kullanılır ve bu açıdan çeĢitli ayrımlara tabi tutulur. Ancak usulü fıkıh Ģer‘î delillerden, ameli hükümle-
rin bilinmesini ve uygulanmasını konu edindiğinden, hüküm kavramı fıkıhta merkezi bir önem ve yere 
sahip olmuĢ ve klasik literatürde genelde bu bağlamda terim anlamı kazanmıĢtır.2  

Genel olarak Ġslâm hukukçuları hukuk kuralını yani hükmü ―ġari‘in mükelleflerin fiiline iliĢkin hitabı‖ 3 

olarak tarif etmiĢlerdir. Bunun yanında klasik fıkıh literatüründe Ģer‘i bir meselenin açıklanması bağ-
lamında verilen karara da hüküm denilmektedir. Ġslam hukukunda hukuka konu olan fiillerin iki karĢılı-
ğı vardır. Bunlar iĢlenen fiil için öngörülen dünyevi ve uhrevi karĢılıktır. Diğer bir ifadeyle hükmün 

                                                           
1 Bkz. Cürcani, Seyyit ġerif, et-Tarifat, ―hkm.‖ mad; Tehanevi, Ahmed Zafer, el-Keşşaf, C. I, s. 372-380. 
2 El-Beyanunî, Muhammed Ebu‘l Feth, “Hüküm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1998, XVIII, s. 466 vd.; ayrıca Ġslam 
hukukunda hukuk kuralları için bkz., Kurban, Yasin, İslam Hukukunun Genel İlkeleri, AraĢtırma yay., Ankara 2011, s.63-70.   
3 Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed,  el-Mustasfa min Usuli’l Fıkh, Beyrut, 1413, C. I, s. 55 vd.  
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dünyevi karĢılığı olan ―kazâi‖ hüküm ve uhrevi karĢılığı olan ―diyâni‖ hükümdür. 1  Bundan dolayı 
Ġslam hukukunun kurallarına tabi olmak özellikle inanan insanlar açısından daha kolaydır. Zira kuralı 
ihlal eden kiĢi bilir ki ihlal edilen kuralın hem kazâi yani dünyada hem de diyâni yani ahirette bir karĢı-
lığı vardır. 

Konumuz özelinde trafik kurallarının bireyler tarafından içselleĢtirilmesi için bu ayrıma vurgu yapılma-
sı kanaatimizce oldukça önemlidir. Zira  ―BeĢeri hukuk sistemlerinde fertlerin yaptığı iĢleri murakabe 
edip hesaba çekecek olan sadece devleti temsilen mahkemelerdir. Yani murakabe tek yönlüdür. 
Hâlbuki Ġslam hukukuna göre kiĢi, iki taraftan murakabeye tabidir‖.2 Genelde hukuk kuralları özelde 
ise trafik kurallarının ihlalini önlemede bu yaklaĢımın ciddi katkılar sağlayacağını düĢünmekteyiz. 

 

b-Dini Temeller  

Ġki dünya mutluluğunu sağlamayı hedef edinen Ġslam dini, toplumsal düzenin hukuk çerçevesinde 
sürüp devam etmesine azami önem vermiĢtir. Kamu düzenini sağlamak, tüm hukuk sistemlerinde 
olduğu gibi, Ġslam hukukunun da temel hedefleri arasında yer almaktadır. Toplumsal düzenin bir 
parçası da günümüzde trafik kurallarıdır. Bu türden kurallar kamu düzeni, sağlık ve eğitim baĢta 
olmak üzere bütün toplumsal ihtiyaçların giderilmesiyle doğrudan veya dolaylı olarak iliĢkilidir. Bu 
yüzden trafik kurallarını bütün bu hizmet alanlarıyla birlikte düĢünmek gerekir. 

Kamu düzeninin sağlanmasında sağlık ve eğitim baĢta olmak üzere toplumsal ihtiyaçların giderilme-
sinde önemli bir fonksiyona sahip olan trafik düzeninin etkin ve haklara saygılı bir biçimde sürmesi o 
toplumun medeniyet seviyesini göstermesi bakımından da oldukça önemlidir ve adeta bir ayna iĢlevi 
görür.3  Medeni toplumlarda trafik kurallarına uyulması konusunda son derece titiz davranılırken, geri 
kalmıĢ toplumlarda durum bunun tam aksidir denilebilir. Bir anlamda trafik kurallarına gösterilen 
ihtimam ile geliĢmiĢlik seviyesi arasında bir paralellik vardır. Bu açıdan bakıldığında, Müslümanların 
hem dünyevi hayatlarını tanzim etme hem de uhrevi saadetlerini sağlama hedefini gözeten Ġslam 
hukukunun kamu düzeni ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluĢturan trafik kurallarıyla 
ilgilenmemesi mümkün değildir. Bu paralelde doğrudan veya dolaylı olarak Kur‘an ve sünnet nasla-
rında temel kriterler, genel ilkeler bulmak mümkündür. Öyle ki, Ġslam kurumlar tarihinde çok önemli bir 
yere sahip olan hispe kurumunun en temel görevlerinden biri de trafiği düzenlemek idi. Hisbe, Ġslâm 
dünyasında, iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek4 gayesiyle kurulmuĢ bir kurumdur. 
Hemen hemen bütün Müslüman devletlerde bu isimle, bazen de ―Ġhtisâb emini‖ veya Osmanlılarda 
―Ġhtisâb Ağası‖ gibi isimlerle anılmıĢtır. Muhtesip, Ġslâm‘ın hoĢ karĢılamayıp çirkin gördüğü her türlü 
kötülüğü ortadan kaldırmaya çalıĢan kiĢiye denir.  Muhtesip çarĢı ve pazarları gezer, yollarda yürü-
meye mani olan Ģeyleri kaldırtır. Ġnsan ve taĢıt (atlı araba, öküz arabası vb.) trafiğini adeta düzene 
koyardı. ĠĢte bu kurum, nüveleri Hz. Peygamber devrinde ortaya çıkan hisbe kurumudur.5   Bu kuru-
mun Müslüman devletlerde dinî emir ve yasaklara, zellikle ticari faaliyetlerde,6 adalet ve hakkaniyete 

                                                           
1 GeniĢ bilgi için bkz., Yaylalı, Davut, ―İslam Hukukunda Kazai-Diyani Hüküm Ayrımı‖, Dini AraĢtırmalar Dergisi ,Ocak-Nisan 
2003, C.5, s.29-36. 
2 Yaylalı, agm., s.32. 
3 Köse, Saffet, “Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik”, Ġslam Hukuku AraĢtırmaları Dergisi, S.15, 2010, s.14. 
4 Âli Ġmrân, 3 /110-114, et-Tevbe, 9/71. 
5 Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, Kitâbu´l-Emvâl, Mısır 1968, s. 711; Ġbn Sa´d, Tabakatu´l-Kübrâ, Kahire 1358, III, s. 192; Ġbn 
Abdi´l-Berr, el-İstiâb fi Ma´rifeti´l-Ashâb, Mısır 1328, IV,s. 341. 
6 Ortaylı, ilber, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Turhan kitabevi, Ankara, 1996, s. 39. 
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uygunluk kontrolünün sağlanması iĢlevini de üstlendiği söylenebilir.1 Hz. Peygamber zamanından 
itibaren var olan hisbe müessesesinin, Ġslâm tarihinin daha sonraki dönemlerinde önemli bir yer iĢgal 
ettiği bilinmektedir.2 Kaynaklarda muhtesibin vazifesi ise, gördüğü münkeri bertaraf etmek olarak 
tanımlanmıĢtır.3 

Bu kurumun sistematik uygulamalarını Hz. Ömer zamanında tespit etmek mümkündür. Mesela Hz. 
Ömer zamanında Abdullah Ġbni Utbe çarĢı ve pazarı teftiĢe memur edilmiĢti. Utbe sokakları gezer; 
yolda,  halkın geçmesine engel olacak Ģeyleri kaldırtır, ölçüleri muayene ederdi. Hz. Ömer de bizzat 
kendisi ihtisâb görevini üstlenmiĢti. Meselâ deveye takat getiremeyeceği kadar yük yüklediği için bir 
deveciyi cezalandırmıĢ, sokağa taĢan bir binayı yıktırmıĢtır. Dört Halife devrinden sonra teĢekkül 
eden Ġslâm idarelerinde ise muhtesiplik teĢkilâtı geniĢlemiĢ ve çeĢitli görevleri içine almıĢtır.4 Motorlu 
araçların insan hayatında giderek daha fazla yer bulmasına paralel olarak hemen her gün geliĢen 
trafik sistemini Ġslam kamu hukuk açısından kamu düzenini sağlama toplumsal hayatı düzenleme ve 
hepsinden önemlisi yararlı olanı emredip zararlı olanı ortadan kaldırmak ve engellemek fikrine da-
yandırmak mümkündür. 

Tabii ve fıtri kurallara uymanın Ġslami bir emir, bu kuralları ihlal etmenin de fesat olduğu düĢünülürse5 
trafik kurallarına uymanın dini ve ahlaki zemini ortaya çıkmıĢ olur. Bu paralelde trafik kuralarına uy-
manın etkin bir biçimde sağlanması için, çocukluktan itibaren ciddi bir eğitimin verilmesi ve tüm eğitim 
süreçlerinde bu konunun iĢlenmesi oldukça önemlidir. Aileden okula, dini ve eğitim kurumlarına varan 
bir yelpazede bu fikrin aĢılanması süreç içerisinde çok olumlu sonuçlara yol açacaktır. Metinde anlatı-
lanlara ek olarak aĢağıda sıralanan hususların da dikkate alınması olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Bunlara ek olarak  Ģu hususların da dikkate alınması olumlu sonuçlar doğuracaktır: 

-Haklara saygı duymanın salih amel olduğu 6 

-Temiz bir toplum ve erdemli bir toplum için sadece hukuki yaptırımın değil iç denetin mekanizmaları-
nın da (ki bunların en önemlisi vicdandır7) gündeme getirilmesi 

-Hukuk kurallarının ahlaka ve değerler sistemine dayandırılması 

-Yapılan her iĢin sonuçlarının müspet olsun menfi olsun ahirette hesaba çekileceğinin yaptıklarının 
karĢılığı olduğunun anlatılması8 

-Zarar yoktur fikrinin evrensel bir ilke olarak iĢlenmesi9 

                                                           
1 Kazıcı, Ziya, Osmanlılarda İhtisab Müessesesi. Ġstanbul,1987; Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umur-i Belediyye, C. 1, 
Ġstanbul,1995. ; Barkan, Lütfi, "XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit veTeftişi 
Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar", Tarih Vesikaları Dergisi, C.1, S. 1, Ġstanbul,1941; Mantran, Robert, "Hısba", The  
Encyclopedia  Of Islam, C. III, New Edition, Leiden-London, 1970; Kavakçı, Yusuf Ziya, Hisbe Teşkilatı, Ankara, 1975, s. 51.; 
Levy, R., "Muhtesib", ĠA., C. VIII, s. 532.; Ġnalcık. Halil, The Ottoman Empire (1300-1600), London, 1973, s. 153-154.  
2 Yusuf Ziya Kavakçı, age, s. 51-52. 
3 Müslim, Ġman 78; Tirmizî, Fiten 11; Nesaî, Ġman 17.; Ayrıca bkz. 
Levy, R., "Muhtesib", ĠA, VIII, 532 
4 Ġbn Abdi'l-Berr, el-İstiâb fî Ma'rifeti'l-Ashâb, Mısır 1328, IV, 341. 
5 Bu konuda geniĢ bilgi için bkz., Köse, agm., s.17-19. 
6 Bkz., Köse, agm. 
7 Ġnsanın içinde bulunan ve onu iyiye, doğruya, güzele çağıran ilahi bir ses olarak tanımlayabileceğimiz vicdan duygusu için 
bkz., Gençtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitabevi, 1998. 
8 Zilzal 7. 
9 Mecelle 17. Madde. 
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-Çevre mülkiyet iliĢkisinin anlatılması yani çevrenin toplumun ortak malı olduğu ve sağlıklı bir çevre-
nin oluĢturulmasında trafik düzeninin de önemli bir yer tuttuğu fikrinin iĢlenmesi 

Genel Değerlendirme Ve Sonuç 

Gittikçe maddileĢen günümüz dünyasında hukuk kuralarının (trafik kuralları da buna dâhildir) insanla-
rın vicdanları üzerinde fazla etkili olamamasının en önemli nedenlerinden birisi, değerlerden yoksun 
olmalarıdır. Bugün dünya, çok temelde bir değer bunalımı geçirmektedir. Oysa bunu bir değer prob-
lemi olarak ele alıp dini bir çerçevede değerlendirdiğimizde trafik problemi baĢka bir boyuta taĢınmıĢ 
olmaktadır. Özellikle din ve ahlak temelli değerlerin (manevi değerler), bireysel düzeyde insanların 
davranıĢları üzerindeki etkileri zayıfladığı ve insanlar oldukça uzak olan ve olup olmayacağı kendile-
rince meçhul olan ahiretteki bir cezayı önemsemedikleri için, toplumsal hayatın hukuki kuralları çok 
tesirsiz kalmaktadır. Bu yüzden, insan ve çevre hakları kolayca ihlal edilebilmekte, polis ve jandarma-
nın olmadığı yerlerde suçlar daha kolay iĢlenebilmekte, güçlüler zayıfları ezebilmekte, tabiat bile 
acımasız bir tahribata maruz kalabilmektedir. Bunun önüne geçmek için yapmak gerekir? 

Herkes Müslüman olmadığına ve toplumsal düzeni meydana getiren kurallar pozitif hukuka göre 
oluĢturulduğuna göre, herkesin üzerinde uzlaĢtığı bazı temel evrensel değerlere ihtiyaç vardır. Kendi-
ni baĢkasının yerine koymak, kendisine yapılmasını istenilmeyeni baĢkasına yapmamak, insan ve 
çevre haklarına saygılı, dürüst olmak, adaleti gözetmek gibi değerlerin toplum ve bireyler tarafından 
içselleĢtirilmesi toplumsal hayatın düzeni ve huzuru oldukça önemlidir. Ne var ki bu değerlerin çoğu-
nun dinden kaynaklandığını söylemek de mümkündür. Bu değerlerin çoğunun dinden (özellikle Ġslam 
dininden) kaynaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla, toplumsal hayatı düzenleyen kurallar (hukuk 
kuralları) oluĢturulurken dinin nüfuzundan ve değerler sisteminden  yararlanmak kiĢi ve toplumun 
selameti açısından oldukça faydalı olacaktır 
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GÜVENLĠ TRAFĠK PROJESĠ 
BĠR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK YOL GÜVENLĠĞĠ VE 

ÇOK ORTAKLI PROJELER 
 

Dr. Fatih VURSAVAġ, Sinem AYDIN, Engin UÇAR, Dr. Serap ġENER 

Her yıl dünyada yaklaĢık 1,3 milyon kiĢi yaĢamını yitirmekte, 50 milyon kiĢi de yaralanmaktadır.  Eğer 
önlem alınmaz ise bu rakamların önümüzdeki 20 yıl içinde % 65 oranında bir artıĢ göstereceği öngörül-
mekte, düĢük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin % 85 artacağı tahmin edilmektedir.1 DüĢük ve orta gelirli 
ülkelerde tüm küresel yol ölümlerinin % 85‘i meydana gelmekte, kazalar sonucunda engelli yaĢamak 
zorunda kalanların %90‘ı ve dünya genelinde tüm çocuk ölümlerinin % 96‘sı yine bu ülkelerde trafik 
kazalarına bağlı yaralanmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır.2 Ek olarak, trafik kazalarına bağlı yara-
lanmalar; 15 – 44 yaĢ arasında gençler arasındaki ölümlerin % 50‘sini oluĢturmakta, 5 – 14 yaĢ arası 
kazalarına bağlı ölümlerin % 30 oranında azalacağı ön görülse de, düĢük ve orta gelirli ülkelerde 2000 
ve 2020 yılları arasında büyük bir artıĢ göstereceği tahmin edilmektedir. 2030 yılında dünya genelinde 
ölümlerin 2,4 milyonu bulabileceğinden bahsedilmektedir. Bu sebeplerden ötürü Yol Güvenliği, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından öncelikli halk sağlığı sorunları arasında ele alınmaktadır.  

Türkiye‘de de trafik kazaları ve bunların sonucunda ortaya çıkan yaralanmaların sayısı hızla artmak-
tadır. 2001 yılında Trafik polisi sorumluluk bölgesinde 409 407 kaza meydana gelmiĢken, 2010 yılın-
da bu rakam 1 073 878 olarak kayıtlara geçmiĢtir ve yine bu kazalar sonucunda 2001 yılında yara-
lanma sayısı 94 497 iken, 2010 yılında 171 475‘e çıkmıĢtır3 (Tablo). Trafik kazaları sonucunda ortaya 
çıkan ölümlerde ise çok fazla bir değiĢiklik olmamıĢtır. Ancak ülkemizde toplanan ölüm istatistikleri, 
kaza anında meydana gelen ölümleri göstermektedir, ülkemizde istatistiklere yansımayan ölümlerin 
hesaplanması sonucunda bu rakamın 8 – 10 bin olduğu varsayılmaktadır. 

 

Kaynak: TÜĠK Trafik Kaza Ġstatistikleri (Karayolu) 2010 

                                                           
1 World Report On Road Traffic Injury Prevention World Health Organization 2004 /edited by Margie Peden, sf.3 
2 World Report On Road Traffic Injury Prevention World Health Organization 2004 /edited by Margie Peden,  sf.4 
3 TÜĠK Trafik Kaza Ġstatistikleri (Karayolu) 2010, sf.1 
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Diğer bir yandan, doğal afetlerden meydana gelen ölümlerle karĢılaĢtırıldığında trafik kazalarında 
meydana gelen ölümler çok daha yüksektir.  Türkiye‘de son 100 yıllık süreçte doğal afetlerden hayat-
larını kaybeden kiĢi sayısı 80–90 bin civarında iken1, son 10 yılda trafik kazalarına bağlı ölümlerin 
sayısı 50 binden fazladır. Trafik kazaları ve yaralanmaları ayrıca ulusal ekonomi üzerinde belirgin 
sonuçlar doğurmaktadır. Dünya Bankası‘nın verilerine göre trafik kazalarının yarattığı maddi kayıp 
ülkelerin Gayri Safi Milli Gelirlerinin yüzde 1.5 ile 2.5‘i arasındadır. 2009 yılında yayınlanan bir rapora 
göre, Türkiye‘deki trafik kazalarının 2002 yılındaki maliyeti yaklaĢık 9 milyar Avro‘dur.  

Türkiye‘de ve Dünyada yol trafiğinde meydana gelen olaylar ve yol açtığı sorunlar incelendiğinde bu 
sorunların önlenebilir halk sağlığı sorunları olarak ele alınması kaçınılmazdır. Güvenli bir trafik orta-
mının oluĢturulması ise, ilgili kamu kurum/kuruluĢlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluĢların ve 
üniversitelerin ortak koordine çalıĢmasını gerektirir. Özellikle toplumsal farkındalık ve bilgilendirme 
alanında, çok sektörlü iĢbirliği uzun yıllardır sürdürülmektedir. Ancak güvenli trafik, çok daha fazla 
bileĢende ortak çalıĢma gerektirmektedir. 2009 yılında Moskova‘da yapılan Bakanlar toplantısında, 
2011 – 2020 yıllarının ‗Yol Güvenliği Eylem 10 Yılı‘ ilan edilmesi de çok sektörlü politikaların oluĢtu-
rulmasına küresel düzeyde duyulan ihtiyacın ve verilen önemin somut göstergesidir.  

DSÖ, Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP), John Hopkins Üniversitesi Yaralanmalar Uluslararası 
AraĢtırma Merkezi (JH-IIRU), Uluslararası Güvenli Yol Seyahat Birliği (ASIRT) ve Sürdürülebilir Ta-
Ģıma Merkezi (EMBARQ) gibi uluslararası ortaklarıyla birlikte 10 ülkede, ‗Yol Güvenliği Projesi‘ni 
2010 yılında baĢlatmıĢtır. Proje Brezilya, Çin, Kamboçya, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya 
Federasyonu, Türkiye ve Vietnam‘da uygulanmaktadır. Ülkemizin de aralarında yer aldığı bu on proje 
ülkesinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm ve sakatlanma vakalarının aza l-
tılması için model programlar geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  

Projenin koordinasyon görevi DSÖ Ülke Ofisinde, yürütülme sorumluluğu ise ĠçiĢleri Bakanlığı Emni-
yet Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı‘ndadır. Proje kapsamında kurulan yönlendirme komitesi ve 
çalıĢma grupları tarafından, emniyet kemeri kullanımının düĢük olması ve hız limitlerinin ihlal edilmesi 
ülkemiz için en önemli ve öncelikli iki risk faktörü olarak belirlenmiĢtir. Yine proje kapsamında yapılan 
çalıĢmalar için iki pilot il olarak, Afyonkarahisar ve Ankara seçilmiĢtir.  

Birinci uygulama dönemi 2010 – 2011 ikinci uygulama dönemi ise 2012 – 2014 olan projenin temel 
uygulama alanları söyle belirlenmiĢtir: 

 ―Yol Güvenliği‖ ile ilgili çok sektörlü bir iĢbirliği mekanizması oluĢturulması, 

 Hız yönetimi ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaĢması ile ilgili önlemler geliĢtirilmesi 
ve uygulanması, 

 Seçilen risk faktörlerine iliĢkin mevzuatın gözden geçirilmesi, iyileĢtirme iĢ planı yapılması 
ve uygulanması, 

 Ulusal ve yerel düzeylerde, profesyonellerin bilgi ve becerilerini arttıracak eğitim programla-
rı geliĢtirilmesi ve uygulanılması,  

 Proje bölgelerinde sosyal pazarlama kampanyaları geliĢtirilmesi ve uygulanılması, 

                                                           
1 Doğal Afetlerde Kurbanlarının Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme, Veysel Dinler, ġakir ġahin, Yrd. Doç. Dr. Çetin Lütfi 

Baydar, Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 6 (2): 50 - 57, 2007; p 1 
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 Proje bölgelerindeki müdahalelerin etkilerinin izlenilmesi ve değerlendirilmesi.  

 

Beklenen Çıktılar: 

 Uzun vadeli politikalar – sürdürülebilirlik 

– Uygun ve uygulanabilir yasal düzenlemeler  

– Etkili ve fonksiyonel koordinasyon mekanizmaları  

– Düzenli araĢtırmalar /bilgi sistemleri 

 Devamlılık  

– Kurum ve kuruluĢlarda yetkin kapasite  

– Örnek uygulamaların kurumsallaĢması 

 YaĢam kayıplarının ve yaralanmaların önlenmesi 

– Risk faktörlerine yönelik olarak her iki proje ilindeki sürücü bilgi ve davranıĢ deği-
Ģikliği  

– Uygulama illerinde risk analizleri, alt yapı geliĢtirilmesi  

 

Hollanda, Ġsveç ve Ġngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesinde son 40 yılda trafik kazalarında görülen 
ölümler yüzde 50 kadar azalmıĢtır. Bu ülkelerde elde edilen baĢarının ortak yanları arasında yüksek 
düzeyde siyasi taahhüt, üst düzeyden baĢlayan etkili koordinasyon, iyi örnek uygulamaları ve birçok 
toplum kesiminin güvenlik kültürü oluĢturmaya yönelik ortak hareketi sayılabilir. Önlenebilir bir halk 
sağlığı sorunu olarak yol güvenliği, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ancak uzun vadeli politikalar 
oluĢturulması, siyasi kararlılık, yetkili bir koordinasyon merciinin ulusal düzeyde kurulması ve çok 
ortaklı proje uygulamalarındaki iyi örneklerin yaygınlaĢtırılması ile çözüme ulaĢacaktır.  
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ĠL EMNĠYET MÜDÜRLERĠ BĠLGĠ PAYLAġIM TOPLANTISI 
TRAFĠK HĠZMETLERĠ, ULAġIM GÜVENLĠĞĠ ÇALIġTAYI 

SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 

Dr. Emin SEMĠZ1 

 

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre; her yıl, trafik kazası sonucunda yaklaĢık 1,3 milyon insan 
ölmekte; 50 milyona yakın insan ise yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Bu ölümlerin 
%70‘inden fazlası, dünya üzerindeki araçların yarısından daha azına sahip düĢük ve orta gelirli 
ülkelerde gerçekleĢmektedir.  

Ülkemizde ise günde ortalama 360 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana gelmektedir. 
Bu kazalar sonucunda olay yerinde yaklaĢık bir günde 11 kiĢi hayatını kaybetmekte, 649 kiĢi ya-
ralanmakta veya sakat kalmaktadır. Ülkemizde, 30 günlük tedavi sürecindeki ölümler dâhil, bir 
yılda 8.000 civarında kiĢinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.  

YaĢanan trafik kazaları ve bu kazalar sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azal-
tılması için yapılması gerekenler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

  

I. Trafik denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi 

1. Siyasi otoritenin, kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağına ve demokratikleĢme sürecine 
verdiği destek gibi trafik sorunlarının çözümüne de güçlü destek vermesi,  

2. Trafik kurallarına uyma konusunda herkesin eĢit olması, kamu vicdanını rahatsız edecek 
farklı uygulamalardan kaçınılması, 

3. Trafiğin sadece belli kurumların iĢi gibi görülmemesi, yasaların görev verdiği tüm kurum 
ve kuruluĢlar ile üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb. örgütlerin kendi hizmet alanları 
yönüyle ―bu iĢe daha fazla nasıl destek verebilirim‖ anlayıĢı içerisinde olması, 

4. Ülkemizde trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlere 30 günlük tedavi sürecinin 
dâhil edilmesi, böylelikle hem istatistiklerimizin yetersiz veriler kategorisinde değerlen-
dirilmesinin önüne geçilmesi hem de kamu sağlığı açısından nasıl bir tehlike ile yüz 
yüze olduğumuzun daha iyi anlaĢılarak buna göre ilgili tüm kurumlar bazında daha 
ciddi önlemlerin alınması, 

5. Trafik polisi dıĢındaki diğer polislerin de trafik suçu tespit yetkilerini etkin bir biçimde kul-
lanmalarına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, bu uygulamanın ba-
sın aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, 

6. Fahri Trafik MüfettiĢlerinin sayılarının yönetmelikte belirlenen hükümlere uygun olarak 
arttırılması ve yapılacak bilgilendirme toplantılarıyla daha etkin hale getirilmesi,  

7. Trafik kuralı ihlallerini polise bildiren gönüllü mahalle temsilciliği sisteminin kurulması, 

                                                           
1 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürü 
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8. Trafik kazalarına doğrudan etki eden kural ihlali cezalarının artırılarak daha caydırıcı hale 
getirilmesi, 

9. Caydırıcı olması açısından alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımının asli kusur kapsamına 
alınması, 

10. ġehir içi yollarda Belediyelere elektronik denetim sistemi (EDS) kurma yetkisi verilmiĢ-
tir. ġehirlerarası yollarda da elektronik denetim sistemleri kurularak insan eli değme-
den denetimlerin yapılması, eğer ödenek sorunu nedeniyle elektronik denetim sistem-
lerinin kurulması gerçekleĢtirilemeyecekse, kesilen cezaların %40‘ının Emniyet Genel 
Müdürlüğü‘ne doğrudan gelir olarak sayılması ve elde edilen paranın trafik güvenliği 
alanında kullanılması, 

11. Yüz yüze ceza yazma uygulamasının yanında plakaya ceza yazma uygulamasına da 
ağırlık verilmesi, sürücülerde ―polis tarafından durdurulmasam da hatalarım birileri ta-
rafından tespit edilip ceza yazılabilir‖ algısı uyandırılması, bu uygulamanın basın aracı-
lığıyla kamuoyuna duyurulması, 

12. Karayolları Trafik Kanununun birçok maddesi günümüz ihtiyaçlarını karĢılamada ye-
tersiz kaldığından güncellenmesi, 

13. Trafik tescil hizmetlerinde sivil memurlar kullanılarak, daha çok trafik polisinin trafik dü-
zenleme ve denetleme hizmetlerinde istihdam edilmesi, 

14. Rutin trafik denetimi yapan personelin, kaza bilirkiĢisi olarak yaralamalı ve ölümlü trafik 
kazalarına da bakması birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bunun önüne 
geçilebilmesi için, olay yeri inceleme ekipleri gibi trafik kazası olay yeri inceleme ekip-
lerinin oluĢturulması, 

15. Karayolları Trafik Kanununa göre, karayollarının tamamında trafik polisi yetkili kılın-
mıĢtır. Uygulamada çok baĢlılığın giderilerek yeknesaklığın sağlanması ve tüm yollar-
da aynı kalitede hizmetin verilebilmesi için, personel yetersizliği nedeniyle Jandarmaya 
verilen yolların, ilave personel görevlendirilerek trafik polisine devrinin sağlanması, 

16. Trafik KuruluĢları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olmayan eskort hizmetlerinin, 
icralık araçlara yapılan iĢlemler gibi trafik personelini meĢgul eden uygulamaların, ya-
pılacak düzenlemelerle polisin görevi olmaktan çıkartılarak trafik personelinin asıl gö-
revi olan trafik düzenleme ve denetleme hizmetlerinde daha etkin istihdam edilmesi, 

17. Trafik kazaları; toplumda ―önlenemez, önüne geçilemez, kaderde varsa çekilir‖ gibi bir 
algı oluĢturmakta ve insanları, sanki ellerinden bir Ģey gelmiyormuĢ gibi sorumluluğu 
kadere yükleme eğilimine itmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için, trafik ka-
zası, trafik canavarı gibi tabirlerin yerine, Türk Dil Kurumunun, Üniversitelerin ve ilgili 
diğer kurumların da katkılarıyla, insan kusurunu ve sorumluluğunu ön plana çıkaran 
daha uygun bir ifade bulunması ve kullanımının yaygınlaĢtırılması, 

18. Yurt genelinde tüm otogarlardan çıkıĢ yapan araçların, GPS gibi teknolojik cihaz ve 
yazılımlarla (otogarlar arası veri tabanı oluĢturularak) merkezi sistemden kontrol edil-
mesi, 
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19. Trafik polisi araçlarına ya da kıyafetlerine kamera takılarak daha Ģeffaf görev yapmala-
rının sağlanması, 

20. Alkol tespitinde olduğu gibi uyuĢturucu kullanan sürücülerin tespiti için de çalıĢmalar 
yapılması, 

21. Ceza yazma memurun çok zamanını aldığından, elektronik ceza makbuzu düzenleme 
iĢleminin yaygınlaĢtırılması, 

22. Araçlarda trafik sigortası ile kasko sigortası birleĢtirilerek tek poliçe uygulamasına ge-
çilmesi, 

23. Yabancı araç sürücülerine kesilen cezaların gümrük kapılarında ülkemizden çıkıĢta 
tahsil edilmesi, 

24. Elektrikli bisiklet kullanıcıları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması, 

25. Trafik kazası ve hava muhalefeti nedeniyle, yolu trafiğe kapatan araçların çekilmesi ve 
enkazın kaldırılması gibi acil ve zorunlu haller için fon oluĢturulması, 

26. Alkol kontrolü yaptırmayı reddeden sürücülerin alkollü oldukları kabul edilerek buna 
göre iĢlem yapılması, 

II. Trafik hizmetlerinde görev yapmanın özendirilmesi 

27. Trafik hizmetlerinde çalıĢan personelin çalıĢma koĢullarının zorluğu göz önünde bu-
lundurularak, Trafik birimlerinde çalıĢmayı özendirici nitelikte (görev tazminatı öden-
mesi gibi) tedbirler alınması, ödüllendirmelerden tüm trafik personelinin yararlanması 
ve böylelikle personelin motivasyonunun artırılması, 

28. TeĢkilatın personel sayısı 200 bin civarında iken trafik hizmetlerinde çalıĢan personel 
sayısı 20 bin civarında olmasına rağmen, günümüzde personel sayısı 250 binlere 
ulaĢmıĢ olduğu halde trafik personelinin sayısı hala 20 bin civarındadır. Nüfus, sorum-
luluk güzergâhı ve sürücü ve araç sayısındaki artıĢla doğru orantılı olarak trafik hiz-
metlerinde çalıĢan personel sayısının da arttırılması, 

29. Trafik kuruluĢlarında iĢ sağlığı ve güvenliği birimlerinin kurulması, 

30. Trafik polisi, dıĢarıda her türlü olumsuz hava koĢulları altında görev yaptığından, kıya-
fetinin çevik kuvvetin kıyafeti gibi ütü gerektirmeyen tulum cinsinden olması, 

31. Trafik polisinin araçları kıĢ Ģartlarına uygun olması gerektiğinden, dört çeker ya da 
arazi taĢıtı olması, ayrıca araçlara kasko sigortası yaptırılması, 

 

III. Trafiğin tüm süreçlerinde uluslar arası taahhütlerden ve uygulamalardan yarar-
lanılması  

32. BirleĢmiĢ Milletler tarafından 19-20 Kasım 2009 tarihinde Moskova‘da düzenlenen Ka-
rayolu Güvenliği Bakanlar Konferansında, katılımcı ülkeler tarafından, 2011-2020 yılla-
rı arasını kapsayan ―Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı‖ kabul edilmiĢtir. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

62 

33. Bu konferansta hazırlanan metni, ĠçiĢleri Bakanımız ülkemiz adına imzalayarak, önü-
müzdeki on yıllık süre içerisinde trafik kazası kaynaklı ölüm olaylarının %50 oranında 
azaltılması yönünde uluslar arası taahhütte bulunmuĢtur. 

34. Söz konusu eylem planına uygun olarak hazırlanan ülkemiz eylem planı genelge ola-
rak yayınlanmak üzere 03.10.2011 tarihinde BaĢbakanlığa gönderilmiĢ, önümüzdeki 
günlerde imzalanarak yayınlanması beklenmektedir.  

35. Bu eylem planı yayınlandığında; belirlenen hedeflere ulaĢılabilmesi için, baĢta Emniyet 
birimleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluĢların planda yer alan etkinlikleri hassasiyet-
le gerçekleĢtirmeleri, 

 

IV. Araç tescil ve sürücü belgesi iĢlemleri ile denetleme hizmetlerinin birbirinden 
ayrılması 

36. 2012 yılının sonlarına doğru sürücü belgelerinin (ID-1) formatında polikarbonat mal-
zemeden üretilmesi ve tek merkezden dağıtılması planlandığından, araç tescil ve sü-
rücü belgesi verme iĢlemleri ile ilgili merkezde ayrı bir Daire BaĢkanlığının kurulması, 

37. Araç tescil ve sürücü belgesi verme iĢlemleri ile Ģehir içi denetleme hizmetlerinin illerin 
isteğine bağlı olmasızın iki ayrı Ģube olarak yapılandırılması, 

38. Merkezde trafik birimlerinin mevcut yapısı günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap ve-
rebilecek nitelikte olmadığından, ihtiyacı karĢılayabilecek Ģekilde yeniden yapılandırıl-
ması, 

 

V. Sürücü adayı eğitiminin ve sınav sisteminin daha iyi sürücüler yetiĢtirecek Ģe-
kilde değiĢtirilmesi 

Mevcut uygulamada sürücü kurslarına müracaat eden ve parasını ödeyen herkes, denetim ek-
sikliği nedeniyle kursa devam etmese bile kurs sonu bitirme belgesi alabilmektedir. Direksiyon 
sınavlarında ise çoğu zaman konunun uzmanı olmayan öğretmenler görevlendirildiğinden, bu 
durum hak etmeyen kiĢilerin sürücü belgesi almasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluğun orta-
dan kaldırılması için; 

39. Sürücü kurslarından teorik eğitim alma mecburiyetinin kaldırılması, ihtiyaç duyanların 
bu eğitimi alması, 

40. Sınavların ciddi yapılması halinde, sürücü kursları da iĢlerini daha ciddi yapacaklardır. 
Bu kapsamda, araç muayene iĢlemlerinin özelleĢtirilmesinde olduğu gibi, direksiyon 
sınavlarının da özelleĢtirilmesi ve uzman görevliler tarafından aynı standartta yapılma-
sı,  

41. Direksiyon sınavlarında baĢarılı olma standartlarının yükseltilmesi, örneğin sınav es-
nasında yeterli düzeyde direksiyon hâkimiyetine sahip olmama, kırmızı ıĢıkta geçme 
gibi büyük kusurların tek baĢına sınavda baĢarısızlık nedeni sayılması, 

42. Daha iyi sürücüler yetiĢtirebilmek için, stajyer sürücülük uygulamasının baĢlatılması, 
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43. Sürücü belgelerinin belli sürelerde (örneğin beĢ yılda bir) yenilenmesi, sürücü olma ye-
terliliğini kaybedenlerin belgelerinin iptal edilmesi, 

 

VI. Muayene istasyonlarında ağır kusur verilen araçlarla ilgili önleyici tedbirler 
alınması 

44. Muayene esnasında ağır kusur verilen araçların kusurlarını gidermeksizin trafiğe çık-
maları büyük risk taĢımaktadır. Muayene istasyonunda firen sistemindeki dengesizlik-
ten ötürü ağır kusur verilmesine rağmen sefere çıkan ve 21.12.2011 tarihinde Diyar-
bakır ili Bismil ilçesinde 25 kiĢinin ölümüne, 14 kiĢinin yaralanmasına sebep olan kam-
yon bu duruma iyi bir örnektir. Bu nedenle; muayene esnasında ağır kusur verilen 
araçların kusurlarını gidermeden trafiğe çıkmalarını önlemek için, UlaĢtırma Bakanlığı 
ile koordineli olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

VII. Halkın bilinçlendirilmesi için, her türlü yerli film ve dizilerde trafik kurallarına ri-
ayet edilmesi 

45. Yerli film, belgesel, reklam vb. programlarda trafik kurallarına uygun hareket edilip 
edilmediğinin denetlenmesi, 

46. Örneğin, araba sahnelerinde sürücü ve yolculara emniyet kemeri taktırılması, buna 
uymayanlara uygulanacak cezai yaptırımın yanında, sigara yasağında olduğu gibi ka-
rartma uygulanması ve trafik kurallarına uyma konusunda insanların bilinçaltına hitap 
edilmesi  

Gerektiği değerlendirilmiĢtir. 
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TRAFĠK DENETĠM HĠZMETLERĠNDE PERSONEL ĠSTĠHDAMINDA TAHSĠSLĠ 
VERĠMLĠLĠK ĠLKESĠNĠN UYGULANMASI: 

ANKARA ĠL MERKEZĠ ÖRNEĞĠ 

 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVĠK1  

Dr. Muammer BUCAK2 

ÖZET 

Kentsel alanlarda trafik hizmetleri beĢ kategoride sunulmaktadır. Bu iĢlevlerden üç tanesi trafik 
ıĢıklarının düzenlenmesi, trafik levhalarının düzenlenmesi ve yolların yapımı belediyelere aittir. 
Diğer iki iĢlev trafik denetimi ve tescil iĢlemleri ise polis teĢkilatı tarafından sağlanmaktadır. Va-
tandaĢların bu hizmetlerde en çok yüz yüze geldiği alan trafik denetleme alanıdır. Trafik hizmet-
lerinde denetim ayrı bir öneme sahiptir. Günlük araç trafiğinin iĢleyiĢinin ve trafik park alanlarının 
denetimi vatandaĢın trafik düzenine uymasındaki algısını etkilemektedir. GeliĢmiĢ Batı ülkelerin-
de trafik denetiminin iyi ve sıkı yapıldığına dair kanaat bu ülkelerin vatandaĢlarının trafik kuralla-
rına uyulması noktasına katkı yapmaktadır. Trafik denetimi iki Ģekilde olmak üzere personel eliy-
le ve teknolojik araçlar yoluyla yapılmaktadır. Bu çalıĢmada personel marifetiyle yapılan denetim 
konusu ele alınacaktır.  Trafik denetleme hizmetlerinde personel istihdamı ve planlaması bu 
hizmetlerin verimli ve etkili yapılması için önemlidir. Verimli hizmet sunmada denetime ihtiyaç 
duyulan yere göre personel görevlendirilmesi tahsisli verimlilik tersi ise tahsisli verimsizlik olarak 
tanımlanabilir. Bu yönüyle Türkiye‘de merkez ilçeleri olan BüyükĢehirlerde trafik denetleme gö-
revlilerinin sevk ve idaresi, planlaması, motivasyonu ve diğer ilgili faaliyetlerde sorunlar denetle-
me hizmetlerinin kalitesini, halk memnuniyetini ve hizmetin niteliklerini olumsuz etkilemektedir. 
ĠĢte bu bildiride özellikle merkez ilçesi olan trafik denetleme hizmetlerinin merkezi olarak sunul-
duğu BüyükĢehirlerdeki personel istihdam sorunlarının verimlilik ve etkililik ilkeleri bağlamında 
tartıĢılması ve çözüm önerilerinin yapılması amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada verimlilik, etkililik, kali-
te, personel istihdamı ve trafik denetleme ile ilgili önemli kavramlar tanımlanacak, özellikle Bü-
yükĢehirlerdeki trafik denetleme hizmetlerindeki mevcut durum ortaya konarak sorunlar sapta-
nacak ve sonuçta çözüm önerileri ortaya konacaktır.  

Anahtar Kavramlar :  Trafik Hizmetleri, Trafik Denetimi, Trafikte Personel Ġstihdamı,  

 

GĠRĠġ  

BüyükĢehirlerin sayısı Türkiye‘de onaltıya ulaĢmıĢ olup bazı illerin de büyükĢehir yapılacağına 
dair haberler de gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. BüyükĢehirlerin hem insan sayısı itibariyle hem 
de araç sayısı itibariyle kalabalık yerleĢim yerleri oldukları bilinen bir gerçektir. BüyükĢehirlerde 
trafikle ilgili beĢ önemli fonksiyon olup bunlardan üç tanesini belediyeler ve iki tanesini de mer-
kezi yönetim temsilcisi olarak valiliklere bağlı ilgili trafik polis birimleri yapmaktadır. Belediyeler 
ait olanlar trafik ıĢıklarının düzenlenmesi, levha ve iĢaretleme sistemleri ve yol yapımıdır. Polis 
birimlerine ait olanlar ise trafik denetim ve trafik araç tescilidir. Trafik denetimi teknolojik araç-

                                                           
1 Polis Akademisi Öğretim Üyesi- hhcevik@pa.edu.tr  
2 EGM Personel Dairesi BaĢkanı mbucak@egm.gov.tr   
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gereç kullanarak ve personel istihdam ederek yapılmaktadır. Bu bildiri özellikle trafik denetim 
hizmetlerinin kaliteli ve etkili sunulmasında personel istihdamında tahsisli verimlilik ilkesinin uy-
gulanabilirliğini Ankara örneğinde tartıĢmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken kısaca kavramlar-
dan baĢlayarak, trafik hizmetleri ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde kalan kentsel 
alanlarda trafik denetim hizmetlerinin daha verimli ve etkili sunulması konusunda sorunlara te-
mas ederek çözüm önerileri tartıĢılacaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Verimlilik-Verimsizlik 

Ġnsanın yaĢamını verimli geçirip geçirmemesi önemli bir konudur. Çünkü verimli yaĢama, verimli 
iĢ yapma, verimli mal ve hizmet üretme, verimli yönetim gerçekleĢtirme, verimli planlama gibi 
temel konular bir insanın kendi özel yaĢamından baĢlayarak daireler halinde insanın en uzak 
iliĢkide olduğu alanlara kadar yayılan faaliyetler yumağıdır. Verimlilik, amaçlanan hedeflere ula-
Ģılırken en az girdiyle en üst seviyede ürün elde edilmesidir. Verimlilik, hedeflenen mal ve hiz-
metlerin üretilmesinde eldeki kaynakların yer ve zaman açısından mükemmel planlanmasını 
gerçekleĢtirerek en rasyonel yol ve yöntemlerle en ideal sonuçların elde edilmesini amaçlar. Ve-
rimlilik, çok genel bir bakıĢ açısıyla, bir mal veya hizmet üretmek amacıyla ortaya konan çıktılar 
ile bu çıktıyı sağlamak için kullanılan girdilerin iliĢkisi olarak belirtilmekte ve çeĢitli mal ve hizmet-
lerin üretimindeki kaynakların (insan, para ve fiziksel kaynaklar) etkin kullanımı olarak tanımlan-
maktadır.  

Bu anlatılanların aksi olarak eğer bir mal veya hizmetin üretiminde kaynaklar israflı Ģekilde kulla-
nılırsa verimsizlik ortaya çıkar. Dolayısıyla verimsizlik amaçlanan hedeflere ulaĢırken kaynakla-
rın yerinde ve yeterince uygun kullanımına dikkat etmeden özensiz fazla fazla kaynakları kulla-
narak ulaĢılan maliyetli durumdur.  

Tahsisli Verimlilik-Tahsisli Verimsizlik   

Verimlilik kavramı yukarıda kullanılan kaynaklar bağlamında bir mal veya hizmetin, mümkün 
olan en düĢük maliyette üretilmesi anlamına geldiği Ģeklinde tanımlanmıĢtı. Verimsizlik ise en 
düĢük maliyet kaygısı olmadan kaynakların mal ve hizmet üretiminde özensiz harcanması anla-
mına gelmektedir. Tahsisli verimlilik ise daha geniĢ bir anlama sahiptir.  Tahsisli verimlilik kav-
ramı, ilgili mal veya hizmetin olabildiğince en etkili Ģekilde tüketicilerin isteklerini karĢılayıp karĢı-
lamadığını da göz önüne alır. Eğer bir Ģekilde birisini daha kötü duruma düĢürmeden bir veya 
daha fazla kiĢiyi daha iyi duruma getirmek mümkün ise, kaynakların tahsisi, tahsisli verimlilik ola-
rak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle bir hizmeti sunarken kim nerede ne kadar ve nasıl ihtiyaç duyu-
yorsa bunlara uyumlu olarak hizmetlerin sunulmasıdır. Bunun tersi de tahsisli verimsizlik olup 
hizmet alanların ihtiyacına göre olmayan ve ihtiyaçlar göz önüne alınmadan yapılan hizmet plan-
lamaları sonucunda ortaya çıkan durumdur.  

Etkililik  

Etkililik bir hizmet sunulmasında amaçlara ulaĢma derecesi olarak tanımlanabilir. Amaçlanan 
hedefe ne kadar yaklaĢılırsa hizmet sunumunda o kadar etkili olunur. Kamu yönetiminde, hedef-
lerin tespiti zordur, çoğunlukla hedefler çatıĢma halindedir ve çoğunlukla hedefler değiĢime ma-
ruzdur. Dolayısıyla kamu yöneticisi için muğlâklık, çatıĢma ve istikrarsızlıkla etkili mücadele et-
mek bir kenara bırakılamayacak kadar önemli stratejik görevlerdir. Ancak rasyonel modelin etkili-
liği verimliliğin önüne geçirmesi uygulamada aynı olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü verimlilik 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

66 

ile etkililik arasında yakınlık olup birçok alanda birbirine geçiĢler olabilmektedir. Örneğin verimli-
liği artırma çabaları, hedeflerin netleĢtirilmesini veya yeniden tanımlanmasına götürebilir. Diğer 
bir ifadeyle verimlilik amaçlanırken etkililik konusu da halledilmiĢ olur. Ancak ortalama bir yol ola-
rak zorluklara rağmen, etkililiği değerlendirmek ve verimliliği artırmak için bir temel oluĢturacak 
hedeflerin netleĢtirilmesi ve birbirine uyumlu olması için her türlü çaba gösterilmelidir.  

Karayolu Trafik Hizmetleri ve Bunları Sunan Kamu KuruluĢları 

Trafik hizmetleri kavramıyla karayolu araç trafiği kastedilmekte olup giriĢ ve özet bölümünde söz 
edildiği gibi beĢ çeĢit trafik hizmeti vardır: karayolu yapımı, trafik levha ve iĢaretlemelerinin dü-
zenlenmesi, trafik ıĢıklarının planlanması ve düzenlenmesi, araç tescili ve trafikte araç denetimi. 
Yol yapımı, trafik ıĢıkları, trafik levhaları ve iĢaretleri kentsel alanlarda belediyeler kent dıĢında 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. Denetim ve tescil ise polis trafik birimleri 
tarafından sunulmaktadır. Trafik hizmetleri bir bütün olarak ele alındığında bu beĢ hizmetin para-
lel ve uyumlu Ģekilde gerçekleĢtirilmesi bu hizmetlerin daha iyi ve kaliteli sunulması mümkün 
olacaktır.  

Karayolu Trafik Denetimi 

Karayolu trafik denetimi, kentsel alanlarda polis trafik denetleme Ģubeleri tarafından kentsel alan 
dıĢındaki karayollarında polis bölge trafik Ģubeleri ve kısmen bazı kırsal alanlardaki karayolların-
da ise jandarma trafik birimleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Denetim ya doğrudan personel 
marifetiyle ya da teknolojik araç-gereç yoluyla yapılmaktadır. Trafik denetimi sonunda trafik ce-
zaları kesilebilmektedir.  

Personel Ġstihdamı (Ġnsan Kaynaklarının Planlanması) 

Ġstihdam hizmet gördürme anlamına gelmektedir. Personel istihdamı bir mal veya hizmet üreti-
minde eldeki personelin o hizmeti gerçekleĢtirmek için planlanması, sevk edilmesi, yönlendiril-
mesi ve denetimi anlamına gelir. Ġnsan kaynakları yönetiminde önemli bir iĢlev olan personel is-
tihdamı hizmetin etkili ve verimli sunulmasında en önemli role sahiptir. Personel istihdamının ye-
rinde ve zamanında gerçekleĢtirilmesi baĢarıyı da beraberinde getirecektir. Aksi takdirde amaç-
lara ve hedeflere ulaĢma konusunda büyük sorunlar yaĢanabilir.  

ANKARA ĠL MERKEZĠ TRAFĠK DENETLEME HĠZMETLERĠNDE PERSONEL ĠSTĠHDAMINDA 
TAHSĠSLĠ VERĠMLĠLĠK ĠLKESĠNĠN UYGULANMASI 

Problemin Tanımı 

Ankara BüyükĢehir belediyesi sınırları içinde yol trafik denetimleri hem teknolojik araçlarla (ka-
mera-radar vb.) yapılmakta hem de trafik branĢlı polis teĢkilatı mensupları istihdam edilerek ya-
pılmaktadır. Ankara Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü il içi trafik 
denetimlerinden sorumludur. Bu Ģube denetleme faaliyetlerini yaklaĢık 800 personelle yerine ge-
tirmektedir. Gündüz çalıĢma saatlerinde görev yapan yaklaĢık yüzde beĢ idari büro personelini 
bir kenara bıraktığımızda 700 personelin vardiya usulüne göre üçte biri aynı anda görev yap-
maktadır. Dolayısıyla geniĢ bir coğrafi alana ve büyük bir nüfusa sahip Ankara il merkezinde ay-
nı anda denetleme görevi yapan yaklaĢık 230 civarında personel bulunmaktadır. Hastalık, izin 
vb. durumlar da göz önüne alındığında ortalama 200 civarında bir personel ile denetim yapıl-
maktadır. Bunların bir kısmı da kaza çağrılarına giden trafik kaza ekipleri olarak düĢünüldüğünde 
geriye oldukça az sayıda personel kalmaktadır. CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan‘ın Ankara içi se-
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yahatlerinde ve havaalanı güzergâhındaki seyirlerinde istihdam edilen personel de göz önüne 
alındığında Ankara merkezde trafik denetimi yapacak personel kalmamaktadır. Bu noktada de-
netimler sadece birkaç merkezi yoğun noktada gerçekleĢtirilmektedir. Sonuç olarak Ankara mer-
kezde Kızılay ve benzeri yerler hariç özellikle merkez ilçelerin çoğunda trafik denetleme hizmet-
leri yerine getirilememektedir. Bu da trafik denetleme hizmetlerinde baĢarısızlığa neden olmakta 
denetim hissi uymayan vatandaĢların trafik kuralı ihlallerinin artmasına ve sonuçta kazalara ne-
den olmaktadır.  

ĠĢte yukarıda tanımı yapılan tahsisli verimlilik ilkesine göre denetimlerde istihdam edilecek per-
sonelin ihtiyaç duyulan yerlere orantılı olarak merkez ilçelerde görevlendirilmemesi vatandaĢta 
denetimin olmadığı hissini uyandırmakta ve vatandaĢın trafikteki davranıĢının bu yönde olmasını 
doğurmaktadır. Sadece bazı teknolojik araçlarla yerlerde yapılan denetimlere uyan vatandaĢ 
bunun dıĢındaki yerlerde her fırsatta trafik kuralları ihlallerini gerçekleĢtirmektedir. Sonuçta An-
kara merkezde trafik denetlemede personel istihdamında sorunlar mevcuttur ve bu gittikçe bü-
yüyen ve zararları daha artan bir sorun haline gelmektedir.  

TartıĢma ve Çözüm Önerileri 

Konu, Ankara‘da yaĢayan her vatandaĢın her gün karĢılaĢtığı toplamda herkesin zaman kaybet-
tiği ve artık insanlarda bıkkınlık oluĢturan bir hal almıĢtır. Bu yönüyle trafik denetiminden sorumlu 
olan polis trafik birimleri bu konunun üzerine gitmelidirler. Bir kısım insanın pervasızca trafik ku-
ralını ihlal etmesi ve zamanla bunun davranıĢ ve tutuma dönüĢmesi, bu ihlallerden birçok insa-
nın zarar görmesi konunun acilen ciddiye alınarak çözüme kavuĢturulması anlamına gelecektir. 
Bu nokta bazı öneriler geliĢtirmek mümkündür. Bu öneriler tahsisli verimlilik ilkesine uygun ola-
rak ihtiyaç duyulan yere ve ihtiyaç duyulan zaman dilimine göre yapılmaya çalıĢılacaktır.  

Birinci çözüm önerisi, CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan‘ın Ģehir içi seyahatleri güzergâhında istih-
dam edilecek personelin sadece bu iĢe tahsis edilmesi ve trafik denetleme birimlerinden ayrıl-
masıdır. Dolayısıyla bu personel sadece bu protokol seyahatlerinde güzergâhı düzenlemekten 
sorumlu olacaklardır. Trafik denetleme personeli ise sadece denetimle meĢgul olacaktır.  

Yukarıdaki öneriyle birlikte ikinci çözüm önerisi ise Ģu olabilir: ġu anda trafik denetleme hiz-
metleri merkezi sistemle Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü tarafından ya-
pılmaktadır. Bu da merkezi bir anlayıĢla özellikle Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya‘nın 
kenar bölgeleri ve Altındağ‘ın bazı merkezi yerleri hariç çoğu bölgeye personel gönderememe 
Ģeklinde olmaktadır. Bu açıdan her Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne trafik denetleme yetkisinin devre-
dilmesi önerilebilir. Dolayısıyla bir ilçe müdürlüğünün trafik denetleme personeli sadece o ilçe 
içinde trafik denetim yapacağı için daha verimli ve etkili olacaktır.  

Üçüncü çözüm önerisi,   sürekli gezen sivil trafik denetim ekiplerinin oluĢturulmasıdır. Trafik 
içinde normal bir araç gibi seyreden sivil trafik ekipleri bir trafik ihlaline anında müdahale edecek-
ler ve vatandaĢta her aracın bir trafik ekibi aracı olabileceği izlenimi uyandıracaktır. Dolayısıyla 
vatandaĢta oto-kontrol gerçekleĢecek ve trafik kuralları ihlali azalacaktır.  

BaĢka bir çözüm önerisi ise Ģudur:  son günlerde bazı çalıĢmaların olduğu basına yansıdığı 
Ģekliyle trafik ihlali halinde trafik cezası vermeye sadece trafik denetleme personelinin değil bü-
tün polislerin yetkilendirilmesidir. Dolayısıyla bu kadar sayıda polisin yapacağı anında denetim 
toplumda trafik ihlalini azaltacaktır. Bu açıdan örneğin Ġngiltere‘de özel bir trafik birimi yoktur. Bü-
tün polisler trafik denetim hizmeti sunarlar ve trafik ihlaline rastladıklarında trafik cezası yazarlar. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

68 

Bu çözüm toplumdaki algıyı etkilemek açısından en kuvvetli ve etkili çözüm önerisi olarak görü-
lebilir.  

Bütün bu çözüm önerilerinde en önemli nokta yeterli personelin verilmesi ve Ankara merkezde 
ihtiyaca göre istihdamıdır. Bu noktada bu çözüm önerileri ayrı ayrı veya birlikte veya birkaçı bir-
likte uygulanabilir.  

Bütün bunlara ek olarak teknolojik denetim araçlarının kullanımı artırılmalıdır. Özellikle hız ölçer 
araçların konulduğu yer sıklığı artırılmalı ve her trafik ıĢıkları noktasına fotoğraf çeken cihazlar 
yerleĢtirilmelidir. Özellikle kırmızı ıĢık ihlalinde devreye girecek bu cihazlar yoluyla elde edilen 
gelirler bu cihazların bakımına ve devamına harcanacak bütçeye aktarılmalıdır. Böylece bunların 
bakımı kalıcı hale getirilebilir.  

 

SONUÇ  

BüyükĢehirlerde trafik denetleme hizmetleri ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Trafiğin denetiminde 
kullanılan teknolojik araç-gereçler yanında personel istihdamı da ayrı bir önem kazanmıĢtır. 
Özellikle Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi Ģehir merkezlerinde trafik personelinin ihtiyaca ve toplu-
mun talebine göre doğru ve yerinde istihdamı ancak tahsisli verimlilik ilkesine göre yapılırsa ve-
rimli ve etkili olur. Bunun en önemli çaresi trafik denetleme yetkilerinin merkez ilçe emniyet mü-
dürlüklerine devredilmesi ve böylece o merkez ilçe emniyetinin ihtiyaca göre daha planlı perso-
nel istihdamı yapması olacaktır. Bunun yanında sivil gezici trafik ekipleri toplumda sürekli dene-
tim olduğu izlenimi verecek ve trafik kural ihlali azalacaktır. Bunun dıĢında Ankara‘ya mahsus 
olmak üzere devlet büyüklerine yol açmak ve güzergah trafik güvenliğini sağlamak için ayrı trafik 
ekipleri tahsis edilmelidir. Son olarak bütün çözüm önerileri yeterli personel sağlanması duru-
munda uygulanabilecektir. 
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HIZ KAVRAMLARI VE TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ 

 

 Yıldız TERZĠOĞLU1 

 

ÖZET 

 

Hız sadece trafik güvenliğini etkilemez aynı zamanda yakıt tüketimini, emisyon düzeyini, trafik 
gürültü seviyesini ve yola yakın yerde çalıĢan veya yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini kısaca 
çevreyi de etkiler. Bu nedenle hız istatistikleri çok farklı açılardan değerlendirilebilinir. Ancak ge-
nelde hızın hareketlilik ve trafik güvenliğine olan etkisi dikkate alınır ve incelenir.   

 

Yeni bir karayolu yol kullanıcıları tarafından zaman, konfor, güvenlik ve tasarruf edilen para açı-
sından değerlendirilir. Hız, seyahat edenlerin alternatif güzergah seçerken veya taĢıma türünü 
seçerken dikkate aldıkları en önemli faktördür. Trafik hızları hemen hemen herkesin ilgi alanında 
olan bir husustur. Bir sürücü olarak bir yolcu olarak veya bir yaya olarak tercih ettiğimiz hızlar 
birbirinden oldukça farklıdır. Yüksek hız, seyahat süresinin azalmasına neden olur bu da eko-
nomik yönden ve hareketlilik açısından pozitif etki yapar. Seyahat süresinin belirgin bir Ģekilde 
azalması ulusal ekonominin, bölgesel ekonominin geliĢmesine katkıda bulunur. Mal ve hizmetin 
çabuk ve kolay ulaĢtırılması eğitimden, ticarete, turizme kadar birçok faaliyetin geliĢmesine ve 
istihdamın artmasına neden olur. Ancak yüksek hız trafik güvenliği açısından da risk oluĢturabi-
lir.  "Çoğu karayolu güvenliği uzmanı karayolu ölümlerinde en önemli etmenin hız yapma olarak 
yorumlanan aĢırı hızdan (hız sınırının üzerinde araç kullanma) veya uygun olmayan hızdan (ya-
sal hız sınırına uygun ancak Ģartlara göre çok hızlı araç kullanma) kaynaklandığı konusunda gö-
rüĢ birliği içindedir. Karayolu trafiğindeki kayıplarda hız, hem karayolunda meydana gelen çar-
pıĢma ihtimalini hem de bunlardan kaynaklanan kayıpların vahametini etkileyen kilit risk etmen-
lerinden biri olarak tanımlanmaktadır" (Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı, 2008:3,6).  

 

Bu çalıĢmada hız ile ilgili tanım ve kavramlar verilmiĢ, hız tanımları arasındaki farklılıklar açık-
lanmıĢ, tasarım hızı, iĢletme hızı ve yasal hız sınırları arasındaki iliĢkiler incelenmiĢ ve makul 
(mantıklı) hız sınırı tespit edilmesinde dikkate alınan kriterler değerlendirilmiĢtir.   Ayrıca hız ve 
trafik güvenliği arasındaki iliĢki irdelenmiĢ ve Devlet Yolları üzerinde gerçekleĢtirilen noktasal hız 
etüdü sonuçları  değerlendirmiĢ ve hız yönetiminin önemi vurgulanmıĢtır.    

 

Anahtar Kelimeler: iĢletme hızı, tasarım hızı, yasal hız sınırı, noktasal hız etütleri  

 

 

                                                           
1ġehir ve Bölge Plancısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
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GĠRĠġ 

Hız sınırının üzerinde araç kullanımı veya içinde bulunan Ģartlara göre uygun olmayan hız nere-
deyse tüm dünyada karayolu trafiğinde meydana gelen kazaların sayısını ve ciddiyetini etkileyen 
en önemli etmen olarak kabul edilmektedir (KKGO,2008:xxi). Hızdan kaynaklanan ölüm ve yara-
lanmaların azaltılması için etkili bir hız yönetimi programının uygulanabilmesi için mevcut duru-
mun anlaĢılmasını sağlayacak bilgilerin öğrenilmesi  ve hız etütlerinin değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu çalıĢmanın amacı: 

 Hız ile ilgili tanım ve kavramları açıklamak, 

 Hız tanımları arasındaki farklılıkları açıklamak, 

 Tasarım hızı, iĢletme hızı ve yasal hız sınırı arasındaki iliĢkiyi belirleyerek mantıklı hız sınırı 
tespit edilmesinde dikkate alınan kriterleri değerlendirmek,  

 Devlet yolları üzerinde gerçekleĢtirilen hız etüdü sonuçlarını değerlendirmek 

 Hız ve trafik güvenliği arasındaki iliĢkinin irdelenerek hız yönetiminin önemi vurgulamaktır. 

HIZ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

Hız trafik mühendisliğinin baĢlıca kavramlarından biridir. Uygulamalara bağlı olarak hız ile ilgili farklı 
kaynaklarda farklı tanımlar yer almaktadır. Proje hızı, iĢletme hızı, seyahat hızı, seyir hızı, nokta hızı, 
yasal hız, serbest akım hızı,  kesim ortalama hızı, yığın hızı,  %85'lik hız gibi birçok hız tanımı kulla-
nılmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aynı olup farklı adlandırılmıĢ, bazı tanımların ise zaman içerisinde 
içeriği değiĢmiĢtir.  Bu çalıĢmada literatürde en çok kullanılan hız tanımları dikkate alınmıĢ ve tanımın 
alındığı en güncel kaynak veya kaynaklar ayrıca belirtilmiĢtir. Türkçe çevirilerde olabilecek farklılıklar 
için her bir tanımın ingilizce karĢılığı ayrıca parantez içerisinde verilmiĢtir.   

Hız Sınırı : Karayolu kesimlerinde uygulanan yasa ile belirlenmiĢ  maksimum (veya minimum) 
yasal hızdır (FHWA,2003:1A.13).  Ġki çeĢit hız sınırı tanımlanmakta olup bunlar; 

Yasal Hız (Statutory Speed):  Farklı yol sınıflarına, araç cinslerine ve yerleĢim yerleri özellikle-
rine göre tayin edilmiĢ (iĢaretlenmiĢ) yasal hızın olmadığı kesimlerde uygulanan kanunla belir-
lenmiĢ  hız sınırlarıdır (FHWA, 2009:5).   

Tayin EdilmiĢ (ĠĢaretlenmiĢ) Yasal Hız (Posted Speed): Belirli bir mahal için trafik tanzim iĢa-
retleri ile belirtilmiĢ uyulması zorunlu maksimum yasal taĢıt hızıdır. Hız değerleri trafik tanzim 
iĢaretleri ile gösterilir (FHWA, 2009:4).   

ĠĢletme Hızı (Operating Speed): Serbest akım koĢullarında taĢıtların gözlemlenen hızlarıdır. 
Gözlemlenen hızların dağılımının %85'i genelde iĢletme hızının bir ölçüsü olarak kullanılır 
(AASHTO, 2004:66). Tipik bir taĢıtın veya toplam trafiğin seyrettiği hızdır. ĠĢletme hızı ortalama 
hız, yığın hızı veya % 85'lik hız olarak tanımlanabilir (FHWA, 2003:1A.13).   

Nokta Hızı (Spot Speed) : Bir taĢıtın karayolunun belirli bir noktasından geçtiği andaki hızıdır.  

Ortalama Hız, Ortalama Nokta Hızı (Mean Speed, Average Spot Speed) : Belirli bir mahaldeki 
taĢıtların yaptığı anlık veya nokta hızlarının toplamının gözlemlenen taĢıt sayısına bölünmesiyle 
elde edilen hızdır (FHWA, 2009:4).   
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Ortalama Seyahat Hızı (Average Travel Speed) : Uzunluğu bilinen karayolunda gözlemlenen  
trafik akımının seyahat süresine dayalı olarak ölçülmesidir. Belirli bir yol kesimi uzunluğunun, 
tüm durma süreleri dahil edilmek üzere o kesimde seyahat eden taĢıtların ortalama seyahat sü-
relerine bölünmesi ile bulunan hızdır (TRB, 2010:4.4 ).    

Ortalama Seyir Hızı (Average Running Speed) : Belirli bir yol kesimi uzunluğunun, bu kesim-
den geçen taĢıtların ortalama seyir zamanlarına bölünmesiyle bulunan hızdır. Seyir zamanı ta-
Ģıtların hareket halinde olduğu süredir  (TRB, 2010:4.5). 

Önerilen Hız (Advisory Speed) : Karayolu projesi, iĢletme özellikleri ve Ģartlarına dayalı olarak 
herhangi bir karayolu kesiminde bütün taĢıtlar için önerilen hızdır (FHWA, 2003:1A.13).  

Serbest Akım Hızı (Free Flow Speed) : DüĢük trafik hacimli bir yol kesiminde herhangi bir kont-
rol gecikmesi (sinyalizasyon, göbekli kavĢak, dur iĢaretlemeleri gibi) veya diğer taĢıtların varlı-
ğından dolayı bir kısıtlama  olmaksızın sürücülerin istedikleri hızda seyrettikleri hızların ortala-
masıdır (TRB, 2010:4.5). 

Seyir Hızı (Running speed) : Belirli bir yol kesimi uzunluğunun, taĢıtın bu kesimdeki seyir za-
manına bölünmesiyle bulunan hızdır. Seyir zamanı taĢıtın hareket halinde olduğu süredir. 

Tasarım (Proje) Hızı (Design Speed) : Yol platformunun farklı geometrik elemanlarının tasarım 
özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan belirlenmiĢ hızdır (AASHTO, 2004:7), (FHWA, 
2003:1A.13).  

Kesim Ortalama Hızı (Space Mean Speed) : Ġstatiksel bir terim olup uzunluğu bilinen bir yol 
kesiminde seyir eden taĢıtların ortalama seyahat süresine bağlı olarak hesaplanan ortalama hızı 
ifade eder. Kesim ortalama hız olarak adlandırılır çünkü tanımlanmıĢ bir yol kesimindeki her bir 
taĢıtın seyahat süresine göre ortalama seyahat süresi hesaplanır. (TRB, 2010:4.5). Seyahat hızı 
ve seyir hızı kesim ortalama hızının iki farklı kullanım Ģekli olup trafik mühendisliğinde kullanılır 
(Roess vd., 1998:65). Seyahat hızında tüm durma süreleri dikkate alınırken seyir hızında sadece 
taĢıtın hareket halinde olduğu süre dikkate alınır. 

Yığın Hızı (Pace Speed) : BelirlenmiĢ hız aralıkları içerisinde en çok taĢıtı temsil eden hız aralı-
ğındaki en yüksek hız olup, tipik olarak kullanılan hız aralığı 10km/saattir (FHWA, 2003:1A.13). 
Örneğin herhangi bir yol kesiminde ve belirlenen bir süre içerisinde gözlemlenen taĢıtlar en fazla   
80km/saat ile 90km/saat arasında hız yapmıĢ ise o yol kesiminin   yığın hızı 80-90 km/saattir. En 
yüksek yığın hızı ise 90km/saattir.  

Zaman Ortalama Hız (Time Mean Speed) : Karayolunun herhangi bir noktasından geçen taĢıt-
ların hızlarının aritmetik ortalamasıdır. Ortalama nokta hızı olarak da ifade edilir (TRB, 2010:4.5). 

%85'lik Hız (% 85th Speed) : Seyahat eden taĢıtların %85'ine denk gelen veya altındaki hızdır. 
(FHWA, 2003:1A.13). Diğer bir ifade ile hız dağılımında 85. yüzdelik dilime düĢen hızdır. Sürü-
cülerin %15 daha yüksek hızda seyir etmektedir. 

TASARIM HIZI 

Yolların projelendirilmesinde ülkemizde genelde dikkate alınan kaynak AASHTO tarafından ya-
yınlanan ve yeĢil kitap olarak da adlandırılan "A Policy on Geometric Design of Highways and 
Streets" adlı yayındır.   Tasarım hızı,   yol platformunun farklı geometrik elemanlarının tasarım 
özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan belirlenmiĢ hızdır (AASHTO, 2004:67). Daha önceki 
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yıllardaki (2001 öncesi) tanımlarda tasarım hızı ile ilgili "maksimum güvenli hızdır" ifadesi bu gün 
kullanılan tanımdan çıkartılmıĢ ve iĢletme hızının tasarım hızından büyük olabileceği kabul edil-
miĢtir (FHWA, 2009:9).  Güvenli hız ifadesi tasarım hızından büyük bir hızın emniyetsiz olacağı 
algısına neden olabileceği için tanımdan çıkartılmıĢtır (TRB, 2003:9). Bir sonraki kısımda tasa-
rım hızı, yasal hız ve iĢletme hızı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. YeĢil kitapta tasarım hızı belir-
lemede topografya, beklenen iĢletme hızı, yol çevresi arazi kullanımı, yolun tipi ve fonksiyonu 
gibi özelliklerin dikkate alınması ve sokaklar hariç uygulanabilecek yüksek tasarım hızının seçil-
mesi önerilmektedir. Tasarım hızı minimum görüĢ mesafesi, minimum yatay  kurp yarıçapı, mak-
simum eğim, minimum düĢey kurp yarıçapı, seçilmiĢ bir yol kesimi en kesit elemanlarının mini-
mum geniĢliği, dever oranı, maksimum boyuna eğim, yatay açıklık, hızlanma/yavaĢlama Ģerit 
uzunluğu gibi yol geometrik elemanlarının özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (FHWA, 
2009:21). 

Amerikan Ulusal Karayolu Ġdaresi tarafından 2009 yılında yayınlanan "Hız Kavramları Bilgilen-
dirme Rehberi" adlı yayında tasarım hızı, belirlenmiĢ tasarım hızı (designated design speed) ve 
artırılmıĢ tasarım hızı1 (inferred design speed) olmak üzere iki farklı Ģekilde tanımlanmıĢtır. Ta-
sarım hızı veya belirlenmiĢ tasarım hızı, geometrik tasarım sürecinin bir parçası olarak belirli bir 
yol kesimi için kullanılan hızdır. BelirlenmiĢ tasarım hızı karayolu elemanlarının minimum tasarım 
özelliklerini belirlemede kullanılır ve tasarım dokümanlarının, proje paftalarının kapak sayfaların-
da belirtilir. Ġkinci olarak tanımlanan artırılmıĢ tasarım hızı ise  sadece tasarım hızına dayalı olan 
özellik ve elemanlara (örneğin kurp, görüĢ mesafesi, dever v.b.) uygulanabilir (FHWA, 2009:9). 

YASAL HIZ SINIRLARI  

Yasal hız sınırları iki Ģekilde belirlenmektedir. Bir mühendislik çalıĢmasına dayanarak belli bir yol 
veya yol kesimi için özel olarak belirlenen ve trafik tanzim iĢaretleri ile gösterilen tayin edilmiĢ 
(iĢaretlenmiĢ) yasal hız sınırları, diğeri ise tayin edilmiĢ yasal hız sınırlarının olmadığı yerlerde 
uygulanan yasada belirtilmiĢ hız sınırlarıdır (FHWA, 2009:26). YerleĢim yerlerine, yol tiplerine ve 
araç türlerine göre çok farklı hız sınırları yasada yer alır. Genelde yasada uyulması zorunlu 
maksimum hız sınırları belirtilmektedir (FDOT, 2010:2-1).   

Tayin edilmiĢ (iĢaretlenmiĢ) hız sınırlarının belirlenmesinde serbest akım koĢullarındaki %85‘lik 
hız dikkate alınmalı ve yasal hız %85‘lik hız değerinin 10km/saatlik hız aralığı içerisinde olmalıdır 
(FHWA, 2003:2B-13). Hız sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken diğer faktörler 
(FHWA, 2003:2B-14); 

 Yolun özellikleri, banket durumu, eğim, aliyman(yol ekseni) ve görüĢ mesafesi 

 Yığın hızı 

 Yol boyu geliĢmeleri ve çevre 

 Park durumu ve yaya aktiviteleri 

 En az 12 aylık dönemdeki kaza durumu 

Hız sürücü tarafından seçilir. Belli bir yerde tek bir hız değeri yoktur. Sürücüler genelde kendile-
rini güvenli hissettikleri hızda araç kullanırlar. Sürücülerin hızlarını belirlemesine etki eden unsur-
lar (FDOT, 2010:3-1); 

                                                           
1 Bu çalıĢmada "inferred design speed" artırılmıĢ tasarım hızı olarak dikkate alınmıĢtır. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

73 

1. Günün saati 
2. Seyahat amacı 
3. Ortamın aydınlığı   
4. Hava durumu 
5. Araç Tipi 
6. Hız Sınırı 
7. Mevcut ve/veya geçmiĢ trafik kontrolleri (polis, radar vb) 
8. Bir kazaya veya sonuçlarına Ģahit olmak  
9. Seyahatin 8 veya 16 km önceki seyahat hızı 
10. BitiĢik arazi kullanımı 
11. En son trafik cezası ve ceza puanı 
12. Üstyapı ıslaklık durumu 
13. Üstyapıdaki kar, buz, çamur, kum durumu 
14. Sürücünün kanındaki alkol ve/veya uyuĢturucu madde miktarı 
15. Sürücünün iĢ programı (gecikme, zamanında olma gibi) 
16. Seyahatin uzunluğu 
17. Yolcu sayısı 
18. Yolcu profili 
19. Sürücünü yolu tanıması 
20. TaĢıtın fiziksel özellikleri 
21. Seyahatin aciliyeti 
22. SürüĢ yeteneği  
23. Sürücünün kiĢiliği 
24. Sürücünün duygusal durumu 
25. ġerit geniĢliği 
26. Diğer taĢıtların hızları 
27. Park eden taĢıtlar  
28. Banket geniĢliği ve durumu 
29. Kısıtlı yanal açıklık 
30. Üstyapı tipi ve durumu 
31. Yüzeyin pürüzlülüğü 
32. Trafik Hacmi 
33. Yayalar (özellikle çocuklar)  
34. Bisiklet/motosiklet kullananların varlığı 

Trafik içerisindeki taĢıtların aynı hızda seyretmeleri sonucu daha güvenli bir iĢletim olur. Aynı 
hızda araçların seyretmesi demek daha az sollama, daha az gecikme ve daha az arkadan çar-
pıĢma demektir.  Eğer sürücülerin çoğunluğu hız limitini makul bulursa trafikte daha düzgün ve 
sakin bir Ģekilde akar ve hız sınırlarına eğer sürücülerin çoğunluğu tarafından gönüllü olarak 
uyuluyorsa anlamlı ve kabul edilebilirdir (FHWA, 2009:26). Suni olarak seçilen çok düĢük hız sı-
nırlarına uyma oranı düĢüktür ve trafikte büyük hız farklılıkları yaratır, hız farklılıkların artması 
daha fazla karmaĢaya ve manevralarda daha fazla çarpıĢmaya yol açar (Srinivasan, 2006:5).  

Hız Kavramları Bilgilendirme Rehberi adlı yayında, genelde tasarım hızı, iĢletme hızı ve yasal 
hız sınırları arasında kavramsal olarak ġekil 1'de belirtilen bir iliĢkinin olması gerektiğinin ideal 
olarak düĢünüldüğü ancak, bu konuya hiç bir yayında veya hız ile ilgili el kitaplarında değinilme-
mekle birlikte genel mühendislik görüĢü olarak uyulmakta olduğu belirtilmektedir.  Bu kavram 
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doğrultusunda ulaĢım ile ilgili kamu kurumları yasal hız sınırlarını tasarım hızının daha altında 
belirlemekteler (FHWA, 2009:28). ġekil 2‘de ise tasarım sürecinde dikkate alınan tipik hız iliĢkile-
ri gösterilmektedir. ġayet tasarım sürecinde yasal hız sınırı biliniyorsa tasarım hızı her zaman 
olmasa da yasal hız sınırına eĢit veya üstünde alınır (FHWA, 2009:28). Tasarım sürecinde tasa-
rım hızı seçilir. ArtırılmıĢ tasarım hızı ise kesinlikle geometrik elemanların tasarım kararları so-
nucunda belirlenir yani belirlenmiĢ tasarım hızı ile artırılmıĢ   tasarım hızları genelde farklıdır 
(FHWA, 2009:29). Çünkü tasarımcı geometrik tasarım özelliklerini belirlerken belirlenmiĢ tasarım 
hızına göre belirlenen minimum değerlerin üstünde değer belirleme teĢvik edilir ve bunun sonu-
cu olarak birçok tasarım elamanlarının özellikleri tasarım hızının çok daha üstündeki hız değerle-
rini karĢılamaktadır (FHWA, 2009:29). 

 

 ġekil 1. Kavramsal Olarak Ġdeal Hız ĠliĢkileri1 

 

ġekil 2. Tasarım Sürecinde Öngörülen Tipik Hız ĠliĢkileri4 

 

                                                           
1 Kaynak:  Federal Highway Administration, (2009) Speed Concepts:Informational Guide, sayfa: 29  
    
4 Kaynak:  Federal Highway Administration, (2009) Speed Concepts:Informational Guide, sayfa: 30 
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ġekil 3. Orta ve DüĢük Tasarım Hızlarında Bazen GeliĢen Hız ĠliĢkileri4 

 

 

 

ġekil 4. GerçekleĢen ĠĢletme Hızlarına Göre Artırılan Hız Sınırları Sonucunda OluĢan Hız 
ĠliĢkileri4 

 

Yol trafiğe açıldıktan sonra gerçekleĢen iĢletme hızı beklenen iĢletme hızından yüksek olabilir  
(ġekil 3).  Bu durum genellikle belirlenmiĢ tasarım hızının talep edilen hızdan az olduğu orta ve-
ya düĢük tasarım hızının olduğu yol ve caddelerde oluĢur (FHWA, 2009:29). Talep edilen hız, 
yolun tasarım özelliklerinden dolayı hiç bir kısıtlamanın olmadığı,  serbest akım koĢullarında sü-
rücülerin seyahat etmek için kendi iradesi ile seçmiĢ oldukları hızdır (FHWA, 2009:29). Eğer 
gerçek iĢletme hızlarına göre yasal hız sınırı değiĢtirilirse tasarım hızı ile hız sınırları arasındaki 
iliĢkide değiĢir ve ġekil 4‘de görüldüğü gibi hız sınırı belirlenmiĢ tasarım hızının üzerinde olur. 

ġekil 3 ve 4 de görülen durum bazı yollarda veya yol kesimlerinde sıklıkla görülen ve istenme-
yen bir durumdur. ġekil 4'de ki gibi hız sınırının artmasının zaten yüksek olan iĢletme hızının 
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artmasına neden olacağı ve güvenlik düzeyinin azalacağı konusunda endiĢe yaratmaktadır  
(FHWA, 2009:30). 

Hız Kavramları Bilgilendirme Rehberi adlı yayında bazı kiĢilerin yasal hız sınırlarının tasarım hı-
zını aĢmasının kabul edilmesini anlamakta zorlandığı ifade edilmektedir.  Ġlk olarak, genellikle 
belirlenen  tasarım hızı için minimum değerlerin  üzerinde olan geometrik tasarım kriterleri kulla-
nılır (FHWA, 2009:30). Ġkinci olarak geometrik tasarım kriterleri çeĢitli ölçütler kullanılarak geliĢti-
rilmiĢtir. Örneğin yatay kurp kriteri,  araçtaki yolcuların dengesiz yanal ivmeye duyusal tepkisi 
anlamına gelen  konfor düzeyine dayanır ve bu değerler 1940'lı yıllarda geliĢtirilmiĢtir (FHWA, 
2009:30). Son olarak kriterler, gerçekleĢmesi pek mümkün olmayan olumsuz koĢulların var ola-
cağı  varsayımlara dayalıdır. (gerçek koĢullar muhtemelen daha iyi olacaktır.) Sonuç olarak, uy-
gun çevresel Ģartlar altında tasarım hızında araç kullanılması beklenmedik geliĢmeler, ortalama-
nın altında sürücü performansı ve daha az elveriĢli yol koĢullarında dahi telafi edilebilen bir gü-
venlik marjı sağlamaktadır (FHWA, 2009:30). 

Hız sınırlarının tasarım hızlarına göre belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterler 
(TRB,2003:84) ; 

 Bütün yol güzergahlarında hız sınırları, noktasal hız etütlerine ve %85'lik iĢletme hızlarına 
dayanarak belirlenmeli. Yasada belirtilen minimum ve maksimum hız sınırları tayin edilmiĢ 
(iĢaretlenmiĢ) yasal hızların da sınırları olmalı. Mevcut bir yol güzergahında iĢaretlenmiĢ hız 
sınırı, mühendisin yol ve yol çevresinin özelliklerini incelemesi ve değiĢimin yol güvenliği 
için gerekli olduğunun belirlenmesi sonucunda artırılmalıdır. 

 Herhangi bir yol güzergahında artırılmıĢ tasarım hızı %85‘lik iĢletme hızından düĢük olsa bi-
le % 85 lik hız en uygun hız sınırı olarak dikkate alınmalı. Tayin edilmiĢ yasal hız sınırlarının 
%85 lik hıza dayanması iyi ve tipik bir mühendislik uygulamasıdır. Bu uygulama artırılmıĢ 
tasarım hızının %85'lik hızdan düĢük olduğu durumlarda da geçerlidir. Bu durumlarda iĢa-
retlenmiĢ yasal hız sınırları güvensiz veya aĢırı olarak kabul edilemez. 

 Herhangi bir yerdeki düĢük tasarım hızından dolayı suni olarak seçilen düĢük hız sınırları 
ne etkili olur ne de iyi bir mühendislik uygulamasıdır. 

 Eğer yol güzergahındaki herhangi bir kesimde tayin edilmiĢ (iĢaretlenmiĢ) yasal hız, artırıl-
mıĢ tasarım hızından yüksek ve bu yerde güvenlik endiĢesi varsa, bu durumda sürücüleri 
uyarmak amacıyla bilgi amaçlı uyarı iĢaretlemeleri yapılmalı. ArtırılmıĢ tasarım hızının, iĢa-
retlenmiĢ yasal hızdan çok az düĢük olması, duruĢ görüĢ mesafesinin tasarımının riske 
girmeyen koruyucu varsayımlara dayanarak yapılması nedeniyle güvensiz iĢletme koĢulları 
yaratmaz. Burada hatırlanması önemli olan, her bir iĢaret yol kenarı objesidir ve ihtiyaç ol-
duğunda görülebilir bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 Yeni ve yeniden yapılacak yollar ve yol kesimleri, yolun mevcut veya gelecekteki durumu 
dikkate alınarak kabul edilen en yüksek tayin edilmiĢ yasal hız sınırları ile tutarlı olan uygun 
iĢletme hızlarına göre tasarlanmalıdır.   

Ülkemizdeki tasarım hızı ve yasal hız sınırları arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi amacıyla Kara-
yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Polatlı-Sivrihisar, Yıldızeli-Sivas, Bitlis-Baykam ve 
Boğazlıyan-Himmetdede Devlet yolları olmak üzere 4 farklı bölünmüĢ yol projesi  dikkate alına-
rak, özellikle hız ölçüm cihazlarının yerleĢtirildiği kesimlerde ki iĢletme hızları ve tasarım hızları 
değerlendirilmiĢtir. Ancak, noktasal hız ölçümlerinin karayolunun  düz  kesimlerde yapılması ne-
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deniyle bu projelerin dalgalı ve dağlık alanlarına ait  incelemeler yapılamamıĢtır. Projeleri incele-
nen bu kesimlerinde genelde ortalama ve %85'lik hızların tasarım hızından daha yüksek olduğu 
görülmüĢtür (Tablo1).   Karayolu tasarımcısı karayolu projesini hazırlarken her zaman için   yol 
sınıfının gerektirdiği proje hızını sağlayan minimum yol geometrik elemanlarının altına düĢür-
memeye çalıĢır. (zorunlu Ģartlar dıĢında) Ancak topografyanın elverdiği Ģartlarda tasarım ele-
manları belirlenen minimum standartların üzerinde olacaktır. Bu durum  sürücünün tasarım hı-
zından daha fazla hız yapma olanağına sahip olduğunu göstermektedir.    

 

Tablo1. Yol KoĢulları Özet Tablosu 

KRĠTERLER 
Polatlı-Sivrihisar 

Devlet yolu 
Yıldızeli-Sivas 

Devlet Yolu 
Bitlis-Baykam 
Devlet Yolu 

Boğazlıyan-
Himmetdede 
Devlet Yolu 

Ġncelenen Kesim Km:26+000 Km: 45+500 Km:42+000 Km:6+000 

Yıllık Ortalama Günlük 
Trafik (2011) 

12 618 2 751 3 031 3 630 

Tasarım (Proje) Hızı 
(km/sa) 

90 90 90 90 

% 85 lik hız (km/sa) 120 116 107 116 

Ortalama Hız (km/sa) 98 96 85 94 

Yığın Hızı Aralığı (km/sa) 91-100 86-95 81-90 75-84 

Yığın Hızı Yüzdesi 19% 21% 20% 24% 

 

HIZ VE TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ   

Çoğu karayolu güvenliği uzmanı karayolu ölümlerinde en önemli etmenin hız yapma olarak yo-
rumlanan aĢırı hızdan (hız sınırının üzerinde araç kullanma) veya uygun olmayan hızdan (yasal 
hız sınırına uygun ancak Ģartlara göre çok hızlı araç kullanma) kaynaklandığı konusunda görüĢ 
birliği içindedir (KKGO,2008:3,6). Hızı kontrol altına alma çabalarının altında hız azalmasının tra-
fik kazalarını azaltacağı varsayımı bulunmaktadır. Hız  ve trafik kazaları arasında üç farklı iliĢki 
vardır (Srinivasan,2006:4). Birincisi, hız yol üzerindeki sürücülerin, yayaların veya diğer objelerin 
tepki vermek için ihtiyaç duyduğu süreyi etkilemekte ve böylece ne durmak ne de problemden 
sakınmak mümkün olabilmektedir. Ġkincisi yol üzerindeki taĢıtlar arasında veya yol üzerindeki ta-
Ģıtlar ile yol kenarındaki objeler (örneğin park etmiĢ taĢıtlar) arasındaki hız farklılıklarının çar-
pıĢma olasılığını doğrudan etkilemesi. Üçüncüsü çarpıĢma olduğunda yüksek hızın ciddi yara-
lanmalar, maddi hasarlara neden olması. 

Karayolu trafiğindeki kayıplarda hız, hem karayolunda meydana gelen çarpıĢma ihtimalini hem 
de bunlardan kaynaklanan kayıpların vahametini etkileyen kilit risk etmenlerinden biri olarak ta-
nımlanmaktadır (KKGO,2008:3).Yüksek hız hem kaza riskini hem de kaza olması halinde önemli 
düzeyde kayıplara yol açma ihtimalini artırmaktadır. Bunun nedeni hız arttıkça hem sürücünün 
tepki verme süresi içinde kat edilen mesafenin hem de durmak için gerekli mesafenin artmasıdır 
(KKGO,2008:4). Diğer bir deyiĢle yüksek hızlar yol kullanıcılarına çarpıĢmadan kurtulmalarını 
sağlayabilecek manevralar için daha az Ģans tanımaktadır. Bir çarpma esnasında hız ne kadar 
yüksekse, darbe sırasında emilmesi gereken mekanik (kinetik) enerji miktarı da o kadar yüksek-
tir. Yüksek hızlarda darbe anındaki hız artmakta dolayısıyla taĢıtın ve yolcuların maruz kaldığı 
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kuvvetlerde artıĢ göstermektedir. Dolayısıyla yüksek hızın önemli düzeyde kayıplara yol açma 
ihtimali de daha yüksektir (KKGO,2008:9). 

Ortalama hızdaki değiĢikliklerin trafikte meydana gelen çarpıĢmaların oranı ve ciddiyeti üzerin-
deki etkilerinin hesaplanmasında kuvvet modeli dikkate alınmaktadır (KKGO,2008:9). ġekil 5 in-
celendiğinde ortalama hızda yüzde 5'lik bir artıĢın yaralanmaya yol açan çarpmalarda yüzde 10, 
ölümlere yol açan çarpmalarda ise yüzde 20‘lik bir artıĢa neden olduğunu göstermektedir.   

 

 

 

ġekil 5. Kuvvet Modeline Göre Hızdaki Yüzdelik DeğiĢim Ve ÇarpıĢmalardaki Yüzdelik De-
ğiĢim Arasındaki ĠliĢki5 

 

DEVLET YOLLARI ÜZERĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN NOKTASAL HIZ ETÜTLERĠ   SONUÇ-
LARI 

Noktasal hız çalıĢmaları, yolun belli bir kesiminden geçen araçların hız dağılımlarını belirlemek 
ve mühendislik kararlarını almak için kullanılan bazı istatistikleri hesaplamak için yapılır. Nokta-
sal hız çalıĢmalarının sonuçları aĢağıda belirtilen çok sayıda trafik güvenliği uygulamalarında 
kullanılmaktadır ( Iowa State University,2002:2.1). 

 

1) Mevcut trafik iĢletimini belirlemek ve trafik kontrol cihazlarını değerlendirmek  

a) Uygun hız sınırlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi 

b) Hız dağılımında 50. ve 85. yüzdelik dilime düĢen hız değerlerinin belirlenmesinde 

c) Tavsiye edilen(önerilen) hızların belirlenmesinde 

d) Geçme yasağı olan bölge sınırlarının belirlenmesinde 

                                                           
5 Kaynak: Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı, (2008) Hız Yönetimi Karar Organları ve Uygulayıcılar Ġçin Karayolu Güvenliği 

El Kitabı, Çeviri: Emniyet Genel Müdürlüğü (2011), s.9 
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e) Trafik iĢaret ve iĢaretlemelerinin yerlerinin belirlenmesinde   

f) Uygun trafik sinyal zamanlarının belirlenmesinde 

2) Yol boyu tasarım elemanlarının değerlendirilmesinde 

a) Uygun yanal görüĢ mesafelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde   

b) Uygun geçiĢ görüĢ mesafelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde   

c) Uygun duruĢ görüĢ mesafelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde 

3) Yol boyu güvenlik sorunlarının değerlendirilmesinde  

a) Hız problemlerinin değerlendirilmesi ve test edilmesi 

b) ÇarpıĢmalarda hızın etkisinin değerlendirilmesi 

c) Diğer kamu ve resmi çalıĢmalar için veri temininde 

4) Hız eğilimlerinin sistematik bir Ģekilde izlenmesinde 

5) Trafik kontrol cihazlarının veya trafik programlarının (iĢaret ve iĢaretlemeler dâhil),  trafik iĢleti-
mindeki değiĢikliklerin ve hız denetimleri ile ilgili alınan önlemlerin etkilerinin izlenmesinde   

Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında da noktasal hız etütleri otomatik trafik sayım cihazları 
kullanılarak yapılmakta ve Devlet Yollarına ait ortalama hız, %85'lik hız ve hız ihlal bilgileri her yıl 
yayınlanmaktadır.   

 

Tablo 2. 2009-2011 Yılı  BölünmüĢ Devlet Yolları Ortalama Ve %85'lik Hız Bilgileri6 

 

25.06.2010 tarihli ve 6001 sayılı ―Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun‖ ile bölünmüĢ yollarda hız sınırları değiĢtirilmiĢ, otomobiller için 90 km/saat‘ten 110 
km/saat‘e, otobüsler için 80km/saat'ten 90km/saat'e, kamyonlar için 80kmsaaat'ten 85km/saat'e çı-
kartılmıĢtır. BölünmüĢ yollarda yapılan yasal hız sınırlarındaki düzenlemeden sonra elde edilen 
2011 yılına ait hız bilgileri 2009 yılına ait hız bilgileri ile karĢılaĢtırıldığında; bölünmüĢ yollarda orta-
lama hızlarda otomobillerde %1,39 otobüslerde %2,46, kamyonlarda %1,07 çekici+yarı römork sı-
nıfındaki taĢıtlarda %0,9, toplam hızda ise %1,44 oranında artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir.  %85‘lik hız 
otomobiller için hız sınırı düzenlemesi öncesi 112 km/saat, düzenleme sonrası 113 km/saat, oto-
büslerde ise düzenleme öncesi 92 km/saat, düzenleme sonrası 96 km/saat olmuĢtur.  

                                                           
6 23 adet sabit trafik sayım ve sınıflandırma istasyonundan elde edilen hız bilgileridir. 

Taşıt Sınıfları

2009 2011 Artış (%) 2009 2011 Artış (%)

Otomobil 94,7 96,0 1,39 112,1 113,3 1,09

Hafif Yüklü Ticari Taşıt 89,7 90,2 0,55 107,4 107,9 0,40

Orta Yüklü Ticari Taşıt 82,0 83,5 1,75 96,5 98,0 1,58

Otobüs 84,3 86,4 2,46 92,1 96,3 4,53

Kamyon 74,6 75,4 1,07 84,7 85,9 1,44

Kamyon+Römork 74,1 73,8 -0,44 84,1 84,6 0,57

Çekici+yarı römork 75,3 76,0 0,99 85,0 85,7 0,82

Tüm Taşıtlar 88,8 90,1 1,44 106,7 108,3 1,43

Ortalama Hız (km/sa) Yüzde 85'lik Hız (km/sa)
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Tablo 3. BölünmüĢ Devlet Yollarında 2011 Yılı TaĢıt Bazında Hız Ġhlali Yüzdeleri 

Taşıt 

Sınıfları 

Yasal Hız 

Sınırları   

(km/sa) 

Yasal Hız Sınır-

ları  %10 Tole-

ranslı    (km/sa) 

Hız 

İhlal 

Oranı  

 % 

Hız İhlal Oranı                       

%10 Toleranslı                

% 

Otomobil 110 121 22 10 

Otobüs 90 99 51 11 

Kamyon 85 93,5 18 6 

Çekici+Yarı Römork 85 93,5 17 7 

 

2011 yılında 194 adet sabit otomatik trafik sayım ve sınıflandırma istasyonlarından taĢıt sınıfları 
bazında elde edilen hız ihlal yüzdeleri de ayrıca incelenmiĢtir (Tablo-3). Ülkemizde ÇeĢitli araç 
cinslerine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngörmüĢ olduğu azami hız sınırlarını, %10 
nispetinde aĢtığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 
inci maddesine göre iĢlem yapılmaz. Bu nedenle hız ihlalleri yasal hız sınırına %10 tolerans ek-
lenerek ve eklenmeden iki Ģekilde verilmiĢtir. Yasal hız sınırlarına %10 tolerans eklenmediğinde; 
otobüs sınıfında hız ihlalinin (%51) diğer taĢıt sınıflarına göre daha fazla olduğu görülmekte, 
otobüs sınıfından sonra sırasıyla otomobil (%22), ve ağır taĢıt sınıfları (%18) gelmektedir. Yasal 
hız sınırlarına %10 tolerans eklendiğinde; otobüs ve otomobil sınıflarının ihlal yüzdeleri birbirine 
yakın ve hız ihlali ortalama %10 ile diğer taĢıt sınıflarına göre daha fazla olmuĢtur.   

Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığının Hız yönetimi: Karar organları ve uygulayıcılar için kara-
yolu güvenliği el kitabı ‗‗ adlı yayında Polislerin genellikle maksimum yasal hız sınırının üzerinde 
araç kullanımına karĢı bir miktar tolerans gösterdiği, durum böyle olduğunda yol kullanıcılarının 
yasal sınır artı eklenen toleransın gerçek hız olduğunu düĢünmeye baĢladığı, örneğin, çoğu hız 
denetiminde, sürücülerin yasal sınırın 10 km/s ya da daha fazla üzerinde olduklarında uygulan-
dığı, çoğu sürücünün bunun farkına vardığı ve yeni hız sınırının, belirlenen hız sınırı artı denetim 
toleransı haline geldiği,  bunun gelecekte herhangi bir programın tasarlanmasında dikkatli bir 
Ģekilde göz önünde bulundurulması gerektiğini‘‘ belirtilmektedir (KKGO,2008:xxi).  Ülkemizde de  
otomobiller için yasal hız sınırı 110km/s iken bazı sürücülerin %10 tolerans payını ekleyerek ya-
sal hız sınırını 121km/sa olarak dikkate alabilecekleri trafik güvenliği çalıĢmalarında  göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

HIZ YÖNETĠMĠ  

Trafik hız yönetimi, hız sınırlarının belirlenmesi ve denetlenmesi, hızı azaltmak için  tasarlanmıĢ 
mühendislik uygulamaları, halka yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları da dahil olmak üzere 
çok sayıda önlemi kapsamakta olup amaç, içinde bulunduğu koĢullar için yüksek olan hızda araç 
kullanma oranını azaltmak ve hız sınırlarına uygun araç kullanma oranını maksimuma çıkart-
maktır (KKGO, 2008: xxi).  Güvenli sistem bağlamında uygun bir hız demek, hareketlilik ve kara-
yolu çevresindeki geliĢim, karayolundan yararlanan yol kullanıcılarının karıĢımı, yola eriĢim sıklı-
ğı  (kavĢaklar da dahil), trafik hacmi ve karıĢımı, çevre korumayla ilgili hususlar ile karayolu çev-
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resinde yaĢayan kiĢilerin yaĢam kalitesi bağlamında trafik güvenliğinin temel hedef olarak göze-
tildiği bir hız seviyesi demektir (KKGO, 2008:11).  

Hız yönetimi karayollarındaki çarpıĢmaların sayısını ve bundan kaynaklanan  ağır yaralanma ve 
ölümleri azaltmayı amaçlamakta olup daha düĢük seyir hızlarının yol güvenliği açısından fayda-
ları aĢağıda belirtilmektedir(KKGO, 2008:17).  

-Tehlikeleri fark etmek için daha fazla zaman tanıması 

-Tehlikelere verilen tepki süresi boyunca kat edilen mesafenin azalması 

-Fren yaptıktan sonra aracın daha kısa mesafede durması 

-Yol kullanıcıları taĢıtın hızı ve çarpma zamanı hakkında daha iyi tahminde bulunabilmesi 

-Diğer yol kullanıcılarına, çarpıĢmadan kaçabilmek için daha fazla Ģans tanıması 

-Sürücünün, aracın kontrolünü kaybetme ihtimalinin azalması 

Ülkemizin ihtiyaçlarına, kültür yapısına uygun etkili bir hız yönetimi için, uygun hız sınırlarının be-
lirlenmesi (Yasada genelde uyulması zorunlu maksimum hız sınırları belirlenir. Ancak burada 
önemli olan yolların fonksiyonel sınıfına, geometrik özelliklerine göre tayin edilmiĢ yasal hız sı-
nırlarıdır), mühendislik önlemleri, hız sınırlarının polis tarafından etkili bir Ģekilde denetlenmesi, 
gerek bilgilendirici hız iĢaretlerine gerekse yasal hız sınırlarına uyulmasını teĢvik etmek için ha l-
ka yönelik kapsamlı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması gibi yöntemlerin uygulanarak 
trafik güvenliğinin artırılması gerekmektedir.   
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HIZ VE ALKOL DENETĠMLERĠNĠN TRAFĠK KAZALARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠ 
ĠNCELEYEN BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

 

Dr. Murat DELĠCE1 

Yavuz BAL2 

Özet 

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada büyük kayıplara sebep olan ciddi bir problemdir. 
Dünyada bir milyonu aĢkın kiĢi, ülkemizde ise on bini aĢkın kiĢi her yıl trafik kazalarında ölmektedir. 
Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise yüz binlerce kiĢi yine trafik kazalarında yaralanmakta ve sakat 
kalmaktadır. Ayrıca trafik kazaları ülke ekonomileri için büyük kayplara sebep olmaktadır. Bu kadar 
ciddi ve kapsamlı bir sorun olan trafik kazaları için önerilen çözümlerin en etkililerinden birisi trafik 
denetimleridir. Trafik denetimlerinin kuramsal alt yapısı suç teorilerinden Caydırıcılık Teorisine da-
yanmaktadır ve sayısız ampirik çalıĢma trafik denetimlerinin ve denetimlerde uygulanan cezaların 
trafik kazalarını ve kazaların olumsuz sonuçlarını azaltmakta etkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtır-
mada korelasyon analizi kullanılarak polislerin 81 ilde denetimlerde uyguladıkları trafik cezaları sayı-
ları ile illerdeki trafik kazaları sayıları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları Caydırıcılık 
Teorisine ve literatürdeki araĢtırma bulgularına aykıra olarak trafik cezaları sayıları ile trafik kazaları 
sayıları arasında doğru orantılı, güçlü ve anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir.  

Key Words: Trafik Kazaları, Trafik Denetimi, Trafik Cezası, Polis, Caydırıcılık 

The Investigation of the Relationship between Traffic Accident and Traffic Control Concerning 
Speed Limit and Driving under Alcohol  

Abstract 

Traffic accident is a serious problem which causes enormous damages both in the world and in our 
country. More than a million people in the word and more than ten thousand people in our country die 
in traffic accidents every year. Moreover, millions in the world and hundred thousand in our country 
are wounded because of traffic accidents. Traffic accidents also cause grandiose economic loss. 
Traffic control is one of the most effective solutions against traffic accidents. Traffic control‘s theoreti-
cal background is constituted by the Deterrence Theory, which is a crime theory.  A great number of 
empirical research studies have shown that traffic control and traffic citations are effective to de-
crease the number of traffic accidents and the damages caused by the accidents. This study investi-
gated the relationship between the number of traffic citation issued by police officers in 81 provinces 
in Turkey and the number of traffic accidents in the same provinces. The findings showed that there 
is a strong, positive and significant relationship between the number of traffic citation and the number 
of traffic accidents, which is not supported by the Deterrence Theory and earlier research studies in 
the literature.  

Key Words: Traffic Accidents, Traffic Control, Traffic Citation, Police, Deterrence 
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GiriĢ 

Trafik kazaları doğurduğu sonuçlar itibariyle hem dünyada hem de ülkemizde çok ciddi bir problemdir. 
Trafik kazası kavramının literatüre girmesinin ardından yüz yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve bu süreç 
boyunca trafik kazaları önemli bir sorun olarak varlığını her zaman sürdürmüĢtür (Prentkovskis et al., 
2010). Dünyada her yıl trafik kazaları sebebiyle yaklaĢık 1,2 milyon kiĢinin öldüğü rapor edilmektedir 
ki bu her gün ortalama 3500 insanın trafik kazalarında öldüğü anlamına gelmektedir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2011). Bir diğer ifade ile dünyada hergün ABD‘de Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerine 11 
Eylül‘de yapılan terör saldırılarında kaybedilenlerden daha fazla insan trafik kazalarında ölmektedir 
(Short and Pinet-Peralta, 2010).  Bu istatistikler dünyadaki tüm ölümlerin %2,1‘ini oluĢturmaktadır ve 
trafik kazaları, insan ölümlerine sebep olan faktörler sıralamasında 10. sırada yer almaktadır (Cagla-
yan et al., 2010). Ancak trafik kazaları 16-24 yaĢ grubundaki gençler için önde gelen ölüm sebeple-
rinden birisidir (Mohammadi, 2009). 

Ayrıca trafik kazaları her yıl ortalama 50 milyon insanın da yaralanmasına da sebep olmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü  (2011) etkili tedbirler alınmazsa trafik kazalarının yol açtığı bu ölümler ve yara-
lanmalarının gelecek 20 yıl içerisinde %65 oranında artacağını öngörmektedir. Bu ölümler ve yara-
lanmalara ilave olarak trafik kazaları devasa ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Trafik kazala-
rının sebep olduğu yıllık ekonomik kaybın 518 milyar Amerikan Dolarından daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2011). Trafik kazalarının yol açtığı ekonomik kayıplar ülkelerin 
gayri safi milli hasılalarının %2‘sine kadar çıkabilmektedir (Jacobs et al., 2000).   

Trafik kazalarının sayıları ve trafik kazalarının yol açtığı ölüm ve yaralanma oranları ülkelerin geliĢ-
miĢlik seviyeleri ile ters orantalı bir görünüm sergilemektedir. Ülkelerin geliĢmiĢlik seviyeleri arttıkça 
meydana gelen kazaların sayıları ve kazaların yol açtığı ölüm ve yaralanma oranları azalmaktadır. 
Trafik kazlarının sebep olduğu ölümlerin %90‘nı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanmak-
tadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2011). ABD‘de 10,000 trafik kazası 66 kiĢinin ölümene sebep olurken 
aynı sayıda trafik kazası Kenya‘da 1,786, Vietnam‘da ise 3,181 kiĢinin ölümüne sebep olmaktadır 
(Short and Pinet-Peralta, 2010: 45).  

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye‘yi düĢük-orta gelirli bir Avrupa ülkesi olarak tanımlamaktadır. GeliĢmiĢ 
ülkelerle karĢılaĢtırıldığında ülkemizde araç sahipliği oranları düĢük olmasına rağmen meydana gelen 
kaza sayıları ve bu kazaların sebep olduğu ölüm oranları yüksektir (Ozan vd., 2010: 326). Almanya, 
ABD ve Japonya‘da 100,000 araç baĢına düĢen trafik kazalarının yol açtığı ölüm miktarları ortalama 
15 iken bu rakam Türkiye‘de 44‘tür (Caglayan et al., 2010; Sümer, 2002).   

Emniyet Genel Müdürlüğü [EGM] (2011) verilerine göre ülkemizde 2010 yılında 1,104,388 trafik 
kazası meydana gelmiĢ ve bu kazalarda 4,045 kiĢi ölmüĢ ve 211,496 kiĢi de yaralanmıĢtır. Aynı 
veriler son 10 yılda ülkemizde trafikteki araç sayısının, kaza sayısının ve kazalarda yaralanan kiĢi 
sayısının artığını ancak kazalarda ölenlerin sayısının düĢtüğünü göstermektedir. Kazaların yol açtığı 
ölüm oranları azalmasına rağmen Türkiye‘de trafik kazaları ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada 
yer almaktadır (Caglayan et al., 2010: 60). Türkiye‘de istatistiklere yansıyan ölüm oranları sadece 
kolluk kuvvetlerinin olay yerinde tuttuğu kayıtlara dayanmaktadır. Polis ve jandarmanın kayıtlarına 
girmeyen trafik kazalarındaki ölümler ve kolluk kuvvetleri olay yerindeki iken henüz gerçekleĢmemiĢ, 
ancak hastanede iken meydana gelmiĢ ölümler de bu istatistiklerin dıĢındadır (Eken vd., 2005; Sü-
mer, 2002). Kayıt dıĢı bu rakamlarda dikkate alındığında Türkiye‘de her yıl 10,000 kiĢinin trafik kaza-
larında öldüğü tahmin edilmektedir (Çetinoğlu vd., 2004: 1). Ülkemiz son 30 yılda teröre 30,000 kayıp 
vermiĢtir. Aynı dönemde trafik kazalarında ölenlerin sayısının 300,000 olduğu tahmin edilebilir.  
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Trafik kazalarının ülkemizde yol aĢtığı ekomik kayıplarda astronomik boyutlardadır. Tanrıkulu (2003: 
46) trafik kazalarının yol açtığı bir yıllık ekonomik kaybın 10 milyar Amerikan dolarına yakın olduğunu 
belirtmiĢ ve bu miktarın 1999‘daki Marmara depremin yol açtığı ekomik kayıptan daha fazla olduğunu 
ve bu para ile GAP‘ın 1/3 maliyetinin karĢılanabileceğini ifade etmiĢtir.   

Trafik kazaları sosyal problemelere de yol açmaktadır. Ölümler, yaralanmalar ve maddi kayıplar trafik 
kazasına karıĢanlarda ve yakınlarında strese, psikolojik travmalara ve benzeri yıkımlara yol açmakta-
dır (Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006; Sümer, 2002). Kazalarda yoğunlukla 18-26 yaĢ grubundaki genç-
lerin öldüğü veya yaralandığı (Sümer, 2002: 2), ayrıca kazaya karıĢanların %30‘unun iĢ gücü yeterli-
liklerini kaybettikleri (EĢiyok et al., 2005: 1337) hatılanırsa yıkımların boyutlarını tahmin etmek kolay-
laĢacaktır. Bingöl‘e (1999) göre kazalarda yakınlarını kaybedenler ve kazalarda sakat kalanlar 
%40‘lara varan oranlarda intihar giriĢiminde bulunmaktadırlar ve bu kiĢiler uyuĢturucuya baĢlama 
eğilimindedirler.  

Bu kadar büyük ve ciddi sorunlara yol açan trafik kazalarına çözüm bulmak hayati öncelik taĢımakta-
dır. Ülkemizde yolcu taĢımacılığının %95‘inin ve yük taĢımacılığının %92,5‘inin karayollarında yapıl-
dığı (Tanrıkulu, 2003) dikkate alınırsa sorunun önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Karayolları trafiğinin beĢ 
ana unsuru vardır. Bunlar; sürücüler, yayalar, yolcular, araçlar ve yollardır. Bu unsurların bir biri ile 
etkileĢiminden trafik kazaları doğmaktadır. Dolayısı ile kazaların analizi ve üretilecek çözümler için bu 
unsurların üzerinde durulmalıdır. Bu beĢ unsur arasında trafik kazaları açısından en önemli olanı 
sürücülerdir. Türkiye Ġstatistik Kurumu [TUĠK] (2011) verilerine göre son 10 yılda sürücü kusurları 
yaklaĢık %95 oranında, yaya kusurları %4 oranında ve yolcu, yol ve araç kusurları da %1 oranında 
trafik kazalarına neden olmuĢlardır. Trafik kazalarını önlemek için geliĢtirilecek önlemler ve üretilecek 
politikaların kazaların büyük çoğunluğuna sebep olan sürücü kusurları ile ilintili olması gereklidir.  

Literatürde trafik kazalarını engellemek için ileri sürülen ve ağırlıklı olarak kabul görmüĢ önlemleri dört 
baĢlık altında toplamak mümkündür. Bu önlemler; (1) araçların daha güvenli ve donanımlı üretilmesini 
hedefleyen araçlarla ilgili önlemler, (2) yolların güvenli olarak inĢasını, yol bakımlarını, trafik ıĢıklarını 
ve trafik iĢaretlerini kapsayan yollarla ilgili önlemler, (3) sürücülerin, yayaların, yolcuların, çocukların 
ve tüm halkın trafik bilgisini artırmayı hedefleyen eğitimle ilgili önlemler ve (4) yasal mevzuatların 
yenilenmesini ve denetimlerin  etkinleĢtirilmesini hedefleyen yönetim ve denetimle ilgili önlemler 
olarak sıralanabilir (Engin ve Kaya, 2004; Uyar vd., 2003). 

Bu önlemler içerisinde trafik denetimleri trafik kazalarını engellemek için en sık kullanılan ve en çok 
yatırım yapılan önlem türüdür. Trafik denetimlerinin amacı trafik kurallarına uyulmasını sağlayarak 
trafik ihlallerinin ve hatalarının oluĢmasını engelleyerek kazaların da oluĢmasını engellemektedir. 
Trafik denetimlerinin ağırlıklı hedefi sürücülerdir. Trafik denetimleri, trafik kazalarının %95 oranında 
ilintili olduğu sürücü kusurlarını azaltarak trafik kazalarını ve bunların yol açtığı can ve mal kayıplarını 
azaltmak için etkili bir yöntemdir. Denetim eksikliklerinin kaza sayılarını artırdığı ve etkili denetimlerin 
kazalara sebep olan hız sınırları üzerinde araç kullanma, alkollü araç kullanma, yetersiz donanımla 
araç kullanma, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi sürücü kusurlarını 
engellediği yapılan ampirik çalıĢmalarda kapsamlı olarak dökümante edilmiĢtir  (Aberg et al., 1996; 
Castle et al., 1995; Christie et al., 2003; Çavdar vd., 2008; Çubuk ve Hatipoğlu, 2006; Fidan vd., 
2007; Goldenbeld and van Schagen, 2005; Hess, 2007; Kaçaroğlu vd., 2004; Lacey et al., 1999; 
Mohammadi, 2009; Novoa et al., 2010; Perez et al., 2007;  Shults et al., 2001; Siegrist and Roskova, 
2001; Tay, 2004; Tay, 2009; Uyar vd., 2003).  

Türkiye‘de trafik denetimleri Jandarma ve Polis tarafından yapılmaktadır. Trafik denetimlerinde sürü-
cülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilir ve kuralları ihlal edenlere ve hatalı trafik dav-
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ranıĢı sergileyenlere yasal trafik cezaları uygulanır. Denetimlerde uygulanan cezalar trafik denetimle-
rinin etkiliğini belirleyen önemli faktörlerdendir (Çubuk ve Hatipoğlu, 2006: 700-702). Denetimlerde 
cezaya maruz kalan bireylerin cezaların caydırıcılık etkisi ile aynı hatayı tekrar iĢlemeyeceği ve böy-
lece kazalara sebep olan kusurların ve kazaların azalacağı öngürülmektedir.  

Bu çalıĢmada polis denetimlerinde yazılan trafik ceza miktarları ile meydana gelen trafik kazaları 
miktarı arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Ülkemizde trafik denetimlerinin trafik kazaları 
üzerinde etkisini araĢtıran çalıĢmalar sınırlıdır. Otomatik denetim sistemlerinin trafik ihlalleri üzerinde-
ki etkilerini araĢtıran sınırlı sayıda araĢtırma olmasına rağmen polislerin bizzat yaptığı denetimlerin ve 
bu denetimlerde uygulanan cezaların trafik kazaları üzerindeki etkilerini araĢtıran çalıĢmalar yapıl-
mamıĢtır. Bu araĢtırmanın sonuçları trafik denetimleri ve uygulanan cezaların etkilerini daha iyi anla-
mak için yardımcı olabilir. Ayrıca sonuçların trafik denetimlerinin daha etkili olarak yapılabilmesi için 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

Literatür Taraması 

Trafik denetimleri trafik kazalarını önlenmek için kullanılan yaygın ve etkin bir araçtır. Trafik denetiminin 
amacı, trafikte uyulması gereken kural ve standarlara uyulması gerektiğini açıkça göstermek ve bu kural 
ve standartlara uyulmaması durumunda gereken yaptırımları uygulamaktır (Sümer, 2002: 27). Denetim-
lerde uygulanan yaptırım ve cezaların bireylerde trafik suçu iĢledikleri konusunda bir farkındalık yarat-
ması ve bu bireylerin aynı suçu tekrar iĢlememeleri için caydırıcı olması beklenmektedir.  

Trafik denetiminin ve denetimlerde uygulanan trafik cezalarının fonksiyonlarını suç teorilerinden Caydırı-
cılık Teorisi baĢarı bir Ģekilde açıklamaktadır. Caydırıcılık Teorisine göre bir birey suç iĢler çünkü suçtan 
elde edeceği kazanç suç iĢlemenin getireceği zararlardan daha fazladır (Dolu, 2009: 89). Bu fayda her 
zaman ekonomik kazanç olmak durumunda da değildir. Zevkler ve hazlar da suçun kazançları olabilir. 
Bireylerin suç iĢlemelerini önlemek için suçun getireceği zararların yani suçun karĢılığı olan cezaların 
artırılması gereklidir. Cezaların caydırıcılığı nedeniyle suç artık kazançlı bir tercih olmaktan çıkacak ve 
böylece birey suç iĢlemeyecektir. Teoriye göre cezaların caydırıcı olabilmesi için cezaların açık ve kesin 
olması, cezaların bireyi suçtan uzak tutacak kadar Ģiddetli olması ve cezaların suçtan hemen sonra 
uygulanıyor olması gereklidir (Paternoster and Bachman: 5). Caydırıcılık Teorisi suç teorileri ile ilgili 
olarak klasik okulun temel kuramlarından birisidir ve bu yaklaĢım günümüzde pek çok modern devletin 
hukuk sistemlerinin temelini oluĢturmaktadır (Dolu ve Büker, 2009: 4).  

Caydırıcılık Teorisinin öngördüğü gibi trafik denetimleri hız sınırını aĢma, alkollü araç kullanma, ge-
rekli donanım olmadan araç kullanma, vb. trafik Ģuçlarını engellemek ve kazaları önlemek için Türki-
ye‘de ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hükümetler denetimleri yürütebilmek için 
önemli miktarda insan gücü ve ekonomik kaynaklarını kullanmaktadır (Bertelli and Richardson, 2008). 
Ancak, denetimlerin etkili olabilmesi için Caydarıcılık Teorisinin vurguladığı cezaların Ģiddetli olması 
gerektiği, kesin olması gerektiği ve suçu takiben uygulanması gerektiği prensipleri unutulmamalıdır.  

Trafik denetimleri trafiği düzenleyen yasalarla yakından iliĢkilidir. Denetimler ilgili yasaların öngördüğü trafik 
ihlal ve hatalarını takip etmek ve trafik denetimcileri de bu yasaların ön gördüğü cezaları uygulamak duru-
mundadırlar. Dolayısı ile denetimlere yön veren yasaların ve yasaların ön gördüğü cezaların caydırıcı olması 
ön koĢuldur. Trafik Ģuçları diğer suçlardan farklı olarak neredeyse trafiğe dahil olan bütün bireyler tarafından 
iĢlenmektedir; bu sebeple trafik denetimleri etkili ve yaygın Ģekilde uygulanmalı ve sürücülere, yolculara ve 
yayalara trafik kurallarına uymayanların cezalandırıldığı hissetterilmelidir (Sümer, 2002: 27). Bunun en etkili 
yolu trafik suçu iĢlemiĢ olanların denetimlerle yakalanması ve cezalandırılmasıdır. Denetimlerin ve uygulanan 
cezaların etkili olabilmesi ve bir davranıĢ değiĢikliğine yol açabilmesi için trafik suçu iĢleyenlerin en az 2-3 kez 
yakalanmıĢ ve ceza almıĢ olması gerektiği vurgulanmaktadır (Sümer, 2002: 26). Çavdar vd.‘e (2008: 190) 
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göre hız sınırlarının üzerinde araç kullanma en sık iĢlenilen trafik suçudur ve bunun baĢlıca sebebi sürücüle-
rin bu suçu iĢledikleri zaman yakalanmamaları ve cezalandırılmamalarıdır. Yapılan bir çalıĢma trafikte hız 
sınırı aĢma suçunu iĢleyen sürücülerin %59‘unun trafik suçu iĢlediklerinin farkında olduğunu ve alacakları 
cezanın miktarını da bildiklerini ortaya koymuĢtur (Kaçaroğlu vd., 2004: 16). Bu bulguya dayanarak ya ceza-
ların sürücüler üzerinde caydırıcı etkisi olmadığı ya da sürücülerin yakalanmayacaklarını öngördükleri düĢü-
nülelebilir. Cezaların caydırıcılık etkisi yaratabilmesi için sürücülerde suç iĢlerler ise her an yakalabilirler 
düĢüncesi oluĢmalıdır. Bir diğer ifade ile sürücülerde algılanan yakalanma duygusu artırılmalıdır. Bu amaçla, 
örneğin, Kanada hükümeti sürücülerin %95 oranında emniyet kemeri takmalarını hedeflemiĢ ve bunu sağ-
lamak için her yıl 5 milyon denetim yapmayı planlamıĢtır (Sümer, 2002: 28).   

Trafik denenetimleri ile ilgili diğer bir husus trafik denetimlerinin sürekli ve kararlı bir Ģekilde uygulan-
ması gerektiğidir. Denetimlerden etkili sonuçlar almak ve trafik ihlallerini ve kazalarını azaltmak için 
bu gereklidir. Denetimler artırıldığı zaman trafik ihlalleri ve trafik kazaları azalmaktadır, ancak bu 
azalmalardan dolayı trafik denetimleri de yetkililer tarafından azaltılmaktadır (Sümer, 2002). Denetim-
ler azaldığı zaman da trafik ihlalleri ve trafik kazaları eski seviyelerine tekrar yükselmektedir. Bu kısır 
döngüyü engellemek için denetimler sürekli ve kararlı olarak sürüdürülmelidir.  

Denetimlerin caydırıcılık etkisi bütün bireyler üzerinde aynı seviyede olmayabilir. Kural ihlalleri ve 
hatalar için ağır cezalar öngörülmüĢ ve kuralları iĢletmek için denetimler etkili ve sürekli bir Ģekilde 
yapılıyor olsa da bir kısım bireyler trafikte kuralları ihlal etmeye ve hata yapmaya devam edecektir. 
Caydırıcılık Teorisi tartıĢılırken caydırıcılığın suç iĢleme eğilimi az olan bireyler üzerinde daha çok 
etkili olduğu ancak suç iĢleme eğilimi yüksek olan bireylerde etkili olmadığı vurgulanmıĢtır 
(Gottfredson ve Hirschi, 1990; Ross ve Klette, 1995). Trafikte alkollü araç kullanmayı yasaklayan ve 
bu suça ağır cezalar getiren yasaların alkollü araç kullanma fiilini üzerine etkilerini araĢtıran bir çalıĢ-
mada benzer sonuçlar elde edilmiĢ, yasaların caydırıcılığının düĢük suç iĢleme profilinde olan bireyle-
ri daha çok etkilediği bulunmuĢtur (Bertelli and Richardson, 2008). Mann et al. (2003) trafik denetim-
lerinin alkolik olmayan ve sadece sosyal aktivitelerde alkol kullanan bireyler üzerinde etkili olduğu ve 
bu bireyleri trafik kazalarından ve kazaların kötü sonuçlarından koruduğunu vurgulamıĢtır. Ancak 
trafik denetimlerinin alkole aĢırı bağımlı bireyler üzerinde caydırıcılık etkisi olmadığı bulunmuĢtur.   

Trafik denetimleri bütün bireyler üzerinde trafik suçlarından uzaklaĢtırmak konusunda aynı etkiyi 
yaratmasa da denetimlerin ve denetimlerde uygulanan cezaların trafik ihlallerini azaltmak için etkili bir 
yöntem olduğu yapılan ampirik çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. Uyar vd. (2003) trafik kazalarını önle-
mek için en etkili yöntemin eğitimden sonra denetim olduğunu bulmuĢtur. Denetimin etkili olabilmesi 
için de cezaların caydırıcı olması gerektiği ve denetimlerin sistematik yapılması gerektiği vurgulan-
mıĢtır. Mohammadi (2009) kara yollarındaki kazaları azaltmanın ve bu kazalara bağlı ölüm ve yara-
lanmaların azaltılmasının trafik denetimlerinin artırılmasıyla doğrudan iliĢkili olduğunu vurgulamıĢtır. 
Wilkinson‘a (2001: 323) göre trafik kazalarının önemli sebeplerinden birisi alkollü araç kullanmaktır. 
Alkollü araç kullanmanın kazalara olan etkisi sıfırlanırsa ABD‘de yıllık 12 bin kiĢinin ölümü engellene-
cektir. Alkollü araç kullanmayı önlemek için de en etkili yöntem hız limitlerine uyulmasını sağlamak 
amacıyla denetimlerin yapılmasıdır. AraĢtırmalarda trafik denetimlerinin kurallara ve hız sınırlarına 
uymayı artırdığı bununla beraber alkollü araç kullanmayı azalttığı bulunmuĢtur (Aberg vd., 1996; 
Siegrist ve Roskova, 2001). Ayrıca denetimlerin alkollü araç kullanmaya dayalı kazaları ve bu kaza-
larda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azatlığı da araĢtırmalarda ortaya çıkan sonuçlardandır 
(Castle et al., 1995; Lacey et al., 1999; Shults et al., 2001).  

Ġspanya‘da 2006 yılında trafik ihlallerine karĢı ceza puanı uygulaması baĢlatılmıĢ ve bu uygulama ile 
beraber alkolü araç kullanma, hız sınırını aĢma ve cep telefonu ile araç kullanma ihlallerine karĢı 
denetimler yapılmıĢtır. Bu uygulamaların ardından kazaların ve kazalarda yaralanmaların azaldığı 
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tespit edilmiĢtir. Programın en önemli sonucu ise ölümlerin ve ağır yaralanmaların azalması olmuĢtur 
(Novoa et al., 2010: 2225) 

BaĢka bir araĢtırmada Ġspanya‘nın Barselona Ģehrinde kara yollarına kameralar konalarak hız dene-
timleri yapılmıĢtır. Kameralar ile hız denetimleri yapılmasını takiben trafik kazalarının ve ölüm ve 
yaralanmaların %26 azaldığı bulunmuĢtur (Perez et al., 2007: 1635). Kameralarla yapılan hız dene-
timleri ile ilgili olarak Ġngiltere‘de ise kazaların yaklaĢık %50 oranında azaldığı ve buna bağlı olarak 
yaralanmaların da önlendiği tespit edilmiĢtir (Christie et al., 2003; Hess, 2007). Hollanda‘da trafik 
denetimleri artırıldığı zaman sürücülerin hız limitlerine uyma davranıĢının arttığı ve trafik kazalarında 
belirgin düĢüĢlerin yaĢandığı gözlenmiĢtir (Goldenbeld and van Schagen, 2005) 

Avusturalya‘da yapılan bir çalıĢmada ise insanlı ve teknolojik sistemlerle yapılan denetimlerin kazalar 
ve kazaların sonuçları üzerine etkileri araĢtırılmıĢ ve bu iki tür denetimin etkilerini karĢılaĢtırılmıĢtır 
(Tay, 2009). Bulgular iki denetim türünün de kazaları ve yaralanmaları azatlığını göstermiĢtir. Ancak 
teknolojik sistemlerle yapılan denetimlerin daha ucuz ve geniĢ kapsamlı olduğu ve genel olarak trafik 
kazalarında bir düĢüĢe sebep olduğu bulunmuĢtur. Bunun aksine insanlı denetimlerin ise daha sınırlı 
ve özel alanlarda etkili olduğu bulunmuĢtur. Örneğin, insanlı denetimler genç sürücülerin yaptıkları 
kazaların azalmasında ve bu kazalardaki ölüm ve yaralanmaların azalmasında etkili olmuĢtur.  

Özetle, trafik denetimleri trafik kazalarını önlemek ve kazalardaki kayıpları azaltmak için kullanılan 
etkili ve yaygın bir yöntemdir. Denetimlerin etkisini artırmak için denetimlerin düzenli ve sürekli uygu-
lanması, kural ihlali yapanların ihlali taliben cezalandırılması ve cezaların caydırıcı olması gereklidir. 
Literatürde sayısız ampirik araĢtırma trafik denetimlerinin etkili olarak uygulandığı zaman alkollü araç 
kullanma, hız sınırlarını aĢma, emniyet kemeri takmama, vb. trafik ihlallerini ve bunlara bağlı kazaları, 
ölüm ve yaralanmaları azalttığını göstermiĢtir.  

Yöntem 

Bu araĢtırma için nicel bir araĢtırma dizaynı kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın amacı trafik denetimleri ile 
trafik kazaları arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırmanın tek bir hipotezi vardır: Trafik denetimle-
rinde uygulanan cezaların sayıları arttıkça trafik kazaları azalmaktadır. Bir diğer ifade ile trafik dene-
timlerinde uygulanan cezaların sayıları ile trafik kazaları sayıları arasında ters orantılı bir iliĢki vardır.  

AraĢtırmada ikincil veri kullanılmıĢtır. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgisayar ağı POLNET‘te 
yayınlanan istatistiklerden derlenmiĢtir. Trafik denetimleri verisi olarak 2009 ve 2010 yıllarında trafik 
polisleri tarafından 81 ilde trafik denetlemeleri sırasında kesilen ceza sayıları kullanılmıĢtır. Trafik 
kazaları verisi olarak da yine aynı yıllara ait 81 ilde meydana gelmiĢ trafik kazaları sayıları kullanılmıĢ-
tır. Cezalar türüne göre (hız sınırı ihlal cezası, alkollü araç kullanma cezası, vb.) ayrılmamıĢtır ve 
araĢtırmada toplam ceza sayıları kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde, kazalar da türlerine göre (ölümlü, yara-
lamalı, maddi hasarlı, Ģehir içi, Ģehir dıĢı vb.) ayrılmamıĢtır ve araĢtırmada toplam kaza sayıları kulla-
nılmıĢtır. Bu istatistiklerin illere göre sürücü sayılarının orantısız dağılımından etkilenmemesi için 
2009 ve 2010 yıllarını için sürücü baĢına düĢen ceza sayıları ve sürücü baĢına düĢen kaza sayıları 
hesaplanmıĢtır. Analizlerde bu veriler kullanılmıĢtır.  

Verilerin analizi için Pearson Product Moment Korelasyon testi kullanılmıĢtır. Bu yöntemle trafik denetim-
leri ile trafik kazaları arasındaki iliĢkinin yönü ve kuvveti incelenmiĢtir. Ġllere göre trafik cezaları sayısı 
değiĢtikçe trafik kazaları sayılarının nasıl hareket gösterdiği araĢtırılmıĢtır. Üç tane korelasyon testi 
yapılmıĢtır: (1) 2009 yılına ait trafik denetimleri ve kazaları arasındaki iliĢki, (2) 2010 yılına ait trafik 
denetimleri ve kazaları arasındaki iliĢki ve (3) 2009 yılına ait trafik denetimleri ve 2010 yılına ait trafik 
kazaları arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. Bu analizlerden elde edilen bulgular aĢağıda sunulmuĢtur.  
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Bulgular 

Tablo 1‘de 2009 ve 2010 yıllarında 81 ilde sürücü baĢına düĢen trafik kazası ve trafik cezası miktarına 
göre yapılan sıralamalarda ilk 5 ve son 5‘e giren iller gösterilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 1000 
sürücü baĢına düĢen ortalama ceza sayısı 2009 yılında 295, 2010 yılında ise 308‘dir. Bir diğer ifade ile 
Türkiye‘de bir ilde 1000 sürücüden ortalama 300 tanesi (%30) trafik cezası almıĢtır. Ceza sayıları hem 
2009 için hem de 2010 için oldukça dağınık bir görünüm sunmaktadır. En fazla trafik cezası uygulanan 
ildeki ceza sayısı en az trafik cezası uygulanan ildeki ceza sayısının yaklaĢık 10 katıdır. 2009 yılında 
polisler tarafından en çok trafik cezası sırası ile Yalova, Muğla, Antalya, Ġstanbul ve Düzce illerinde 
uygulanmıĢtır. 2010 yılında ise en çok trafik cezası sırası ile Yalova, Kilis, Ġzmir, Kayseri ve Amasya 
illerinde uygulanmıĢtır. 2009 ve 2010 yıllarında en çok ceza uygulanmıĢ il olan Yalova‘da her 1000 
sürücüden 2009 yılında 787‘sine (%79), 2010 yılında ise 776‘sına (%78) ceza yazılmıĢtır. 2009 yılında 
en az trafik cezası uygulanan ilk 5 ilimiz sırası ile Hakkari, GümüĢhane, Yozgat, Tokat ve Zonguldak‘tır. 
2010 yılında en az trafik cezası uygulanan ilk 5 ilimiz ise sırası ile Ağrı, Yozgat, Ġçel, Zonguldak ve Nev-
Ģehir‘dir. 2009 yılında en az trafik cezasının uygulandığı il olan Hakkari‘de her 1000 sürücüden 63 tane-
sine (%0,6) trafik cezası uygulanmıĢtır. 2010 yılında en az trafik cezası Ağrı ilinde uygulanmıĢtır ve 1000 
sürücü baĢına düĢen ceza sayısı Ağrı ilinde 114‘tür (%1).  

Tablo 1: Sürücü BaĢına DüĢen Ceza ve Kaza Sayılarına göre Ġllerin SıralanıĢı 

Yıl Sıra Ceza Sayısına Göre* Kaza Sayısına Göre* 

2009 

Ġlk 5 Ġl 

Yalova 787 Çankırı 9,76 

Muğla 595 Düzce 9,51 

Antalya 586 Antalya 8,15 

Ġstanbul 510 Muğla 7,64 

Düzce 501 Karaman 7,64 

Son 5 Ġl 

Zonguldak 127 Batman 2,48 
Tokat 124 Mardin 2,33 
Yozgat 111 Kars 2,20 
GümüĢhane 110 MuĢ 2,03 
Hakkari 63 Hakkari 1,88 

Ortalama 295 (SD = 128) 4,93 (SD = 1,54) 

2010 

Ġlk 5 Ġl 

Yalova 776 Düzce 10,22 

Kilis 577 Çankırı 9,10 

Ġzmir 532 Aksaray 8,94 

Kayseri 525 Antalya 7,85 

Amasya 519 Iğdır 7,64 

Son 5 Ġl 

NevĢehir 140 Kars 2,50 

Zonguldak 131 Ġstanbul 2,35 

Ġçel 129 Mardin 2,26 

Yozgat 125 MuĢ 2,14 

Ağrı 114 Hakkari 1,70 

Ortalama 
308 (SD = 128) 4,97 (SD = 1,62) 

N = 81 
* Ġstatistikler 1000 kiĢi baĢına hesaplanmıĢtır 
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Tablo 2‘de 2009 ve 2010 yıllarına ait veriler kullanılarak elde edilen trafik cezaları sayıları ile trafik 
kazaları sayıları arasındaki iliĢkiyi gösterir korelasyon analizi bulguları sunulmuĢtur. Analizlerde 2009 
yılının trafik ceza sayıları ile trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,59, p < 0,01), 2010 yılının trafik 
ceza sayıları ile trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,55, p < 0,01), ve 2009 yılının trafik ceza 
sayıları ile 2010 yılının trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,57, p < 0,01) incelenmiĢtir. Yapılan 3 
korelasyon analizinin bulguları trafik cezaları sayıları ile trafik kazaları sayıları arasında pozitif ve 
kuvvetli bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Bir diğer ifade ile illerde uygulanan trafik cezaları sayıları 
arttıkça trafik kazaları sayıları da artmaktadır. Bunun terside doğrudur: Ġllerde trafik kazaları sayıları 
artıkça trafik cezaları sayıları da artmaktadır. Bu bulgular araĢtırmanın hipotezini desteklememekte-
dir. Hatta bu bulgular araĢtırmanın hipotezi ile tam bir zıtlık göstermektedir. AraĢtırmanın hipotezinde 
Caydırıcılık Teorisine ve önceki çalıĢmalara dayanılarak trafik cezalarının sayıları arttıkça trafik kaza-
larının azalması öngürülmüĢtü, ancak elde edilen bulgular bunun tam tersini göstermektedir.  

Tablo 2: Trafik Cezaları Sayıları Ġle Trafik Kazaları Sayıları Arasındaki ĠliĢki 

  2009 Kaza Sayıları 2010 Kaza Sayıları 

2009 Ceza Sayıları 0,59** 0,57** 

2010 Ceza Sayıları   0,55** 

N = 81 

  *. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki 0.05 seviyesinde anlamlıdır  

**. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki 0.01 seviyesinde anlamlıdır  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada büyük kayıplara sebep olan ciddi bir problemdir. 
Dünyada bir milyonu aĢkın kiĢi, ülkemizde ise on bini aĢkın kiĢi her yıl trafik kazalarında ölmektedir. 
Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise yüz binlerce kiĢi yine trafik kazalarında yaralanmakta ve sakat 
kalmaktadır. Ayrıca trafik kazaları ülke ekonomileri için büyük kayıplara da sebep olmaktadır. Trafik 
kazalarının sebep olduğu ölümler, yaralanmalar ve ekonomik kayıplar bu kazaların tarafları olan 
bireylerde strese ve psikolojik sorunlara da sebep olmaktadır. Bu kadar ciddi ve kapsamlı sorunlara 
yol açan trafik kazaları için çözümler üretilmeye çalıĢılmaktadır. Bu çözümlerin en çok uygulananlar-
dan bir tanesi trafik denetimleridir. Trafik denetimleri trafiğin içinde olan bireylerin trafik kural ve stan-
dartlara uymalarını sağlamak ve uymayanları cezalandırmak amacı ile yapılmaktadır. Trafik denetim-
lerinin kuramsal alt yapısı suç teorilerinden Caydırıcılık Teorisine dayanmaktadır ve literatürde yapıl-
mıĢ sayısız ampirik çalıĢma trafik denetimlerinin ve denetimlerde uygulanan cezaların trafik ihllalerini, 
trafik kazalarının sayılarını ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmalarının sayılarını azalt-
makta etkili olduğunu bulmuĢtur.    

Bu çalıĢmada Türkiye‘de 81 ilde trafik denetimlerinde uygulanan cezaların sayıları ile illerde meydana 
gelen trafik kazaları sayıları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢma hipotezi olarak, Caydırıcılık Teori-
sine ve daha önceki çalıĢmalara dayanılarak illerde uygulanan trafik cezalarının sayıları arttıkça 
meydana gelen trafik kazalarının sayılarının azalacağı öngörülmüĢtür. Ancak, elde edilen bulgular 
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araĢtırmanın hipotezinin tam tersini göstermiĢtir. Bulgulara göre ceza sayıları arttıkça kaza sayıları da 
artıyor görünmektedir. Bu sonuç hem 2009 hem de 2010 yılı verileri için geçerlidir. Ġllerde uygulanan 
cezaların etkileri bir sonraki yılın kazalarında görülüyor olabilir yaklaĢımı ile 2009 yılının ceza sayıları 
ile 2010 yılının kaza sayıları arasındaki iliĢki de incelenmiĢtir, ancak elde edilen sonuç değiĢmemiĢtir.      

AraĢtırmanın bulguları Türkiye‘de trafik denetimlerinde uygulanan kazaların sayıları ile meydana 
gelen trafik kazaların sayıları arasında anlamlı ve kuvvetli pozitif bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Bir 
il diğer bir ilden daha fazla ceza uyguluyorsa o ilde meydana gelen kazalarda diğer ilden daha fazla 
olmaktadır. Bu bir iliĢki analizi olduğu için bu yorumun terside yapılabilir: Bir ilde diğer bir ilden daha 
fazla kaza oluyorsa ise o il diğer ilden daha fazla trafik cezası uygulamaktadır. Bulgular bu Ģekilde 
yorumlanınca araĢtırma hipotezinini aksine çıkan sonuç daha anlaĢılır görünmektedir. Bu sonucun bir 
sebebi trafik kazalarının büyük çoğunluğunda kazanın taraflarına kusur oranlarına göre ceza yazı l-
ması olabilir. Her kazada ceza yazılıyorsa kazalar arttıkça cezaların artması da öngörülebilir. Bir diğer 
sebep de polislerin kendi illerinde meydana gelen trafik kazalarını artıyor görünce trafik denetlemele-
rini artırması ve böylece daha çok ceza yazmaları olabilir. Ancak, her iki durumdada yazılan bu ceza-
lar Caydırıcılık Teorisine ve literatüre göre en azından bir sonraki yılda kazalarda azalmaya sebep 
olmalıdır. Elde edilen bulgular bunu doğrulamamıĢtır. Bu çalıĢmada elde edilen bulgular bir önceki 
yılın cezalarının bir sonraki yılın kazaları ile de güçlü ve pozitif bir iliĢkiye iĢaret etmektedir.  

Bu bulguları; Türkiye‘de trafik denetimlerinde daha çok ceza uygulanması trafik kazalarında bir artıĢa 
sebep oluyor Ģeklinde yorumlanması doğru olmaz. Çünkü bu araĢtırmada kullanılan korelasyon 
analizi iki değiĢken arasındaki nedensellikten daha ziyade bir iliĢkiyi tespit etmek için kullanılmaktadır. 
AraĢtırma Ģartları ve ortamı tam olarak kontrol edilmediği için baĢka faktörler bu bulgulara sebep 
olmuĢ olabilirler. Bu faktörler verilerin doğruluğu, araĢtırmanın kısıtları ve denetimlerin kalitesi ile ilgili 
olabilirler. 

Daha önce ifade edildiği gibi bu araĢtırma POLNET‘te yayınlanmıĢ veriler kullanılarak yapılmıĢtır. Bu 
verilerin toplanması, derlenmesi ve raporlanmasında hata yapılmıĢ ise bu hatalar araĢtırmanın bulgu-
larına yansımıĢ olabilir. Trafik kazalarının doğru analizini yapmak ve doğru sonuçlara ulaĢmak ancak 
titizlikle ve uzmanlar kullanarak elde edilmiĢ güvenilir verilerle mümkün olabilir (Saplıoğlu ve KaraĢa-
hin, 2006: 330). Ülkemizde bu konuda gayretli çalıĢmalar ve belirgin geliĢmeler vardır, ancak hala 
bazı problemler yaĢanmaktadır (Eken vd., 2005: 176). Ozan vd. (2010: 326) ülkemizde kaza tutanak-
larının sağlıklı tutulmadığını ve bu tutanakların içerdiği yanlıĢlıklardan ve eksiklerden dolayı istatistik-
lerin gerçeği tam olarak yansıtmadıklarını iddia etmektedir. Benzer olarak Sümer de (2002) trafik ile 
ilgili verilerde veri kayıplarının, hataların ve çeliĢkilerin olduğunu belirtmektedir. Her istatistiki veride 
bir kısım eksikliklerin ve hataların olması beklenebilir. POLNET‘te sunulan verilerde de bu eksiklikler 
ve hataların bulunması olağındır. Ancak bu hatalar ve eksikliklerin bu araĢtırmanın bulgularını araĢ-
tırmanın hipotezini reddedecek kadar etkilemeyeceği değerlendirilmektedir.  

AraĢtırmanın kısıtları da bulguları etkilemiĢ olabilir. Bu araĢtırmada deneysel bir araĢtırma dizaynı 
değil ex facto bir araĢtırma dizaynı kullanılmıĢtır. Bu dizayn ile trafik denetimlerinin trafik kazaları 
üzerindeki etkilerini tam olarak ölçmek mümkün değildir. Deneysel bir dizayn ile diğer faktörler kontrol 
edilerek spesifik bir denetim türünün kazalar üzerinde etkisini ölçmek daha doğru bir yaklaĢım olabi-
lirdi. Örneğin, belirli bir karayolunda belirli bir zaman aralığında hız sınırları üzerinde araç kullananları 
tespit etmek amacı ile denetimler yapılarak bu denetimlerin hız sınırını aĢmaya bağlı trafik kazalarını 
ve kazalardaki kayıpları ne kadar azalttığını ölçmek sebep sonuç iliĢkisini araĢtırmak bakımından 
daha doğru bir yaklaĢımdır. Gelecekteki araĢtırmalar yeterli para, zaman ve insan gücü kaynaklarını 
sağlayarak bu tür dizaynları kullanmalıdırlar. AraĢtırmanın bir diğer kısıtı ise trafik cezalarının bir 
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ayrım yapılmadan analize dahil edilmiĢ olmasıdır. 2009 ve 2010 yılında denetimlerde uygulanmıĢ 
bütün cezalar veri olarak kullanılmıĢtır. Bu cezalar alkollü araç kullanma ve hız sınırlarını aĢma ceza-
larını kapsadığı gibi uygun donanım olmadan araç kullanma ve park cezalarını da kapsamaktadır. 
EGM (2011) verilerine göre 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan cezaların sayısı 8 milyondan fazladır 
ve bu cezalar sırasıyla en çok hız limiti aĢımı, yeterli belge olmadan araç kullanma, ıĢık ve iĢaret ihlali 
ve emniyet kemeri takmadan araç kullanma sebepleri ile yazılmıĢtır. Uygulanan bu ceza türleri kaza-
lara sebep olan ihlaller ile benzerlik göstermektedir. Bu cezaların caydırıcılık etkisi bir olmayabilir, 
ancak park cezalarının bile belirli oranda caydırıcılığı olduğu değerlendirilmektedir. Park cezası alan 
sürücülerin sonraki parklarında uygun yere park edecekleri ve trafiğin akıĢını rahatlatıp trafikteki 
riskleri azaltacakları beklenmektedir. Böylece kazaların meydana gelme olasılığı azalmıĢ olacaktır. 
AraĢtırmada cezalar bir bütün olarak ele alınmayıp, her bir ceza türünün trafik cezaları üzerindeki 
etkileri analiz edilse idi daha doğru bir yaklaĢım olabilirdi.  Gelecekteki çalıĢmalar bunu değerlendir-
melidirler. Özetle, araĢtırmanın bulguları deneysel bir araĢtırma dizaynı kullanmamaktan ve ceza 
türlerinin trafik kazaları üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı incelenmemiĢ olmasından etkilenmiĢ olabilir. 
Böyle olsa bile bu etkilerin boyutlarının araĢtırma bulguları öngörülenin tam tersine çıkmasını sağla-
yacak seviyelerde olmayacağı değerlendirilmektedir. 

AraĢtırmanın bulgularını açıklayabilecek son faktör trafik denetimlerinin kalitesi ile ilgilidir. Yapılan 
trafik denetimleri yeterli kalitede değilse, polisler trafik denetimleri yapsalar, bu denetimlerde cezalar 
uygulasalar da bunların kazaları önleyecek caydırıcılık etkisi olmayacak ve kazalarda bir azalma 
görülmecektir. Bu araĢtırmanın bulgularını etkilemiĢ olabilecek denetimlerin kalitesi ile ilgili iki önemli 
etken vardır: cezaların caydırıcılık etkisinin bulunmaması ve denetimlerin uygun koĢullarda yapılması. 
Türkiye‘de trafik suçlarına karĢı uygulanan cezaların caydırıcılığı bulunmuyor ise denetimlerde ceza-
lar yazılsa bile bu cezaların insanları bir sonraki trafik suçundan alıkoyması beklenmemelidir. Trafik 
suçları arttıkça da kazaların artması olasıdır. Önceki araĢtırmalar bu çıkarımı desteklemektedir. Hız 
sınırını üzerinde araç kullanma suçundan ceza almıĢ kiĢilerin yaklaĢık %50‘sinin bir yıl içerisinde aynı 
suçtan tekrar ceza aldıkları gözlenmiĢtir (Kaçaroğlu vd., 2004). Yine aynı çalıĢmada hız sınırını üze-
rinde araç kullanma suçundan ceza almıĢ kiĢilerin yaklaĢık %60‘ı iĢledikleri suçun cezasını bildikleri 
halde bu suçu iĢlemiĢlerdir. Ġnsanların iĢledikleri trafik suçundan dolayı ehliyetlerine el konulsa bile bu 
kiĢiler çoğunlukla ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam etmiĢlerdir. Bu sonuçlar cezaların sürüce-
ler üzerinde caydırıcılık etkisinin beklendiği gibi olmadığını göstermektedir. Sürücüler ceza alsalar bile 
trafik suçu iĢlemeye devam etmektedirler. Bunun sebebi de trafikteki bireylerin sık sık trafik ihlali 
yapmalarına rağmen ihmal edilecek kadar az sayıda yakalanıyor olmaları veya aldıkları cezaların 
Ģiddetin az olması olabilir. Cezaların caydırıcılık etkisi olması için bireylerin yatıkları trafik ihlallerine 
karĢı algıladıkları yakalanma duygularının yüksek olması gerekmektedir (Sümer, 2002). Caydırıcılık 
Teorisi de cezaların caydırıcı olabilmesi için cazaların açık ve net olması, suçtan hemen sonra uygu-
lanması ve caydırıcılık etkisi yaratacak kadar Ģiddetli olması gerektiğini vurgular. Bu araĢtırmanın 
sunduğu verilere dayanarak Türkiye‘de polislerin denetimlerde trafik cezaları uygulamalarına rağmen 
bu cezaların caydırıcılık etkisi bulunmadığı ve sürücüleri yeni bir trafik suçu iĢlemekten alıkoymadığı 
söyelenebilir.  

Denetimlerin kalitesi ile ilgili bir diğer etken da denetimlerin uygun koĢullarda yapılmasıdır. Denetimle-
rin kalitesini cezaların kaza sayılarını azaltır nitelikte olup olmadığı belirlemektedir. Eğer trafik dene-
timleri trafik kazalarına sebep olan etkenler üzerinde yoğunlaĢtırılmıyor ise sayı olarak çok denetim 
yapılsa ve çok ceza yazılsa bile kaza sayıları azalmayacaktır. Sümer (2002) Türkiye‘deki trafik dene-
timlerinin daha çok trafik akıĢını sağlamaya odaklandığını belirterek kazalara sebep olan kritik trafik 
ihllaleri konusunda yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Trafik kazalarını azalt-
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mak için trafik denetimleri sürekli ve kararlı olarak kazalara sebep olan trafik ihlallerini engellemek 
üzere yapılmalıdır. Bireylerde caydırıcılık etkisini ve trafik suçu iĢlediklerinde her an yakalanabilirim 
duygusunu hissettermek için resmi araçlarla beraber sivil araçlarla da denetimler yapılmalıdır (Çavdar 
vd., 2008:196). Ayrıca sabit denetim noktaları dıĢında sivil araçlar ile seyir halinde de denetimler 
yapılmalıdır. Çünkü sürücüler büyük oranda denetim noktalarını bilmektedirler. Denetim noktalarında 
kurallara uyan sürücüler denetim noktalarını geçtikten sonra kural ihlali yapmakta ve kazalara sebep 
olmaktadırlar. Bunu önlemek için trafiğin içerisinde seyreden sivil denetim araçları bir çözüm olabilir. 

Denetimlerin etkili olabilmesi için denetimler uygun yer ve zamanda yapılmalı ve denetimler trafik 
kazalarının sebeplerine odaklanmalıdır. Denetimler sayı olarak yüksek olsa bile uygun yer ve zaman-
da yapılmıyor ise kazalara engel olamayacaklardır. Önceki yılların istatistikleri ve trafik kazaları üzer i-
ne yapılan bilimsel araĢtırmalar kullanılarak denetimlerin yeri, saati ve diğer Ģartları belirlenmelidir. 
Örneğin yer ve zamanla ilgili olarak kazaların daha çok Mayıs ve Ekim ayları arasında, açık havalar-
da, düz yollarda, 16:00 – 21:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günlerinde, %64 oranında 
bölünmemiĢ yollarda, %53 oranında dört kollu kavĢaklarda olduğu tespit edilmiĢ ise denetimler bu 
bilgilere göre uygulanmalıdır (Çetinoğlu vd., 2004; Engin ve Kaya, 2004; Göksu vd., 2008; NiĢancı ve 
ġahin, 2003; Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006; Sarı vd., 2009). Kazaya karıĢan kiĢilerle ilgili olarak 25-35 
yaĢlarındakilerin, otomobil kullanıcılarının, alkollü araç kullananların ve hızlı araç kullananların daha 
çok kaza yaptıkları saptanmıĢ ise denetimler bu kiĢiler üzerinde yoğunlaĢtırılmalıdır (Eken vd., 2005; 
Sarı vd., 2009). Ayrıca, trafik kazalarının yoğunlukla yaĢandığı kara noktalar tespit edilip denetimler 
bu bölgelerde yoğunlaĢtırılmalıdır (NiĢancı ve ġahin, 2003). Denetimleri güçlendirmek için Coğrafi 
Bilgi Sistemleri gibi modern teknolojiler kullanılarak yolların detayları analiz edilip riskli noktalar belir-
lenebilir (Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006). Otomatik denetleme sistemleri daha yoğun kullanılarak 
denetlemelerin etkileri yaygınlaĢtırılabilir. Denetimlerin kalitesini etkileyen diğer bir etken denetimleri 
yapanlarının bilgi ve tecrübesi ve denetimlerde kullanılan donanımlardır (Sümer, 2002). Denetleyiciler 
bu görev için iyi eğitilmeli ve bunlara denetim için gerekli araç gereç ve teknik donanım eksiksiz ola-
rak sağlanmalıdır. Son olarak, denetimlerde etkinliği artırmak ve kalıcılığı sağlamak için basın yayın 
organları kullanılarak halkın ilgisi ve dikkati uyarılmalıdır (Sümer, 2002). 

Özetle, bu çalıĢma trafik denetimlerinin trafik kazalarına etkisi ile ilgili olarak Caydırıcılık Teorisi ve 
literatürdeki birçok bilimsel çalıĢma ile çeliĢen bir sonuç elde etmiĢtir. Bulgulara göre trafik denetimle-
rinde uygulanan cezaların sayıları arttıkça trafik kazaları da artıyor görünmektedir. Bu bulgular ver i-
lerdeki hatalardan ve çalıĢmanın kıtsılarından etkilenmiĢ olabilir. Ancak bulguları etkilemesi olası en 
kuvvetli etken cezaların caydırıcılığının olmamasıdır. Gelecekteki araĢtırmalar bu çalıĢmanın kısıtları-
nı da dikkate alarak trafik cezalarının kazalar üzerindeki etkilerini daha çok incelemelidir.  Her ne 
kadar bu çalıĢmada trafik denetimlerinin aleyhine bulgular elde edilmiĢ olsa da trafik denetimleri 
gereksizdir gibi bir sonuca varılamaz. Denetimler trafik kazalarını önlemek konusunda kabul edilen en 
etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde araç sayıları hızla artmaktadır. Bu artıĢın kazalarda bir artıĢa neden 
olmaması için trafik denetimlerine daha çok önem verilmelidir.  Denetçiler iyi yetiĢtirmeli ve denetim 
için gerekli donanımlar sağlanmalıdır. Ülkelerin kaza oranlarının trafiğe yaptıkları yatırımlar ile ters 
orantılı olduğu gerçeği unutulmayarak denetim üzerine daha çok yatırım yapılmalıdır.  
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KONYA‟DAKĠ BAZI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA TRAFĠK 
GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

M.L. AĞIRDIR 1  
O.N. ÇELĠK 2  

M.A. LORASOKKAY 3 
ÖZET  

Trafik sorunları ve trafik kazaları ülkemizde çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan bir tanesidir. 
Ülkemizde yapılan istatistikler incelendiğinde trafik kazalarındaki kusur oranlarında birinci sırada 
insan faktörü gelmektedir. Trafik güvenliğinin bilinçlendirilmesinde trafik eğitimi en önemli unsurdur. 
Eğitim, insanların tüm yaĢam boyunca muhtaç olduğu bir süreçtir. Eğitim eksikliği trafik kazalarının 
meydana gelmesinde en önemli faktördür. Trafik eğitimine sadece sürücüler değil tüm yol kullanıcıları 
için sürdürülebilir bir eğitim verilmelidir. Bu çalıĢmada; ülkemizdeki trafik eğitimi ile geliĢmiĢ ülkelerde-
ki trafik eğitimleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca, Konya‘da bazı ilköğretim okullarında okul yöneticilerine ve 
öğrencilere okulda trafik eğitimine yönelik anket çalıĢması yapılarak trafik güvenliği eğitimindeki 
eksiklikler ve sorunlar saptanarak, trafik eğitimine yönelik öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği, Eğitim, Konya, Ġlköğretim, Anket 

 

1. GĠRĠġ 

Dünyada her yıl 1,2 milyondan fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 20–50 milyon 
arasında insan ise yaralanmaktadır. Dünyanın çoğu bölgelerinde trafik kazaları ve buna bağlı yara-
lanmalar artarak devam etmektedir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde trafik kazalarındaki ölüm oranları 
daha yüksek çıkmaktadır. Neredeyse tüm veri kaynakları trafik ölümlerinin yaklaĢık dörtte üçünün 
erkeklerde olduğunu ve en fazla etkinin ise ekonomik olarak aktif olan yaĢ aralığında olduğunu gös-
termektedir. Acil önlemler alınmadığı takdirde, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yılda tahmini 
2,4 milyona ulaĢacağı ve 2030 yılında ölüm nedenleri arasında 5. sıraya yükseleceği tahmin edilmiĢ-
tir. Trafik kazalarında ölenlerin çoğu düĢük gelirli ve orta gelirli ülkelerdeki yayalar, bisiklet ve motosik-
let kullanan korunmasız yol kullanıcıları oluĢturmaktadır. Dünyada trafik kazalarında ölenlerin nere-
deyse yarısını korunmasız yol kullanıcıları oluĢturmaktadır. Bu oran düĢük gelirli ülkelerde daha da 
yüksektir.  

Bazı düĢük gelirli ve orta gelirli ülkelerde trafik kazalarındaki ölümlerin % 80‘i korunmasız yol kullanı-
cıları arasında yer almaktadır (URL 1). 

Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, yaklaĢık yüzde 70'i geliĢmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 
Ölümlerin ise % 65‘ini yayalar oluĢturmaktadır ve yaya ölümlerinin yüzde 35'ini ise çocuklar oluĢtur-
maktadır (URL 2). 

                                                           
1Öğr. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,  42031, Konya,  
2Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,  42031, Konya,  
3 Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ĠnĢaat Teknolojisi Bölümü, 42031, Konya,  
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Dünyada meydana gelen trafik kazası kaynaklı ölümlerin yarısı, Türkiye‘nin de aralarında bulunduğu 
10 ülkede meydana gelmektedir. Toplam ölümlerin yüzde 48'inden sorumlu diğer ülkeler ise Brezilya, 
Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya ve Vietnam. Son yıllarda Türkiye'de kara-
yollarının hızla iyileĢmesine, uluslararası standartlara ulaĢılmasına rağmen, trafik kazalarında her yıl 
yaklaĢık 10 bin insan hayatını kaybetmekte ve yaklaĢık 200 bin insan ise yaralanmaktadır (URL 3). 

Trafik kazalarının Türkiye'ye maliyeti yılda yaklaĢık 20 milyar liradır. 2009 yılında Moskova'da bakan-
lar düzeyinde Küresel Yol Güvenliği konferansı düzenlenmiĢ ve 2011–2020 yılları arasında ülkemizde 
yol güvenliğiyle ilgili gerçekleĢtirilecek ilerlemeyi BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Kurulu'na bildirmeyi 
devletimiz resmi olarak taahhüt etmiĢtir. Projenin uygulanması için Avrupa bölgesinden Rusya Fede-
rasyonu ve ülkemiz seçilmiĢtir. Ancak bu seçimin ana nedeni Avrupa bölgesindeki diğer ülkelerden 
daha fazla kaza ve yaralanmaların Rusya ve Türkiye'de olması değil, Rusya ve Türkiye'nin kaza ve 
yaralanmaların azaltılmasına yönelik çalıĢmalar yapacağını taahhüt etmesidir (URL 4). 

Türkiye‘de trafik kazaları bütün yaĢlarda meydana gelen ölümlerin baĢlıca sebepleri arasında 9. 
sırada yer almaktadır. 15–59 yaĢ grubunda ise trafik kazaları ölümlerin nedenleri arasında 3. sırada 
gelmektedir (URL 5). 

Trafik sorunları ve trafik kazaları ülkemizde çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan bir tanesidir. 
Ülkemizde yapılan istatistikler incelendiğinde trafik kazalarındaki kusur oranlarında birinci sırada 
insan faktörü gelmektedir. Trafik güvenliğinin bilinçlendirilmesinde trafik eğitimi en önemli unsurdur. 
Eğitim, insanların tüm yaĢam boyunca muhtaç olduğu bir süreçtir. Eğitim eksikliği trafik kazalarının 
meydana gelmesinde en önemli faktördür. Trafik eğitimine sadece sürücüler değil tüm yol kullanıcıları 
için sürdürülebilir bir eğitim verilmelidir.  

Bu çalıĢmada; ülkemizdeki trafik eğitimi ile geliĢmiĢ ülkelerdeki trafik eğitimleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
Ayrıca, Konya‘da bazı Ġlköğretim okullarında okul yöneticilerine ve öğrencilere okulda trafik eğitimine 
yönelik anket çalıĢması yapılarak trafik güvenliği eğitimindeki eksiklikler ve sorunlar saptanarak, trafik 
eğitimine yönelik öneriler sunulmuĢtur. 

 

2. GELĠġMĠġ ÜLKELERDEKĠ TRAFĠK EĞĠTĠMĠNDEN ÖRNEKLER 

Trafik güvenliği sorununu büyük ölçüde halletmiĢ ülkelerin sürücülere vermiĢ olduğu eğitim incelendi-
ğinde pratik eğitime teorik eğitime nazaran daha çok önem verdikleri trafik güvenliği ile ilgili eğitimi 
örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin içeriğine yaydıkları ve bunu bir ders olmaktan öte davranıĢ 
haline getirmeyi baĢardıkları gözlenmektedir (Ġnal, 2001). 

Birçok geliĢmiĢ ülkede trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için küçük yaĢta trafik bilincinin oluĢturulma-
sına yönelik trafik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Örneğin;  

 Hollanda‘da çocukların trafik eğitimine aileler de dahil edilmiĢ olup, Hollanda Trafik Birliği, 
okullar ve aileler bir organizasyon içerisinde ve ―Trafik Aileleri‖ projesi çerçevesinde 1995 
yılından bugüne kadar çocuklarda ilköğretim seviyesinde trafik bilinci oluĢmasına yönelik 
çalıĢmalar yapmaktadır. 

 Ġsrail‘de trafik eğitimi dersleri anaokulundan 12. sınıfa kadar, Bulgaristan‘da ise 1. ile 8. sı-
nıflar arasında zorunlu olarak okutulmaktadır.  
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 Almanya‘da 1969 yılından bu yana trafik eğitimi verilmektedir. 1980 yılından bugüne kadar 
da ilköğretim okullarında zorunlu trafik dersinin okutulmasının yanında, 3. ve 4. sınıfta test 
yapılarak bisiklet sürücü sertifikası da verilmektedir. 

 Avusturya‘da 1960‘tan beri tüm okullarda trafik eğitim dersleri yasalar gereği zorunlu olarak 
verilmektedir (SayıĢtay BaĢkanlığı, 2008). 

 Ġngiltere‘de trafik güvenliğinin sağlanması için çok erken yaĢlarda baĢlayarak trafik eğitimi 
vermektedir. Ġngiltere, trafik eğitimini hükümetlerin öncelikli görevleri arasında kabul etmek-
te, trafikte meydana gelen özellikle çocukların ve gençlerin karıĢtığı ölümlü ve yaralanmalı 
kazaları en az seviyeye indirmek amacını da bu görevlerin en önemli parçası olarak gör-
mektedir. Ġlk trafik eğitimi de 1916 yılında Ġngiltere, Londra‘da verilmiĢtir. 

 Malezya‘da 2004 yılında Trafik Güvenliği Departmanı kurulmuĢ olup, halkın en önemli so-
runlarından birisi kabul edilen trafik kazalarının azaltılması açısından beĢ yıllık harekât planı 
oluĢturulmuĢ ve bu planın birincisini okullarda verilecek trafik eğitimi oluĢturmuĢtur. 

 Doğu Avrupa ülkelerinde ise; trafik eğitimi Hırvatistan, Estonya, Litvanya ve Beyaz Rus-
ya‘da ilköğretim okullarında zorunlu ders olarak uygulanmakta, bazı ders içeriklerinde de 
trafik eğitimi konuları yer almaktadır. Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya‘da trafik eği-
timi dersi veren öğretmenler için kılavuzlar bulunmaktadır. Trafik eğitimi için ayrıca Hırvatis-
tan‘da özel bütçe ayrılmaktadır. Litvanya‘da ise okullarda trafik eğitimi için özel sınıflar ve 
araç-gereçler bulunmaktadır.  

 Okullarda verilen teorik bilgilerin yanı sıra Avrupa‘nın pek çok bölgesinde pratik eğitimle bir-
likte öğrenilen teorik bilgilerin pekiĢtirilmesi için trafik eğitim pistleri ve parkları bulunmakta-
dır (Özdemir, 2010). 

 

3. TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK EĞĠTĠMĠ 

Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranları içerisinde insan faktörü çok önemli bir yer tutar. Araç 
faktöründen ve yol kusurlarından kaynaklanan kazaların çok az olması, kazaların maalesef tamamen 
insan kaynaklı olması, trafik eğitiminin yeterli olmamasının bir sonucudur. Ġnsanların eğitim seviyesin-
den çok, trafik eğitiminin yeterli olması gerekmektedir. Trafik eğitimi, ailede baĢlayıp, okulda teorik ve 
uygulamalı bilgilerle geliĢen, toplumun tüm kesimini ilgilendiren, yaĢam boyu devam eden bir süreçtir. 

Ülkemizde trafik güvenliği eğitimi yeterli seviyede verilememektedir. Ayrıca Trafik öğretmenliği bölü-
münün olmaması nedeniyle Trafik ve Ġlk Yardım dersi, Beden Eğitimi, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi 
ile Sağlık Alanı öğretmenlerince aylık karĢılığı, Tıp fakültesi mezunlarınca ücret karĢılığı okutulmakta-
dır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‘nca Ağustos-2010-2635 sayılı tebliğler 
dergisinde; Trafik Güvenliği dersinin 4. ve 5. sınıf öğretim programları birleĢtirilerek 2012–2013 Öğre-
tim yılından itibaren sadece 5. sınıflarda haftada 1 ders saatinde uygulanacağı belirtilmiĢtir.  Ayrıca 4. 
sınıftaki trafik güvenliği ders saatinde serbest etkinliklerin ders saatine ekleneceği, trafik güvenliği 
dersi iĢlenirken ―ders içi faaliyet‖ kapsamında, gerektiğinde tıp doktoru ve trafik polislerinden yararla-
nılabileceği karara bağlanmıĢtır. Aynı Tebliğler dergisinde trafik eğitimi dersinin, ortaöğretim okulla-
rında 12. sınıflarda haftada 1 saat olmak uygulanmak üzere zorunlu dersler arasında yer almaktadır. 

Trafik eğitiminin, ilköğretim ve ortaöğretim süresince haftada sadece 2 saat olarak uygulanacak 
olması, trafik kazalarında dünyada ilk on içinde bulunan ülkemizin trafik bilincine sahip bireylerin 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

98 

yetiĢtirilmesinde geliĢmiĢ ülkelerden geri kalacağı ve trafik terörü ile baĢ edemeyeceği anlamına 
gelmektedir.  

Ülkemizdeki trafik güvenliği eğitimi araç sürücülerini kapsayacak Ģekilde sürücü kurslarına yüklenmiĢ 
fakat bu günün yol kullanıcıları olan çocuklar için örgün eğitim sistemi içerisinde sadece haftada 2 
saat planlanması gelecekte trafik sorunlarını halledemeyen ülkeler arasında yer almamıza neden 
olacaktır. Unutmayalım ki trafik güvenliği eğitimi uzun vadeli çalıĢmalar sonucunda baĢarıya ulaĢacak 
sürekli bir eğitim sistemidir. 

 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma, ilköğretim okullarında trafik güvenliği eğitiminin eksikliklerini ve sorunlarını saptamak, 
kent merkezindeki araç sürücülerinin sürücü kursları haricinde trafik güvenliği eğitimi alıp almadıkları-
nın öğrenilmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı olarak Konya kent merkezindeki 800 araç sürü-
cüsüne ―sürücü kursları dıĢında trafik eğitimi aldınız mı?‖ sorusu yöneltilerek araç sürücülerinin trafik 
eğitimi ile ilgili bilgilerinin düzeyi ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca Konya kent merkezi ve dıĢındaki bazı 
ilköğretim okullarındaki 316 öğrenciye ve okul yöneticilerine trafik güvenliği eğitimi ile bilgiler sorul-
muĢ, trafik eğitiminin öğrencilere ne kazandırdıkları, trafik eğitiminin yeterli olup olmadığı ve trafik 
eğitiminin eğitim sisteminin her dönem sürekli ders olarak okutulması için önerileri alınmıĢtır. Anket 
uygulaması Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği bitirme tezi projesi kapsa-
mında öğrenciler tarafından yapılmıĢtır. ÇalıĢmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. 

Konya kent merkezindeki 800 araç sürücüsüne ―sürücü kursları dıĢında trafik eğitimi aldınız mı?‖ 
sorusu yöneltilerek bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Araç sürücülerinin trafikte yapılan yeniliklerden ve 
değiĢikliklerden nasıl haberdar oldukları ile ilgili yapılan çalıĢmada araç sürücülerinin vermiĢ oldukları 
cevaplar Tablo 1.‘de verilmiĢtir. Ankete katılan araç sürücülerinin % 46,75‘i trafik eğitimi ile eksiklikle-
rini kendi araĢtırma ve çalıĢmaları ile gidermeye çalıĢtığı, % 28,50‘si ise sürücü kurslarından sonra 
hiçbir trafik eğitimi almadığı görülmektedir. Araç sürücülerinin % 10,12‘si okulda, % 8‘i panel, sem-
pozyum, kongre gibi etkinliklerden ve % 6,63‘ü ise medya aracılığı ile trafik eğitimi ile ilgili kendilerini 
güncellemeye çalıĢtıkları görülmektedir. 

Tablo 1. Araç sürücülerinin sürücü kursları dıĢında almıĢ oldukları trafik eğitimine vermiĢ 
oldukları cevaplar 

SÜRÜCÜ KURSLARI DIġINDA TRAFĠK EĞĠTĠMĠ ALDINIZ MI? 

CEVAPLAR Sayı % (Yüzde) 

1. Okulda 81 10,12 

2. Kendi araĢtırma ve çalıĢmalarım ile 374 46,75 

3. Medya aracılığı ile 53 6,63 

4. Almadım 228 28,50 

5. Diğer (Panel, Sempozyum, Kongre vb.) 64 8,00 
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Araç sürücülerinin sürücü kursları dıĢında hiçbir trafik eğitimi almadığını söylemesi (% 28,50) trafik 
güvenliği yönünden çok düĢündürücüdür. Yıllar önce alınmıĢ ömürlük sürücü belgesine sahip araç 
sürücülerinin trafik ile ilgili yapılan değiĢikliklerden ve yeniliklerden hiçbir haberinin olmadığı ülkemizde 
meydana gelen trafik kazalarında trafik eğitiminin en önemli etmenlerden olduğunu göstermektedir. 

Araç sürücülerinin% 46,75‘inin kendi araĢtırma ve çalıĢmaları ile trafik eğitimi almaya çalıĢması, trafik 
eğitimi yönünden eksik bir ülke olduğumuzu ve toplumumuzun sürdürülebilir bir trafik eğitimine muh-
taç olduğunu göstermektedir. 

2004 yılı sonunda KGM trafik iĢaret levhalarındaki semboller ile sinyalize kavĢaklardaki yaya geçitle-
rini belirleyen iĢaretlerde AB standartlarını esas alarak, bazı trafik bilgi levhasında sürücülerin yön-
lendirilmesini sağlayan iĢaretleri gereken Ģekilde değiĢtirmiĢtir.  

Kırmızıoğlu ve TüydeĢ Yaman‘ın 2010 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmada; Trafik kazalarına etkisinin 
yüksek olduğu tahmin edilen iĢaretlerinden bazılarının yüksek oranda bilinmediği veya yanlıĢ bilindiği, 
bazılarının da katılımcılar tarafından ciddi oranlarda tam tersi anlamda yanıtlandığı gözlemlenmiĢtir. 
Özellikle AB uyum sürecinde değiĢtirilen ―kırmızı çapraz çizgi‖ içeren yeni trafik iĢaretlerinin anlamının 
katılımcılar tarafından tam olarak bilinemediği gibi bazılarının zıt anlamda yorumlandığını görmüĢlerdir. 

Konya kent merkezi ve dıĢındaki bazı ilköğretim okullarındaki 4. 5. ve 6. sınıftaki 316 öğrenciye ve 
okul yöneticilerine bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan anket çalıĢması ile trafik güvenliği eğitimi 
ile bilgiler sorulmuĢ, trafik eğitiminin öğrencilere ne kazandırdıkları, trafik eğitiminin yeterli olup olma-
dığı ve trafik eğitiminin eğitim sistemimizin her döneminde sürekli ders olarak okutulması amaçlan-
mıĢtır. Anket yapılan bir sınıf ve anket formlarının öğrencilere dağıtılması Resim 1.‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 1. Anket formlarının öğrencilere dağıtılması 
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Anketler Konya merkezde bulunan Zeki Altındağ, Meram Dere Cumhuriyet, Yenibahçe, Mehmet-
Kadir Özgüzar, Selçuklu Toki, Süleyman Çelebi ve Konya BeyĢehir Kurucuova ilköğretim okullarında-
ki bazı 4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yapılmıĢtır. Ġlköğretim öğrencilerinin trafik güvenliği eğitimi için 
vermiĢ oldukları cevaplar Tablo 2.‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Ġlköğretim öğrencilerinin trafik güvenliği eğitimi için yapılan ankete vermiĢ oldukları 
cevaplar 

CEVAPLAR Sayı 
Katılıyorum 
Yüzde (%) 

Sayı 
Kararsızım 
Yüzde (%) 

Sayı 
Katılmıyorum 
Yüzde (%) 

1. Trafik güvenliği dersini seviyorum 304 96,2 12 3,8 0 0 

2. Trafik güvenliği dersini sevmemde (veya 
sevmememde)  öğretmenimin etkisi vardır 

125 39,6 115 36,3 76 24,1 

3. Trafik güvenliği dersi kolay bir derstir 261 82,6 30 9,5 25 7,9 

4. Trafik güvenliği dersini gereksiz ve sıkıcı 
buluyorum 

16 5,1 5 1,6 295 93,3 

5. Derste iĢlenilen konular anlayabileceğim 
düzeyde 

304 96,2 12 3,8 0 0 

6. Trafik güvenliği dersinde trafikle ilgili kuruluĢ-
ları öğrendim 

261 82,6 40 12,6 15 4,8 

7. Trafik güvenliği dersi ev-okul arasındaki ve 
çevremdeki güvenli yolları öğretir 

316 100 0 0 0 0 

8. Trafik güvenliği dersi karĢıya geçiĢlerde 
dikkat etmem gereken kurallarını öğretir 

316 100 0 0 0 0 

9. Trafik güvenliği dersi taĢıtlara biniĢ ve iniĢ-
lerde dikkat etmesi gereken kuralları öğretir. 

293 92,7 14 4,4 9 2,9 

10. Trafik güvenliği dersinde trafik kurallarına 
uymamam hâlinde karĢılaĢabileceğim tehli-
keleri kavradım 

271 85,7 20 6,4 25 7,9 

11. Trafik güvenliği dersi trafik iĢaretlerini öğretir 311 98,4 5 1,6 0 0 

12. Trafik güvenliği dersi, trafik kazalarının 
nedenleri ve sonuçları hakkındaki anlayıĢ ve 
bilgilerimi geliĢtirir 

259 82,1 52 16,4 5 1,5 

13. Trafik güvenliği dersini öğrenmeyenler, 
trafikte çevresine zarar verirler mi? 

246 77,8 46 14,6 24 7,6 

14. Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (projeler, ödev-
ler vb. yöntemlerle) uygulaması da yapılmak-
tadır 

232 73,4 49 15,5 35 11,1 

15. Trafik güvenliği dersi, trafikteki hal ve davra-
nıĢlarımı olumlu yönde değiĢtirdi 

258 81,6 46 14,6 12 3,8 

 Sayı 
Evet  
Yüzde (%) 

Sayı 
Hayır  
Yüzde (%) 

16. Sizce Trafik güvenliği dersi verimli mi? 265 83,8 51 16,2 

17. Trafik güvenliği konusunda bilginiz var mı? 290 91,8 26 8,2 

18. Trafiğe yaya veya yolcu olarak çıkmaktan 19 5,9 297 94,1 
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çekiniyor musunuz? 

19. Okulda her dönem sürekli Trafik dersi iĢle-
mek ister misiniz? 

257 81,3 59 18,7 

20. Siz veya bir yakınınız trafik kazası geçirdi 
mi? 

151 47,8 165 52,2 

21. Trafik güvenliği dersine, ders öğretmeninin 
trafik polisi kıyafeti ile gelmesini ister misiniz? 

237 75,0 79 25,0 

22. Aldığınız trafik eğitimini günlük hayatta 
kullanabiliyor musunuz? 

301 95,2 15 4,8 

23. Aileniz trafikte bir kural ihlali yaptığında 
onları uyarıyor musunuz? 

295 93,3 21 6,7 

24. Trafik güvenliği dersini uygulamalı öğrenmek 
ister misiniz? 

309 97,8 7 2,2 

25. Ailenizden birisi trafik cezası aldı mı? 115 36,3 201 63,7 

26. Trafik dersine trafik öğretmeninin girmesini 
ister misiniz? 

265 83,9 51 16,1 

 

Ġlköğretim öğrencilerimizin vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, öğrencilerin trafik güvenliği 
dersini sevdikleri, derste iĢlenilen konuların anlaĢılır düzeyde, dersin kolay ve çok gerekli olduğunu, 
dersin sonunda trafik güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Trafik güvenliği dersini sevmelerinde dersin öğretmeninin etkili olduğunu, trafik dersine trafik öğret-
meninin girmesini istemeleri dikkat çekicidir. Öğrencilerimiz dersin daha verimli geçmesi için öğret-
menlerin derslere polis kıyafeti bile giymelerini önermeleri trafik eğitimi yönünden önemlidir. 

Öğrencilerimiz trafik güvenliği dersi sonunda, trafikle ilgili kurum ve kuruluĢları, ev-okul arasındaki 
güvenli yolları ve karĢıdan karĢıya geçerken dikkat etmesi gereken kuralları, trafik iĢaretlerini öğren-
miĢlerdir. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman karĢılaĢabilecekleri tehlikeleri kavradıklarını, derste 
baĢarısız olanların trafikte çevresine zarar verebileceklerini, trafik kazalarının nedenlerini ve sonuçları 
hakkındaki anlayıĢ ve bilgilerini geliĢtirmiĢ olmaları, bugünün korunmasız yol kullanıcıları olan çocuk-
larımız açısından ne kadar önemli olduğu anlaĢılmaktadır.  

Trafik güvenliği dersi ile beraber toplu taĢım görgü ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları ile trafik-
teki hal ve davranıĢlarını olumlu yönde değiĢtirdikleri, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmeleri, 
böylece trafiğe yaya veya yolcu olarak çıkmaktan çekinmedikleri görülmektedir. 

Öğrencilerimiz okulda teorik trafik eğitimi bilgilerini proje, ödev vb. çalıĢmalarla pekiĢtirmekte aynı 
zamanda trafik güvenliği dersindeki teorik bilgilerini uygulamalı olarak da öğrenip trafik güvenliği 
konusundaki bilinç düzeylerinin ve ilgilerinin artırılmasını istemektedirler. 

Öğrencilerimiz trafik güvenliği dersi ile birlikte anne ve babalarının trafikte bir kural ihlali yapıldığında 
onları uyarmaları, bilinçli, duyarlı, sorumluluk duygusu kazanmaları ve eğitime belli dönemlerde ailele-
rinin de katılması gerektiğini, trafik eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ġyi bir eğitim 
ile öğrencilerin hayatta daha baĢarılı bireyler olarak karĢımıza çıkacak olması toplumumuz açısından 
önemlidir. 
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Öğrencilerimiz, eğitim sistemimizin her döneminde trafik güvenliği ve buna bağlı dersleri sürekli ola-
rak görmek istemeleri ilköğretim okullarındaki trafik güvenliği eğitiminin yeterli olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Öğrencilerimizin ailesinde ve yakınlarında trafik cezası almıĢ kiĢi oranı ve trafik kazası geçirmiĢ olan-
ların sayısı çok fazladır. Trafik kazalarından dolayı toplumumuzun tamamı etkilenmektedir. Ülkemizin 
birincil sorunlarının baĢında gelen trafik kazalarının yok edilmesi için 4+4+4 kesintili-zorunlu eğitim 
sistemi önemli bir milattır. Bu eğitim sisteminde trafik güvenliği eğitiminin her dönem sürekli ders 
olarak müfredatlara konması sürdürülebilir bir trafik güvenliği eğitimi için köklü bir çözüm ve gelece-
ğimiz için önemli bir yatırım olacaktır. 

Trafik kazaları sanılanın aksine kısa vadeli ve yüzeysel önlemlerle değil, uzun vadede sürekli olarak 
verilen bir trafik eğitimi ile önlenebilir. Böylece kendilerine ve baĢkalarına saygı gösteren, trafik kural-
larına uyan, sağlıklı bireyler yetiĢtirilmiĢ olacaktır. 

Trafik eğitimiyle birlikte bilinç ve sorumluluk bireye ne kadar erken yaĢlarda kazandırılırsa o kadar 
etkili olmaktadır. Çocukların küçük yaĢlardan itibaren trafik konusunda eğitim alması ve yönlendiril-
mesi, çocukların trafik kazalarında zarar görme risklerini azaltacağı gibi, 15-20 yıl sonrasının yaya ve 
sürücülerinin de eğitimli ve sorumluluk sahibi olmasını sağlayacaktır (Hatipoğlu, 2002). 

Anket çalıĢmasına katkı sağlayan ilköğretim okul yöneticilerinin vermiĢ oldukları cevaplar Tablo 3.‘de 
verilmiĢtir. Ġlköğretim okulları A-B-C-D-E kodları ile belirtilmiĢtir. 

A: Meram Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 

B: BeyĢehir Kurucuova Ġlköğretim Okulu  

C: Karatay Kocatepe Ġlköğretim Okulu 

D: A. Hadiye Sümer Ġlköğretim Okulu 

E: Zeliha Lütfi Kulluk Ġlköğretim Okulu 

AĢağıda ‗+‘ ile gösterilenler o soruya olumlu cevap verildiğini ‗-‗ ile gösterilen yerler o soruya olumsuz 
cevap verildiğini göstermektedir. 

 

Tablo 3. Ġlköğretim okul yöneticilerinin trafik güvenliği eğitimi için vermiĢ oldukları cevaplar 

CEVAPLAR A B C D E 

1. Okulunuzda Trafik dersi veriliyor mu? + + + - + 

2. Trafik dersine trafik öğretmeni mi giriyor? - - - - - 

3. Trafik kulübü var mı? + - + + + 

4. Trafik dersleri çocukların yaĢ dönemlerine göre ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim 
kasetleri, belgesel filmler, video, sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler ve broĢürlerle des-
tekleniyor mu? - + + + + 

5. Ġlköğretim öğrencilerinin trafik bilinci kazanmaları için, trafikten sorumlu kiĢi ve kuruluĢ-
larla iĢbirliği yapılıyor mu? + - + + + 
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6. Trafik ve ilkyardım konularında yarıĢmalar düzenleniyor mu? + - - - - 

7. Uygulamalı trafik eğitimi veriliyor mu? + - + - + 

8. Öğrencilere okulda bisiklet kullanımı öğretiliyor mu? - - - - - 

9. Anne ve babaların trafik konularında eğitilmeleri, bilinçlendirilmeleri sağlanıyor mu? - - - - - 

10. Trafik panosu oluĢturuluyor mu? + + + + + 

11. Trafik haftası nedeniyle içeriği trafik olan ( Ģiir, makale, öykü, karikatür ve resimlerden 
vs.) oluĢan okul gazetesi çıkarılıyor mu? + + + + + 

12. Trafik ve Ġlk Yardım Eğitimi dersinin iĢleniĢinde materyalin büyük bir önemi vardır. Bu 
sebeple materyal sağlanabiliyor mu? (eğer okulda trafik dersi varsa cevaplanacak) + + + + + 

13. Okul sınırı içinde trafik eğitim alanları var mı? - - - - - 

14. Trafik ve ilk yardım derslerine giren öğretmenler sık sık hizmet içi eğitim programlarına 
alınıp, trafik konusunda yenilik ve değiĢiklikler konusunda bilgilendiriliyor mu? - + - - - 

 

Ankete katılan ilköğretim okul yöneticileri, okullarında trafik dersinin verildiğini, trafik kulübünün oluĢ-
turulduğunu, öğrencilere daha etkili bir trafik güvenliği dersi için eğitim kasetleri, belgesel filmler, 
video, sergi, broĢür, sosyal ve kültürel etkinliklerle destekleyerek, öğrencilerin trafik konusunda bilinç-
lendirildiğini söyleyebiliriz. Okul yöneticileri, öğrencilerin trafikte her an sorumlu davranan bireyler 
olarak yetiĢmesi için, trafikten sorumlu kiĢi ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaptıklarını, okullarında trafik pano-
sunun bulunduğunu, trafik haftasına Ģiir, makale, öykü, karikatür ve resimlerden oluĢan okul gazetesi 
gibi etkinliklerle katıldıklarını, dersin iĢlenmesi için gerekli eğitim materyallerinin sağlandığını belirt-
mesi sevindirici bir geliĢmedir.  

Fakat öğrencilere geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi anne ve babalarının da katılımı sağlanarak trafik ve 
ilk yardım için yarıĢmalar, çevre dostu bir ulaĢım aracı olan bisikletin faydaları ve kullanımı öğretil-
memektedir. Ankete katılan ilköğretim okullarımızda trafik eğitim alanları bulunmadığı gibi aslında 
birçok kentimizde de trafik eğitim ve uygulama alanları bulunmadığı için dersler uygulamalı olarak 
yapılamamaktadır.  

Trafik ve ilk yardım derslerine giren öğretmenlerimiz, trafik konusunda yenilik ve değiĢiklikler konu-
sunda bilgilendirilememekte, dolayısıyla ülkemizde yokluğu her an hissedilen trafik öğretmenliği 
bölümünün sürdürülebilir bir trafik eğitimi için ivedilikle açılmasına çalıĢılmalıdır. 

 

5. SONUÇLAR VE YORUM 

Tüm okullarımızda dersliklerden birinin Trafik ve Ġlkyardım dersliği olarak düzenlenmesi öğrencilerin 
derse olan motivasyonlarını arttıracaktır. Trafik dersinin önemini artırmak için merkezi sistemle yapı-
lan sınavlarda öğrencilerin trafik alanı ile ilgili bilgilerinin de ölçülmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerimizde Trafik Mühendisliği, Trafik Öğretmenliği ve Trafik Teknikerliği bölümlerinin ivedilik-
le açılması gerekmektedir. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren baĢlayacak olan 4+4+4 eğitim sisteminin her döneminde 
trafik ve trafiğe bağlı derslerin sürekli olarak verilmesi, ülkemizin birincil sorunlarının baĢında gelen 
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trafik kazalarının yok edilmesi için önemli bir milattır. Böylece 15 yıl sonra trafik bilincine sahip, trafikte 
her an saygılı bireylerden oluĢan bir toplum meydana gelecektir. 

Ülkemizde sürücü belgelerinin ömür boyu olması, araç sürücülerinin trafik güvenliği ile ilgili eğitimde 
yenilikleri öğrenemedikleri anlaĢılmaktadır. Sürücü belgelerinde değiĢiklik yapılarak belli aralıklarla 
eğitime tabi tutularak sürdürülebilir bir trafik eğitimi verilmelidir. 

Trafik kazaları sanılanın aksine kısa vadeli ve yüzeysel önlemlerle değil, uzun vadede sürekli olarak 
verilen bir trafik eğitimi ile önlenebilir. Böylece kendisine ve baĢkalarına saygı gösteren, trafik kuralla-
rına uyan, sağlıklı bireyler yetiĢtirilmiĢ olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 2012–2013 eğitim-öğretim yılından 
itibaren trafik eğitimini, ilköğretim ve ortaöğretim süresince haftada sadece 2 saat olarak planlanmıĢ-
tır. Bu uygulama, trafik kazalarında dünyada ilk on içinde bulunan ülkemizin trafik bilincine sahip 
bireylerin yetiĢtirilmesinde geliĢmiĢ ülkelerden geri kalacağı ve trafik terörü ile baĢ edemeyen, gele-
cekte trafik sorunlarını halledemeyen ülkeler arasında yer almasına neden olacaktır. Unutmayalım ki 
trafik güvenliği eğitimi uzun vadeli çalıĢmalar sonucunda baĢarıya ulaĢacak sürekli bir eğitim sistem i-
dir. 

 

TEġEKKÜR: Yapılan çalıĢmaya katkı sağlayan çok değerli ilköğretim okul yöneticilerine ve öğrencile-
rimize sonsuz Ģükranlarımızı sunarız. Ayrıca, S. Ü. Müh.-Mim. Fak. ĠnĢaat Mühendisliği, bitirme tezi 
projesi kapsamında anketleri yapan öğrencilerimiz, Ergün YILDIRIM, ġükrü Veli DURSUN, Hüseyin 
ARAK ve Fatih GÜÇLÜ‘ye teĢekkür ederiz. 
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KARA YOLLARI TRAFĠĞĠNĠN ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN 
YAġAM KALĠTESĠNDE ETKĠSĠ 

 

Morteza GHASEMY AQDAMY1 

Özet 

Ġnsan eğitimsiz yaĢayamaz  YaĢamını devam etmek için, insanın doğuĢtan getirdiği davranıĢlarıyla 
sınırlıdır  Ġnsan davranıĢlarının çoğunluğunu baĢkalarının etkisiyle öğrendiğinden baĢkalarınca eğiti-
liyor demektir  Bu eğitim yaĢam boyu sürmektedir   

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre iĢlemesine karĢılık, hayat okulu düzensiz ve karıĢıktır. Bu da, 
eğitimin ne güçlü bir siyasal araç olduğunu, açıkça ortaya koyuyor. 

Çağımızda geliĢen ülkelerde eğitim ön safhadadır ve bütün baĢarıların temellinde güçlü ve baĢarılı bir 
eğitim görünmektedir   Günümüzdeki teknolojiyi geliĢtiren insan, aldığı eğitim bilginin doğrultusunda 
kullanmaktadır  Ġnsan dünyanın geliĢmesine yaptığı çalıĢmalar sonucu yön vermektedir  Bu çalıĢma-
ları yapabilmeleri için belirli bir zaman içerisine o çalıĢmalarla ilgili bilgilendirilme eğitimi almaktadır.  
ġüphesiz en iyi eğitim vermek yeri okullardır.  Okullar arasında da Ġlköğretim okulları yeni nesilli 
eğitilmek için çok ama çok önem taĢımaktadır. Ġyi bir yurttaĢ yetiĢtirmek için bu noktadan hareket 
etmek gerekir. YaĢadığımız hayatta küreselleĢme ve teknolojinin getirisi daha hızlı ulaĢımın çeĢitli 
araçlarıdır. Bu teknolojinin sonuçlarının biriside kara yollar trafiğidir. Trafiğin temelinde kurallar vardır. 
Kuralsız trafik asla düĢünülemez  Kuralsız yaĢanan trafik, trafik değil bir korkunç canavardır  

2001 yılında trafik kaza sayısı 66243 olurken 2010 yılında 116804 sayıya ve Sadece 2010 yılında ölü 
sayısı 4045 ve yararı sayısı 211496 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 

Okullarda her konunun kitap olarak zorunlu eğitimi verildi müzik resim beden eğitimi eliĢi beceri ders-
leri zorunlu olarak okutuldu eğitimi verildi  Fakat geleceğin meslek sahibi olacak bu insanların kara-
yollarında trafiği kullanacağı unutularak trafik eğitimi o insanlara zorunlu ders olarak okutulmadı 
eğitimi verilmedi, o insanlar karayollarında trafik nasıl kullanacaklarını bilmediklerinden dolayı bir 
çoğu hayatını trafik kazalarında karayollarında kaybettiler  Türkiye‘de nice değerli ve kariyer sahibi, 
ülkeye faydalı olacak insanlar trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler  Bu ülke için bir yetiĢmiĢ insan 
gücü kayıplarıdır Bu tür üzücü örnekler Türkiye‘de yaĢanmıĢtır ve hala yaĢanmaktadır  Ülkenin her 
konuda geliĢmiĢliğini sağlamak için ileri geleceği Ģimdiden görmek gereklidir  Bu özellik trafik içinde 
geçerlidir  Bu güne kadar ülkenin her bireyini trafik konusunda bilinçlendirmek için okullarda trafik 
bilgisi dersi eğitimi yapılmadığından dolayı karayollarında ister yaya ister sürücü olarak kuralları 
uygulamadan kurallardan yoksun olarak trafiği kullanmaya kalkıĢıyoruz ve sonuç kazalara neden 
oluyoruz  Türkiye bu eğitimsizliğin nedeni ile bir trafik bilinçsizlikle karĢı karĢıya kalmaktadır  Bu 
durumun düzeltilmesi ancak okullarda zorunlu olarak verilmesi gerekli olan trafik bilgisi dersi eğitimi 
ile baĢarılabilinir   Trafik Ġnsanlar için atlanacak geri plana itilecek bir konu değildir  Çünkü trafiği 
içeriği insan faktörüdür insan varlığıdır   Dahası trafik insan özellikle ilköğretim öğrencilerinin yaĢam 
kalitesini etkilemektedir. 

                                                           
1 Ġran Milli eğitim Bakanlığı Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğren-
cisi,m_gh_Aghdami yahoo.com 
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Bu ÇalıĢmada Ġlköğretim ders kitaplarının konuları inceleyecek kara yollarında trafiğin ilköğretim 
öğrencilerinim yaĢam kalitesinde etkisini değerlendirecektir.    

Anahtar Kelimeler:  Kara yolları trafiği, Eğitim, Ġlköğretim öğrencileri, YaĢam kalitesi    

 

GĠRĠġ: 

Günümüzde trafik büyük Ģehirlerin problemlerinden birisidir.  Ekonomi, sosyal ve çevresel sıkıntılar ve 
masraflar toplumlara yüklemektedir. Trafiğin en belirgin masrafı trafik kazalarıdır. Trafik kazaları 
dünyada on birinci ölüm nedeni olarak sayılmaktadır.  Her yıl dünyada yaklaĢık 2.100.000 insan 
karayolu trafik kazalarında yaralı,  malul ve hayatını kaybetmektedir (http://www.rtmc.ir). Bu gün 
Türkiye karayollarında bu kadar çok trafik kazası meydana geliyor ise demek ki Türkiye de yaĢanan 
trafik anlayıĢında birçok sorun var demektir Bu trafik sorunlarının tek çözüm noktası eğitimdir Eğitim 
almak öğrenmek bilmek uygulamak insanın kendisine verdiği güzel değerli bir hediyedir (CoĢkun vd. , 
2000). 

Türkiye‘de nüfus, sürücü belgesi, kaza, ölü ve yaralı sayısı, 2001- 2010 

Kaynak: (Tüik, 2010) 

Yukardaki veriler göre Türkiye‘de nüfusun yüzde 29‘u sürücü belgesine sahiptirler. Bu sürücülerin 
eğitim düzey yüzde 40‘ı lise ve lise altındadırlar. Dolayısıyla bu oran  ilköğretimde trafik eğitiminin 
önemi artmaktadır. 

 

 

 
Nüfus 

(Bin) 

Sürücü 

belgesi 

olan kiĢi 

sayısı 

Toplam 

kaza 

Toplam Ölüm-

lü, Yararlan-

malı kaza 

Ölüm 

sayısı 

Yaralı 

sayısı 

2001 68 529 14 491 332 442 960 66 243 4 386 116 203 

2002 69 626 14 994 960 439 777 65 748 4 093 116 412 

2003 70 231 15 488 493 455 637 67 031 3 946 118 214 

2004 71 794 16 151 623 537 352 77 008 4 427 136 437 

2005 72 065 16 958 895 620 789 87 273 4 505 154 086 

2006 72 974 17 586 179 728 755 96 128 4 633 169 080 

2007 70 586 18 422 958 825 561 106 994 5 007 189 057 

2008 71 517 19 377 790 950 120 104 212 4 236 184 468 

2009 72 561 20 460 739 1 053 346 111 121 4 324 201 380 

2010 73 723 21 548 381 1 106 201 116 804 4 045 211 496 

http://www.rtmc.ir/
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Türkiye 2001- 2010 yıllarındaTrafik Kazalarına Neden Olan Sürücü,Yaya,Yolcu, Yol ve TaĢıt  

Yıllar Sürücü Yaya Yolcu Yol TaĢıt 

sayı (%) sayı (%) sayı (%) sayı (%) sayı (%) 

 

2001 

 

546 233 

 

96,56 

 

13 105 

 

2,32 

 

1 738 

 

0.31 

 

2 457 

 

0.43 

 

2 149 

 

0.38 

 

2002 

 

521 227 

 

96,82 

 

12 867 

 

2,39 

 

1 254 

 

0.23 

 

1 332 

 

0.25 

 

1 666 

 

0.31 

 

2003 

 

551 467 

 

97,03 

 

13 208 

 

2,32 

 

882 

 

0.16 

 

1 255 

 

0.22 

 

1 552 

 

0.27 

 

2004 

 

623 578 

 

97,30 

 

13 987 

 

2,18 

 

710 

 

0.11 

 

1 216 

 

0.19 

 

1 415 

 

0.22 

 

2005 

 

711 572 

 

97,39 

 

14 882 

 

2,04 

 

769 

 

0.11 

 

1 603 

 

0.22 

 

1 797 

 

0.25 

 

2006 

 

834 681 

 

98,07 

 

13 789 

 

1,62 

 

739 

 

0.09 

 

1 100 

 

0.13 

 

841 

 

0.10 

 

2007 

 

903 860 

 

98,03 

 

15 086 

 

1,64 

 

795 

 

0.09 

 

994 

 

0.11 

 

1 269 

 

0.14 

 

2008 

 

151 386 

 

90,53 

 

13 995 

 

8,37 

 

713 

 

0.43 

 

698 

 

0.42 

 

439 

 

0.26 

 

2009 

 

139 758 

 

89,60 

 

14 181 

 

9,09 

 

640 

 

0.41 

 

958 

 

0.61 

 

445 

 

0.29 

 

2010 

 

141 728 

 

89,72 

 

14 171 

 

8,97 

 

564 

 

0.36 

 

992 

 

0.63 

 

515 

 

0.33 

Ortalama  95,11  4,09  0.23     

Kaynak: (Tüik, 2010) 

Yukardaki tabloya göre Türkiye‘de, son yıllarda meydana gelen trafik kazalarının yaklaĢık % 95‘si 
sürücü, % 4‘si yaya ve % 0,23‘ü ise yolcu hataları olmak üzere toplam % 99‘u insan faktöründen 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hataların en aza indirilmesi sadece eğitim yoluyla mümkündür.  

0-14 YaĢ grubuna gör Avrupa Ülkelerinde trafik kazalarında ölen ya da yaralıların sayısı 
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Kaynak: (UNECE, 2011) 

Ayrıca yukarıdaki verilere göre Türkiye‘de 2010 yılında 0-14 yaĢ arası çocukların, trafik kazaları 

sonucu hayatlarını kaybetme oranı %5.5 yaralı oranı%8.8‘ dir. Bu oranlar Almanya‘da % 2.3 ve %7.7,  

 

Ülkeler 

 

Ölü 

 

Yaralı 

 Toplam 0-14 % Toplam 0-14 % 

Almanya 4477 102 %2.3 409 047 31556 %7.7 

Avusturya 679 12 %1.8 50 521 3433 %6.8 

Azerbaycan 1052 85 %8.1  3 232 267 %8.3 

Belçika 944 35 %3.7 64 437 4144 %6.4 

Hırvatistan 664 20 %3 22 395 1783 %8 

Çek Cumhuriyeti 1076 19 %1.8 28 501 2063 %7.2 

Danimarka 406 19 %4.7  5 923 360 %6.1 

Estonya 132 3 %2.3  2 398 213 %8.9 

Filanda 344 8 %2.3  8 513 593 %7 

Fransa 4275 114 %2.7 93 783 6418 %7 

Gürcistan 867 35 %4  9 063 644 %7 

Macaristan 996 24 %2.4 25 369 2084 %8.2 

Makedonya 162 7 %4.3  6 724 668 %9.9 

Ġrlanda 280 18 %6.4  9 747 795 %8.2 

Ġtalya 4731 86 %1.8 310 739 12423 %4 

Hollanda 677 23 %3.4 27 507 2077 %7.5 

Polonya 5437 146 %2.7 62 097 5760 %9.3 

Portekiz 885 23 %2.6 43 824 3301 %7.5 

Romanya 3061 137 %4.5 36 177 3778 %10.4 

Slovakya 606 23 %3.8 10 452 846 %8.1 

Ġspanya 3099 83 %2.9 130 948 5309 %4.1 

Ġsveç 397 6 %1.5 26 248 1704 %6.5 

Ġsviçre 357 10 %2.8 25 556 1521 %5.9 

Türkiye 4236 231 %5.5 184 468 16175 %8.8 

Ukrayna 7718 210 %2.7 63 254 4024 %6.4 

Yunanistan 1553 35 %2.3 19 010 796 %4.2 

Ortalama   %3.3   %6.1 
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Fransa‘da %2.7 ve %7, Ġtalya‘da  %1.8 ve %4, Yunanistan‘da %2.3 ve %4.2 olduğu göz önüne alın-
dığında, Türkiye trafik kazalarında en çok çocuk ölümüne sahip olan ülkedir. Ayrıca verileri dikkate 
alarak Türkiye‘de çocukların trafik eğitimi ve trafik güvenliği konusunda bir Ģeylerin yapılamadığı yada 
eksik veya yanlıĢ yapıldığı ortadadır. 

ĠLKÖĞETĠMDE TRAFĠK EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ 

Ġlköğretimde çocuklara verilen trafik eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli Ģey-
lerden biri, çocuğun aldığı bu eğitimi, yetiĢkin yaĢlarında yaĢam tarzı olarak benimsemesini sağlaya-
bilmektir. Bunun için çocuğun trafik içinde tedbirli ve kurallara dayanan pozitif davranıĢını bir korkaklık 
olarak görmemesini sağlamak, kazalardan, tehlikeli durumlardan ve kazaya yakın olaylardan korun-
ma ve karayolunda tedbirli olmanın, diğer yaygın olan iyilikler gibi onun sahip oldukları güzelliklerden 
biri olduğunu hissettirmek gereklidir. Bir çocuk nasıl övünerek yemeklerden sonra diĢlerini fırçaladığı-
nı söylüyorsa,  aynı  Ģekilde  trafik  kurallarını  bilmekle  ve  bunlara  uygun  hareket  etmekle  gurur 
duyabilmelidir. Bu  duyguyu  çocuğa  aĢılayabilmek  çocuğun  hem  bu  yaĢlarında  hem  de  yetiĢkin 
yaĢlarında trafik içinde güvenli hareket edebilmesi için en az trafik kurallarını bilmesi kadar önem 
taĢımaktadır.  Trafik  kazalarından korumasında  çocuk  eğitiminin  amaçları  aĢağıda  madde-
ler  halinde özetlenmektedir: 

•Trafik ve trafiği oluĢturan unsurları basitçe tanıtmak,  

•Trafik içinde güvenli hareket edebilmeleri için gerekli olan temel kuralları öğretmek,  

•Diğer insanların haklarına saygı duymayı inanmak, 

•KarĢılıklı yardımlaĢmanın ve ortaklığın önemini anlatmak, 

•Trafik içinde karĢılaĢtıkları farklı durumlar için yorum yapabilme, sonrasında çabuk ve doğru karar 
verme  yeteneğini  kazandırmak, 

•TaĢıt  içinde  güvenli  yolculuk  edebilmeleri  için  gerekli  kuralları öğretmek,  

•Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak (Tombaklar, 2000), 

TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK EĞĠTĠMĠ  

Ġnsanları belli amaçlara göre yetiĢtirme sürecinin en önemli bölümü, okullarda verilen eğitimdir. Bu 
düĢünceyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile okul öncesi, okul içi ve okul dıĢı trafik eğitimini 
düzenleyen trafik genel eğitim planını hazırlama ve ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak uygulama görevi 
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) verilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Trafik Genel Eğitim 
Planı (TGEP) uygulamaya konulmuĢtur.  MEB Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 29.01.1992 
tarihinde 131 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ortaöğretim programında ―Trafik Bilgisi‖ dersi seçmeli 
ders olarak yer almıĢtır. Ortaöğretimde dört yıllık öğretime geçildikten sonra 11. sınıfta ―Trafik ve 
Ġlkyardım‖ dersinin haftada bir saat zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilmiĢ, 2007 – 2008 
öğretim yılına kadar seçmeli olarak okutulan ders, ancak bu öğretim yılından itibaren ilk kez zorunlu 
olarak okutulmaya baĢlanmıĢtır. Ġlköğretimde zorunlu olarak verilen ―Trafik ve Ġlkyardım‖ dersinin 6 ve 
8. sınıflarda kaldırılarak 4 ve 5. sınıflarda okutulmasına, 17.07.2006 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu 
BaĢkanlığınca karar verilmiĢ, program ve müfredatın içeriği de buna uygun olarak değiĢtirilerek ―Ġlköğ-
retim Trafik ve Ġlkyardım Dersi Öğretim Programı‖ 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmaya 
baĢlanmıĢtır. Karayolları Trafik Kanununun 124. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yö-
netmelikte, okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uyma 
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alıĢkanlığı kazandırmak amacı ile il özel idareleri ve belediyelere, ilin ihtiyacına cevap verecek sayıda 
çocuk trafik eğitim parkı yapma/yaptırma görevi verilmiĢtir. 

Birçok ülkede trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için küçük yaĢta trafik bilincinin oluĢturulmasına 
yönelik trafik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Örneğin; Hollanda‘da çocukların trafik eğitimine aileler 
de dahil edilmiĢ olup, Hollanda Trafik Birliği,  okullar ve aileler bir organizasyon içerisinde ve ―Trafik 
Aileleri‖ projesi çerçevesinde 1995yılından bugüne kadar çocuklarda ilköğretim seviyesinde trafik 
bilinci oluĢmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Bulgaristan‘da 1 ile 8.sınıflar arasında zorunlu 
olarak okutulmaktadır. 

Almanya‘da ise 1969 yılından bu yana trafik eğitimi verilmektedir. 1980 yılından bugüne kadar da 
ilköğretim okullarında zorunlu trafik dersinin okutulmasının yanında, 3 ve 4. sınıfta test yapılarak 
bisiklet sürücü sertifikası da verilmektedir. Avusturya‘da 1960‘tan beri tüm okullarda trafik eğitim 
dersleri yasalar gereği zorunlu olarak verilmektedir. 

 

ĠLKÖĞRETĠMDE VERĠLEN TRAFĠK EĞĠTĠM DURUMU  

 Türkiye nüfusunun çok genç olması ve ilköğretim düzeyinde 10.000.000‘dan fazla öğrencinin bulun-
ması, okullarda verilen eğitimi daha da önemli kılmaktadır. Trafik güvenliği bilincine sahip, kendisine 
ve çevresine karĢı sorumluluklarını bilen, trafik kültürüne haiz bireylerin yetiĢtirilmesi ancak eğitimle 
mümkündür. Okul döneminde alınacak bilinçli bir trafik eğitimi, trafik kurallarına uymayı bir alıĢkanlık 
haline getirecek ve trafikte güvenliğin en önemli husus olduğu bilincini yerleĢtirecektir. Ne yazık ki 
trafik ile ilgili sadece 4. Sınıf ve 5. Sınıf öğrenciler için zorunlu ders okutulmaktadır. Yani 1, 2 ve 3. 
Sınıf öğrencileri trafik dersi almamaktadırlar. Daha kötüsü trafik güvenliği dersi 4 ve 5. Sınıf öğretim 
programları birleĢtirilerek 2012- 2103 öğretim yılından itibaren sadece 5. Sınıfta haftada 1 ders saa-
tinde uygulanacaktır.  

Ayrıca Trafik eğitimi ile ilgili diğer derslerde konu baĢlığı olarak görünmektedir. Örneğin: 

1. Türkçe dersinde 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıfta öğrenme alanı: okuma ve görsel sunu; Trafik iĢaret-
lerinin anlamlarını söz etmektedir. 

2. Fen ve Teknoloji dersinde 8. Sınıfta Madde ve DeğiĢim 3. Ünite, Tankerlerle taĢınan sanayi 
ara ürünlerinin trafikte ciddi tehlike oluĢturabilmesinden ve öğrenme alanı: dünya ve evren 
8. Ünite: doğal süreçler konusunda levha terimi, trafik levhalarıyla karıĢtırmamasından söz 
etmektedir. 

3. Hayat Bilgisi dersinde 1. Sınıfta öğrenci trafikteki çeĢitli sesleri tanıması, aralarındaki farklı-
lıkları ayırtmasından, 2. Sınıfta okula geliĢ ve gidiĢlerinde öğrenci kendisinin ve baĢkaları-
nın trafikteki davranıĢlarını gözlemleyerek, doğru ve yanlıĢ ayırt eder ve güvenlik için trafik 
iĢaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyum sağlanmasından söz etmektedir. 3. Sınıfta ise 
trafik kurallarına uyması ve farklı hava koĢullarının trafikteki etkilerinden açıklamaktadır. 

4. Ġngilizce dersinde 6. Sınıfta 11. Ünite A kısmı becerileri, Dinleme, Okuma, Yazma, KonuĢ-
ma ve Görevler (A part skills; Listening, Reading, Writing, Speaking, Tasks) baĢlık altında 
trafik ile ilgili söz etmektedir. 

Ayrıca trafik eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki proje yürütülmektedir. 
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1. Can Dostlar Hareketi Projesi 

Trafikte can güvenliği konusunda ilköğretim okullarının 3. ve 4. sınıf öğretmenleri, öğrencileri, veli ve 
servis Ģoförlerinin (taĢımalı eğitim yapan okulların servis Ģoförleri dâhil) farkındalığını ve trafikte so-
rumluluk bilincini geliĢtirmek, bu konuda elde edilen deneyim sonucunda bir eğitim modeli oluĢturmak 
bu projenin amacıdır. Proje üç yıl süresi vardır (31.08.2010- 31.08.2013) 

2. Ġyi Dersler ġoför Amca Projesi 

Projenin amacı Ġlköğretim öğrencilerinin, trafikte güvenli yolculuk etmeleri için okul servis aracı sürü-
cülerinin uyacakları kurallar, araç içinde öğrencilere karĢı göstermeleri gereken davranıĢlar ile öğren-
cilerle iletiĢimlerinin geliĢtirilmesine yönelik yapılan eğitimlere katkıda bulunmaktır. Bu proje 
03.08.2011- 03.08.2013 arasında yani iki yıl süresi vardır (TEGM, 2012). 

SayıĢtay  2008 trafik kazaları raporuna göre ölümlü - yaralanmalı trafik kazalarına karıĢan sürücülerin 
eğitim düzeylerine 2002-2005 yıllarına bakıldığında, yaklaĢık % 50‘sinin ilkokul mezunu olduğu gö-
rülmektedir. Bu oran eğitim - kaza iliĢkisinin önemini ortaya koymaktadır.  

Ayrıca adı geçen rapora göre okullarda trafik ve ilkyardım dersleri genel olarak trafik güvenliğine 
iliĢkin eğitim almamıĢ öğretmenler tarafından verilmiĢ, uygulamalı eğitim materyallerinden yeterince 
faydalanılmamıĢ ve bu alanda deneyimli EGM personelinden gerektiği ölçüde yararlanılmamıĢtır. Bu 
durum  trafik eğitiminden beklenen olumlu sonuçların alınmasına engel teĢkil etmiĢtir.  Trafik ve Ġlk-
yardım derslerinin verilmesinde (KĠTGĠ) Karayolları iyileĢtirme ve Trafik Güvenliği projesi kapsamında 
trafik güvenliği eğitimi alan (formatör) öğretmenlerden yeterince yararlanılmamıĢtır. 1997-2000 yılları 
arasında yürütülen KĠTGĠ Projesi kapsamında seçilen illerde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölge-
lerde bulunan okullardaki öğretmen, öğrenci ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla 479 öğretmen, 
formatör öğretmen olarak eğitimden geçirilmiĢtir. Bu öğretmenlerin de bulundukları il veya ilçedeki 
okullarda görev yapan öğretmenlere kursta edindikleri bilgileri aktarmaları planlanmıĢtır. Ancak for-
matör öğretmenlerin neredeyse hiçbirine kurs dönüĢünde diğer öğretmenlere trafik eğitim kursu 
verdirilmemiĢtir (sayıĢtay, 2008).  

Bir araĢtırmaya göre trafik dersine giren öğretmenlerin branĢları ve konuyla ilgili kurs alıp almadıkları 
hususu, örnekleme yöntemiyle belirlenen 120 okulda incelenerek, aĢağıda belirtilen hususlar tespit 
edilmiĢtir:Toplam 120 ilköğretim okulunun büyük bir çoğunluğunda 4 ve 5. sınıflarda sınıf öğretmenle-
ri, 6 ve 8. sınıflarda ise, fen bilgisi ve beden eğitimi öğretmenleri trafik dersini okutmaktadırlar. Dene-
tim kapsamındaki illerin çoğunda derse giren öğretmenlerin konuyla ilgili herhangi bir kurs ya da 
seminere katılmadıkları saptanmıĢtır. 

 

TÜRKĠYE‟DE ÇOCUK VE YAġAM KALĠTESĠ 

 ―YaĢam Kalitesi‖ kavramının tarihsel, sosyolojik ve gerek sağlık alanda çok eski zamanlara kadar 
dayanmaktadır. Ġlk filozoflardan Aristo yazılarında mutluluğun doğasına ve ‗iyi bir yaĢam‘ için insanla-
ra gerekli olan konulara değinmiĢtir. Aristo ve çoğu filozoflara göre yaĢamanın temel amacı en yüksek 
düzeye ve yaĢamın izin verdiği en iyi duruma sahip olmaktır. Böylece bu hedefe ulaĢan kiĢi en yük-
sek yaĢam kalitesine sahip olur. YaĢam kalitesi, genel ve sürekli bir iyi olma hali olarak ele alınmakta 
ve değerlendirilmesi genellikle mutluluk, hoĢlantı ve tatmin yaratan pozitif yaĢantılarla bunun tersini 
ifade eden negatif deneyimler ve duygular üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu deneyimler birey yaĢamı 
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açısından anlam ve önem taĢıyan aile, arkadaĢ çevresi, okul, iĢ, boĢ zamanlar vb. çerçevesinde 
değerlendirilmektedir (Linnakylâ ve Brunell, 1996). 

YaĢam kalitesi dört ana alanda (boyutta) ortaya çıkar: 

1- KiĢisel içsel alan (değerler, inançlar, arzular, kiĢisel hedefler, sorunlarla baĢa çıkma vb.) 

2- KiĢisel sosyal alan (aile yapısı, gelir durumu, iĢ durumu, toplumun tanıdığı olanaklar vb.) 

3- DıĢsal doğal çevre alanı (hava ve su kalitesi, çevresel hijyen vb.) 

4- DıĢsal toplumsal çevre alanı (kültürel, sosyal ve dini kurumlar, toplumsal olanaklar, okul, sağlık 
hizmetleri, güvenlik, ulaĢım, alıĢveriĢ vb.) 

YaĢam kalitesinin coğrafi düzeyleri ise sırasıyla, evde, toplum içinde, bölgesel, ulusal, uluslararası ve 
küresel düzlemlerde karĢımıza çıkar (Fırat,  2005). 

Türkiye‘nin yüksek insani geliĢme kategorisinde olan 0.699‘luk 2011 ĠGE değeri, ülkeyi 187 ülke ve 
bölge içinde 92‘nci sıraya yerleĢtirdi. 1980- 2011 yılları arasında Türkiye‘nin ĠGE değeri 0.463‘den 
0.699‘a çıktı ki bu yüzde 51‘lik bir artıĢa ya da yıllık ortalama yüzde 1.3‘lük bir artıĢa iĢaret etmektedir. 
Ancak bu artıĢa rağmen Türkiye‘nin durumu bir iyi yaĢam için pek parlak değildir. Örneğin diğer Avru-
palı ülkelere göre karayollarında trafik kazalarında ölüm ve yaralı sayısı özellikle çocuklar oranı nüfu-
sa göre çok yüksektir. Türkiye‘de çocukların yaĢam kalitesini artmak yollarından bir eğitimdir. Ne 
yazık ki ilköğretimde oklulaĢma oranı hala %100‘e ulaĢmamıĢtır.  

 

SONUÇ 

Ġnsanoğlu varoluĢundan beri hep iyi yaĢamı ve kaliteli yaĢamı düĢünerek devam etmiĢtir. Teknoloji 
devrimiyle beraber günümüzde hayal edemeyecek kadar atalarına göre daha kolay ve refah içinde 
yaĢamaktadır. Teknolojinin icatları ayrıca insanoğlu için sıkıntılar ve bazen belalarda armağan etmiĢ-
tir. Otomobilin icadı belki en büyük icatlardan biri söylenebilir. Bu icatla birlikte çağımızda görülen 
maddi ve manevi hasarların sayısı da fazlasıyla insanoğlunun yaĢamını tehdit etmektedir.  Dünyada 
karayolları trafik kazalarında yaklaĢık 2,100,000 insan hayatını kaybetmektedir. Trafik kazalarının bu 
acı ve korkunç boyutları ve günden güne artması karĢısında toplumun tüm bireylerinin trafik bilgilerini 
tazeleme ve ileri trafik bilgileri konusunda kurslar ve seminerler düzenlenmelidir. Dolayısıyla çocuklar 
için de bu eğitim çok ama çok önemlidir. Çünkü günümüzde özellikle Türkiye‘de trafik kazalarında 0-
14 yaĢ arasındaki hayatını kaybeden ve yaralı olan çocukların sayısı çok fazladır. BaĢka bir değiĢle 
çocukların yaĢam kalitesi tehlikededir. Maalesef okullarda verilen trafik eğitimi ve düzenlen program-
lar yani sadece 5. Sınıf öğrencileri için trafik eğitimi zorunlu olması yetersizdir. Zira trafik kazaları o 
kadar tehlikesi artmıĢ ki çocuklar en erken yaĢlardan kendilerini korumaları için eğitim almaları gere-
kir. Ancak Türkiye‘de2011 öğretim yılında ilköğretim öğrenci sayısı 10.981.100‘den sadece 4 ve 5. 
Sınıf öğrencileri yani 2.688.039 öğrenci trafikle ilgili zorunlu ders almaktadırlar. BaĢka bir değiĢle 1,2 
ve 3. Sınıf öğrenciler yani 3.874.419 çocuk zorunlu eğitim almamaktadırlar. Ne yazık ki Talim ve 
Terbiye kurulunun 17.07.2006 tarih ve  312 sayılı kararı ile kabul edilen (09.07.2007 tarih ve 131 
sayılı karala adı ―Trafik Güvenliği‖ olarak değiĢtirilen) ―Ġlköğretm Trafik ve Ġlk Yardım Dersi(4 ve 5. 
sınıf) öğretim programının 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaĢtı-
rıldı ve artık sadece 5. Sınıf öğrencileri haftada 1 saat zorunlu eğitim alacaktırlar.  
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TRAFĠK BĠLĠNCĠ VE DUYARLILIĞININ KAZANILMASINDA MEDYA VE KĠTLE 
ĠLETĠġĠM ARAÇLARININ ETKĠSĠNĠN ÜNĠVERSĠTELĠ ÖĞRENCĠLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

YaĢar Ahmet  KURTBEYOĞLU1  

Özet 

Kitle iletiĢim araçları, eğitimde önemli bir role sahiptir. Özellikle ekonomik kaynakların sınırlılığı nede-
niyle, toplumun her kesiminin eğitim sunusundan yararlanması, istenilen ölçüde olanaklı olamamak-
tadır. Ayrıca, ulaĢım, nüfus ve coğrafi koĢullar da eğitimin yeterli ölçüde sağlanmasını engelleyen 
etmenler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, toplumun belli konularda aydınlatılmasında ve eğit-
sel yayınlarla bilgi sahibi olmasında kitle iletiĢim araçlarının önemi gözardı edilemez. Bu nedenle 
karayolu  kullanıcılarının eğitimi ve trafik bilincinin kazandırılmasında kullanılan kitle iletiĢim araçları-
nın önemi çok fazladır. Günümüzde medya faktörünün insanların bilinç algılama düzeylerine etkisinin 
olduğunu, herkes tarafından aynı farkındalığa sebep olmadığı bilinmektedir. Ġnsanların görsel, iĢitsel 
ve yazımsal medyatik araçların etkisine maruz kaldığı görülmekte olup; bilinç duyarlılığının oluĢma-
sında iletiĢim araçlarının etkisi ve önemi her geçen yenilenen teknolojiyle beraber artmaktadır. Kitle 
iletiĢim araçlarının (gazete, televizyon, internet) Trafik bilinci ve duyarlılığının sağlanmasında, üniver-
site öğrencileri tarafından nasıl algılandığı  ve en çok hangi iletiĢim aracının farkındalık ve etkileĢim  
yarattığının belirlenmesi  bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır. AraĢtırmada nicel betimsel 
yöntem kullanılmıĢ ,veriler SPSS 16.0 paket programı girilerek sonuçlar analiz edilmiĢtir. Rize ili 
Çayeli Eğitim Fakültesinde okuyan  üniversite öğrencilerine yönelik  geliĢtirilmiĢ olan, Kitle ĠletiĢim 
Araç Algılama Ölçeği ( KĠAAÖ )  uygulanmıĢtır. Örneklem ilköğretimde trafik dersi 4 ve 5 sınıflarda 
temel oluĢturduğundan 150‘si sınıf  öğretmenliğinde okuyan toplam 250 üniversite öğrencisinden  
oluĢmaktadır. Bu çalıĢmanın ıĢığında öğretmen adayları karayolu trafik eğitiminde kitle iletiĢim araçla-
rından bilgisayar etkileĢimi ile  oluĢturulan slayt ve televizyonlarda yer alan spot filmlerin trafik bilinci 
ve duyarlılıklarının kazanılmasında diğer kitle iletiĢim araçlarına göre daha fazla etkili olduğunu dü-
Ģündüklerini belirtmiĢlerdir. 

Anahtar Kelime: Kitle iletiĢim araçları, Medya, Trafik Bilinci ve Duyarlılık 

 

Abstract 

The mass media has an important role in education. Due to limited resources, especially economic, 
educational presentations to benefit all sections of society, of being possible to the desired extent. 
Also, transportation, population and geographical conditions are among the factors that prevent the 
provision of adequate education. In this context, elucidation of the community on certain issues and 
the importance of educational publications, mass media cannot ignore the fact that knowledge. For 
this reason, education of road users and traffic awareness is very important in bringing the mass 
media are used. Today, the media factor is the effect of people's consciousness level of detection, by 

                                                           
1 Rize Çayeli Ġlçe Emniyet Müdürlüğü,Rize-Türkiye 
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anyone not known to cause the same awareness. People with visual, audio and media tools spelling 
exposure effect is seen; awareness of media influence and importance in the formation of the sensiti-
vity increase with each passing technology renewed. Of mass media (newspapers, television, inter-
net) providing traffic awareness and sensitivity, how it is perceived by university students and most 
were created by the interaction of awareness and communication tool to determine what constitutes 
the basic objective of this study. Quantitative descriptive method was used in this study, data were 
analyzed using SPSS 16.0 software package by entering the results. Faculty of Education at Rize 
Çayeli developed for university students studying Mass Communication Vehicle Detection Scale 
(KĠAAÖ) were applied. Creates a traffic class based on grades 4 and 5 sample of 150 primary school 
teacher read the class consists of a total of 250 university students. Training of teachers in the light of 
this study was to road traffic generated by the interaction of the mass media, computer slide and film 
spots on television in the acquisition of traffic awareness and sensitivity than other mass media repor-
ted that they think is effective. 

Key words: Mass media, Media, Traffic Awareness and Sensitivity 

 

1. Kitle ĠletiĢimin Önemi 

Kitle iletiĢimi toplumsal araĢtırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı 
konu değiĢik araçların etkileridir. Birçok ülkede kitle iletiĢim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve 
bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düĢünüldüğünde, böyle bir sorgulama-
nın nedeni yeterince anlaĢılabilir. Bir yanıt oluĢturmak için çok Ģey yazılmıĢ ve epeyce araĢtırma 
yapılmıĢsa da konunun hem kitle iletiĢim araçlarının genel önemi, hem de özelde kitle iletiĢiminin 
belirli düzeylerinin olası etkileri açısından yine de tartıĢmalı olduğu kabul edilmelidir. Bu konuda 
bitmeyen zorluklardan birisi araçların etkilerini araĢtıranlarla kitle, kitle iletiĢim araçları üreticileri ve 
alanda kamu politikalarını oluĢturanlar arasındaki iletiĢim eksikliğinden kaynaklandığından tartıĢma 
kaçınılmaz olarak kullanılan terimlere bazı açıklıklar getirilmesiyle baĢlamıĢtır. Kitle iletiĢim araçları 
içerikleri ve örgütlenmiĢ biçimleriyle çok çeĢitlilikler gösterir ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniĢ 
bir alandaki faaliyetleri kapsarlar. Birey, grup, kurum ister bütün toplum ya da kültür düzeyinde olsun, 
etkilerin hangi düzeyde oluĢtuğu konusunda açıklığa sahip olmak zorunluluğudur. Bunların her biri 
veya hepsi herhangi bir yolla kitle iletiĢiminden etkilenebilir. Kitle iletiĢim araçlarının sadece bireysel 
siyasi görüĢleri değil, yürütülüĢ ve baĢlıca etkinliklerinin düzenlenme biçimlerini de etkilenmesinin 
olası olduğu siyaset alanı iyi bir örnek oluĢturmaktadır. ĠletiĢimin geniĢ, heterojen ve bilinmeyen izle-
yiciye doğru yöneltilen Ģeklidir. GeniĢliğin ölçüsü iletiĢimcinin / göndericinin izleyicilerle yüz yüze bir 
Ģekilde iliĢki kurma olanaksızlığıdır. Heterojen olması kesinlikle saptanmıĢ belli bir grup, elit gibi 
kamuya açık olmayanın ötesinde olmasıdır. Bilinmeyenin anlamı göndericiye izleyicilerin genellikle 
yabancı, bilinmeyen kiĢiler olmasıdır.(1) 

1.2.1.Kitle ĠletiĢim Araçları Tanımı 

Kitle iletiĢim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımla-
nabilir. Kitle iletiĢim araçları; haber ve bilgi verme amacı baĢta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek 
gibi amaçlar taĢıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla yada sürekli olarak ulaĢan araçlar-
dır. (1) 

Teknolojik geliĢimin tabii sonucu olarak geliĢen ve elektronikleĢen iletiĢim araçları, iletiĢime sürat ve 
kolaylık sağlamakla kalmamıĢ; aynı zamanda iletiĢimi, kitle iletiĢimine çevirmiĢtir. Günümüzde Ġnter-
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net (e-posta vd.), telgraf, telefon, faks gibi haberleĢme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle 
iletiĢim araçları; uydular, bilgisayarlar (Ġnternet) birer iletiĢim aracı olarak iletiĢimin ayrılmaz parçaları 
durumuna gelmiĢtir. Bu elektronik iletiĢim araçları, günümüzde, kurduğu haberleĢme ağıyla kültürü de 
yaygınlaĢtırmıĢ; küresel bir köye dönüĢtürmüĢtür.(1) 

Günümüzde toplumsal varoluĢu gerçekleĢtirerek ortaklık yaratmak, bu varoluĢu ve ortaklığı sürdüre-
bilmek için kitle iletiĢimine; dolayısıyla kitle iletiĢim araçlarına ihtiyaç vardır. Çünkü kitle iletiĢim araçla-
rı, uzmanların ortak bir noktada birleĢtikleri üzere, sahip olduğu özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde 
yarattığı etki ve etkileĢim süreci sonunda toplumsallaĢtırmayı gerçekleĢtirmeye muktedir araçlardır.(1) 

1.2.2.Kitle ĠletiĢim Araçları 

- Posta 
- Telgraf 
- Telefon 
- Faks 
- Gazete 
- Radyo 
- Televizyon 
- Uydular 

Bilgisayarlar (Ġnternet ve e-posta) Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaĢan ve 
iletiĢimi sağlayan araçlara kitle iletiĢim araçları denilmektedir. Kitle iletiĢim araçlarının amacı amacı 
düĢünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniĢ kitlelere ulaĢtırabilmektir. Kitle iletiĢim araçları; 
"Daha geniĢ kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletiĢim kurmak için gerçekleĢtirilen elektro-
manyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir 
araçtır." 
Kitle iletiĢim araçlarını incelerken kitle, kitle iletiĢim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, 
kitap gibi) aracılığıyla geniĢ ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir" ĠletiĢim; 
Bilgi, düĢünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranıĢ biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir iliĢk i-
leĢme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir. Kitle; "Toplu-
mun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir. Kitle iletiĢim araçları her türlü iletiĢime 
olanak sağlamak üzere kurulmuĢ olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder. 
Kitle iletiĢim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal 
görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuĢtur. Bazı batı ülkeleri kitle iletiĢim araçlarını 
dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuo-
yu oluĢturabilen bir güç unsuru niteliğindedir. 

Kitle iletiĢimi, "Türkçede; kitle haberleĢmesi" Ģeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya 
bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletiĢim araçları iletiĢimden ve kitlelerden 
ayrı tutulamaz. Kitle iletiĢim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa'da hareketli metal harflerle baskı yapıl-
dığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg'in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulma-
sıyla kitle iletiĢim araçlarının kullanılmasına baĢlanmıĢtır. Ancak kitle iletiĢimi insanlığın var oluĢundan 
bu yana var olmakta ve ilerlemektedir. 

1.2.3.Kitle ĠletiĢim Araçlarını Tarihsel GeliĢimi 

- ĠĢaretlerle iletiĢim, 

- Dilin geliĢimiyle iletiĢim, 
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- Yazının icadıyla iletiĢim, 

- Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletiĢim, 

Kitle iletiĢim araçlarının geliĢmesiyle kitle iletiĢimidir. Kitle iletiĢimi geçmiĢten bugüne kadar var olmuĢ 
ve sürekli geliĢerek ilerlemiĢtir. "Ġlk kitle iletiĢim aracı Roma ve Mısır'da kullanılan gazete olmuĢtur. 
Gazetenin iletisi okur-yazarlıkla sınırlıdır. Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletiĢim teknolojisinde-
ki geliĢme sayesinde yerini radyoya bırakmak zorunda kalmıĢtır.(2)  

"II. Dünya SavaĢı'ndan sonra da televizyon kitle iletiĢim aracı olarak kabul edilmiĢtir." "Kitle iletiĢim 
araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten 
çağdaĢ ve etkin bir organizasyondur." Teknolojinin hızla geliĢmesiyle birlikte kitle iletiĢim araçları 
bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir. Artık 
kitle iletiĢim araçları toplum yaĢantısının önemli bir parçası olmuĢtur.(2) 

Hayatın her kesiminde yer almaktadır. Günümüzde toplumsal varoluĢu gerçekleĢtirerek ortaklık ya-
ratmak, bu varoluĢu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletiĢimine; dolayısıyla kitle iletiĢim araçlarına 
ihtiyaç vardır. Çünkü kitle iletiĢim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleĢtikleri üzere, sahip 
olduğu özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileĢim süreci sonunda toplumsallaĢtırmayı 
gerçekleĢtirmeye muktedir araçlardır.(2) 

1.2.4.Kitle iletiĢim araçlarının özellikleri 

1. Kitle iletiĢim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaĢım oluĢturmadan çok  

    sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaĢtırabilmektedir. 

2. Kitle iletiĢim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın periyodu)  

    gösterir. 

3. Kitle iletiĢim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karĢı bir talebin  

    oluĢmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alıĢkanlığa, hatta ihtiyaca dönüĢür. 

4. Kitle iletiĢim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taĢıdığı için inandırıcılık  

    ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. 

5. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir. 

6. Kitle iletiĢim araçları ile gerçekleĢen iletiĢim sürecinde, geri besleme imkânı yoktur. 

1.2.5.Kitle iletiĢim araçlarının fonksiyonlarını; 

1.  Haber verme, eğitme, eğlendirme, 

2.  DıĢ dünyayı görmemizi sağlama, 

3.  Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçiĢini sağlama, 

4.  EĢya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme, 

5. DıĢımızda oluĢan fırsat ve çağrılara karĢılık verme ile sosyal hareketlerde genel rızaya 

    ulaĢma arasında bağ kurmamıza yardım etme" olarak sınıflandırmıĢtır. 
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Kitle iletiĢim araçları, bu fonksiyonları gerçekleĢtirirken doğal olarak alıcı üzerinde de bir etki yaratır. 
ĠletiĢim, her Ģeyden önce bir bilgi alıĢveriĢidir. Bu alıĢveriĢten amaçlanan da anlamak, anlatmak, 
öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir. 

Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla baĢlatılan iletiĢim sürecinin sonunda yaĢanan olgu, etkileme ve 
etkilenme; yani etkileĢimdir.(2) 

AraĢtırmacılar, kitle iletiĢim araçlarının etki alanlarını; 

1. Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme, 

2. Sosyal kurum düzeyinde etkilenme, 

3. Toplum düzeyinde etkilenme, 

4.Kültür düzeyinde etkilenme" olarak gruplandırmaktadır. 

Kitle iletiĢim araçlarının etkileri fert açısından ele alındığında ise; 

1. Bilgi ya da görüĢü kapsayan etkiler, 

2. Tavır ya da duyguyu kapsayan etkiler, 

3.DavranıĢ üzerine etkiler" olarak üç ana baĢlık altında inceleniyor. 

Kitle iletiĢim araçlarının etki türleri Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır; 

1. Tavır ile düĢünce değiĢiklikleri, 

2. Ferdi ve toplu tepkiler, 

3. Gündem belirleme, 

4. ToplumsallaĢtırma, 

5. Denetim, 

6. Gerçeği tanımlama, 

7.Egemen ideolojinin sürdürülmesi. 

Kuramcılar kitle iletiĢim araçlarının etkilerinin fert ve toplum açısından ne yönde olduğu konusunda 
ortak bir görüĢe sahip değiller; konu ile ilgili tartıĢmalar, günümüzde de sürmektedir. Kimi araĢtırmacı-
lar kitle iletiĢim araçlarının fert ve toplum açısından etkilerinin olumlu olduğunu savunurken kimi 
olumsuz olduğunu, kimileri ise sınırlı olduğunu savunmaktadırlar. 

AraĢtırmacılar, hangi görüĢü savunurlarsa savunsunlar sentez olarak ortaya çıkan ortak bir görüĢ var; 
Kitle iletiĢim araçları, bilgi, görüĢ ve düĢüncelerin paylaĢılmasını sağlayan; sosyal örgütlenmeyi güç-
lendiren; kamuoyu oluĢturan; insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçla-
rını karĢılayan; insan iliĢkilerini değiĢtirip geliĢtiren; yeni davranıĢ ve tutum kalıplarını, görüĢ ve dü-
Ģünce akımlarını yaygınlaĢtıran en etkin iletiĢim araçlarıdır. 

2.1.Kitle ĠletiĢim Araçlarının  Sınıflandırması 

Bilgi akıĢını sağlayan araçlara verilen genel adıdır Bu akıĢ, "bireyden çoğula" veya "çoğuldan bireye" 
bilgi yönüyle olan iletiĢime göre çeĢitlenirler. ĠletiĢimde duyuya yönelik algılama da söz konusudur. 
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Algılama ve algılatma adına iletiĢimi sağlayacak, karĢılıklı bilgi aktarımını sağlayacak araçlar, iletiĢim 
araçları ile sağlanmaktadır. 

1. BiliĢsel iletiĢim araçları: Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleĢtirilen, bireysel 
veya toplu iletiĢim araçlarıdır.(örnek: e-posta lar, formlar, chat ler, messenger lar,web kamera-
lar,bloglar,vs) 

2. Görsel-ĠĢitsel iletiĢim araçları: Göz ve Kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini kulla-
nan,iletiĢimaraçlarıdır.(Örneğin,tv,sinema,radyo vs..) 

3. Telekomünikasyon iletiĢim araçları : Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanye-
tik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleĢtirilen iletiĢim araçlarıdır.(Örneğin telefon, cep telefonu, fax, 
telex,vs..) 

4. Kali-Grafik iletiĢim araçları: Yazı ve çizi ile oluĢturularak formatlandırılan ve basım - yayım araçları 
ile yapılan iletiĢimdir(Gazeteler, dergiler, afiĢler, el ilanları, tabelalar, mektuplar, notlar, kitaplar,vs.) 

5. Organizasyon iletiĢim araçları: Ekipler aracılığıyla gerçekleĢtirilen , kiĢi veya topluma aktarılacak 
mesajları tanıtım - eğlence - eğitim - gezme - tüketme adına ileten etkinliklerin sağladığı iletiĢimin 
araçlarıdır(Fuarlar, event marketing konser leri, defile ler, konferanslar vs.) 

6. Sanatsal iletiĢim araçları: ister plastik, ister estetik olsun hertürlü sanat faaliyeti veya sanatcı ile 
sağlanacak iletiĢimin araçlarıdır: (Dans, resim, müzik, Ģarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, 
seramik, animasyon, vs)(2)Vikipedi 

2.1.2.Kitle iletiĢim araçlarının eğitime katkıları 

Kitle iletiĢim araçları, eğitiminde önemli bir role sahiptir. Özellikle ekonomik kaynakların sınırlılığı 
nedeniyle, toplumun her kesiminin eğitim sunusundan yararlanması, istenilen ölçüde olanaklı olama-
maktadır. Ayrıca, ulaĢım, nüfus ve coğrafi koĢullar da eğitimin yeterli ölçüde sağlanmasını engelleyen 
etmenler arasında yer almaktadır.(3) 

Bu bağlamda, toplumun belli konularda aydınlatılmasında ve eğitsel yayınlarla bilgi sahibi olmasında 
kitle iletiĢim araçlarının önemi gözardı edilemez. 

Kitle iletiĢim araçlarının toplumdaki belli baĢlı görevleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

1. Habercilik; Dünyada ve ülkedeki geliĢmeleri en hızlı ve en doğru bir biçimde topluma aktarmak 
kitle iletiĢim araçlarının ana görevleridir. Ancak, bunlar, yansız ve gerçekçi biçimde ulaĢtırıldığı ölçü-
de, eğitici bir nitelik taĢıyabilir. 

2. Kamuoyu OluĢturma; Toplumu ilgilendiren konularda, değiĢik siyasal ve bilimsel görüĢlerin ser-
bestçe ortaya atılıp tartıĢılması, demokratik yönetimde önemli bir etken olan kamuoyu oluĢturulması-
na yol açar. Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen geliĢmeler karĢısında kamuoyu baskısı yarat-
mak veya ileride olumsuz sonuçlar doğuracak konularda kamuoyunun aydınlatılması, toplumda oto-
kontrolü sağlar. Bu ise yöneten ve yönetilenlerin birbirlerinin eylem ve iĢlemlerini daha iyi denetleme-
sine olanak sağlar. 

3. Siyasal Sürece Katılma ve Denetleme; Toplumu belli konularda bilgili kılmak, toplumun o konuda 
söz sahibi olması demektir. Yani, toplumu etkileyen bir geliĢme hakkında bilgisi olan bir birey, grup 
veya topluluğun, o konuyu denetlemesi ölçüde kolay olabilmektedir. 
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Toplum, yönetimin uygulamaları hakkında ne derecede bilgi sahibi olursa, o derecede uygulamayı 
denetleme yetkisine sahip olur. Bu bir anlamda siyasal veya demokratik katılımı da beraberinde 
getirir. 

4. Eğitim; Kitle iletiĢim araçlarının, toplumsal sorunların çözümlenmesi, gereksinimlerin karĢılaması 
için, gerekli olan ve örgün eğitim yoluyla elde edilemeyen veya elde etme olanağı bulunamayan bilgi 
ve becerinin kazanılmasındaki etkisi büyüktür. Özellikle bireylerin gereksinme duydukları konularda 
bilgi, beceri ve davranıĢları kazanması, temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesi, kitle iletiĢim araçla-
rının en önemli görevlerini oluĢturmaktadır. 

5. Ulusal Bütünlüğün Sağlanması; Yeterli eğitim hizmeti götürülemeyen bölgelerdeki bireylerin, kitle 
iletiĢim araçlarıyla aydınlatılması, ulusal bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ulusal 
kültürün ve değerlerin geniĢ kitlelere yaygınlaĢtırılması ve mal edilmesi, kitlesel eğitimle gerçekle-
Ģir.(3) 

2.1.3.Kitle ĠletiĢim Araçlarıyla Yapılan Eğitimin Özellikleri 

Günümüzde kitle iletiĢimi yoluyla eğitim yapılması, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine bağlı olarak yoğun 
biçimde kullanılmaktadır. Ancak, bu kullanımda, topluluklar arasındaki farklar belirleyicidir. Geri kal-
mıĢ ülkeler, eğitim sorunlarının çözümünde doğrudan bu araçlardan yararlanmayı hedef alırken, 
geliĢmiĢ ülkeler, bu araçlardan eğitimde yararlanmayı, geleneksel eğitim yöntemlerine yardımcı ol-
mak üzere yeğlemektedirler. Daha üst düzeyde eğitim amacı ile bu araçlar kullanılmaktadır. 

Kitle iletiĢim araçları ile yapılan eğitimin özelliklerine kısaca değinmekte yarar vardır. Ancak, burada 
bir noktayı hatırlatmak gerekir: Bu araçlar içerisinde eğitimde en yoğun olarak kullanılan araçlar, kitle 
iletiĢimi yazılı olmayan araçlardır. Bunların baĢında da radyo ve televizyon ile sinema gelmektedir. Bu 
bağlamda, özelliklere değinirken, bu özelliklerin bir bölümünün elektronik ve görüntülü araçlarla yapı-
lan kitle iletiĢimi için olduğunu da belirtmek gerekir. 

1. Kitle iletiĢim araçlarıyla ―yapılan iletiĢim aynı anda çok geniĢ kitleye yapılır. Bu iletiĢimden belirli 
asgari koĢullan yerine getiren herkes yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi, yerleĢim farklılığı, ırk, dil, din farklı-
lığı gözetilmeksizin yararlanabilir. 

2. Bu özelliğin doğal bir sonucu olarak da, eğitimdeki çeĢitli eĢitsizlikleri ortadan kaldırabilir. Bu eĢit-
sizliklere örnek olarak cinsiyet, bölgelerarası farklılık, köy-kent, uzman, araç-gereç, ulaĢım gibi eğitimi 
olumsuz yönde etkileyebilecek koĢullan ortadan kaldırabilir. 

3. Bu tür eğitim, geleneksel eğitime göre daha günceldir. YaĢanılan dünyayı, sorunları ortaya koyar, 
tutucu değildir. 

4. Eğitimde önemli bir teknik olarak verilenin örneklerle gösterilmesi, bu araçlarla ve özellikle görüntü-
ye dayanan televizyon, video ve film yöntemi ile çok sayıda verilebilir ve bu da eğitimin daha etkili ve 
akılda kalıcı olmasını sağlar. 

5. Geleneksel eğitimdeki öğretmen öğesi olmadığından ―öğretmen-öğrenci psikolojisi‖ yoktur. Birey 
tüm olarak doğrudan bu araçlarla karĢı karĢıyadır. 

6. Bu araçlardan yararlanma geleneksel eğitimde olduğu gibi sürekli bir yerde bulunmayı gerektirmez. 
Az bir çaba ve harcama ile bu tür eğitimden yararlanma olanağı vardır. Bu daha çok radyo ve televiz-
yon ile yapılacak eğitim için geçerlidir. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

122 

7. Kitle iletiĢim araçları ile yapılan eğitim tek yönlüdür. Anında iletinin alınıp alınmadığı, alındı ise 
öğrenilip öğrenilmediği anlaĢılmaz. Geriye bildirim burada hemen görülmez. Bunun için çeĢitli yön-
temler geliĢtirilmiĢtir. Ancak, yüz yüze iletiĢimde olduğu gibi hemen ölçülmez, tepki alınmaz. 

8. Bu yolla gelen iletiĢimler, bireyde öğrenme istek ve güdüsü yaratır. Bireyin o günkü yaĢamında 
gereksinme duymadığı, çağdaĢ toplumun bireyi olmasından dolayı gerekli olan bilginin öğrenilmesi ya 
da bir yeteneğinin geliĢtirilmesi söz konusu olabilir. Oysa ki geleneksel yöntemle eğitimde bu oldukça 
sınırlıdır ve bireysel düzeyde dar sınırda kalır. 

9. Kitle iletiĢimi yolu ile yapılan eğitimin sınırlılığı, geleneksel eğitim gibi tüm duyu organlarına yönelik 
bir öğrenmeyi içermemesidir. Yalnız görsel araçların kullanımı ya da yalnızca iĢitsel araçların veya 
yazılı araçların kullanımı ile yapılan eğitimde bir takım eksikliklerin olacağı, dolayısıyla eksikliği gi-
dermek gerektiği açıktır. 

Eğitiminde önemli role sahip olan kitle iletiĢim araçlarından bazılarını oluĢturan radyo ve televizyon, 
basılı yayın, sinema, tiyatronun halk eğitimindeki rolünü kısaca açıklamakta yarar görülmektedir.(3) 

3.1.Medya nedir? ĠletiĢim nedir? Bizler üzerine ne tür etkisi vardır? Zararları ve faydaları neler-
dir? 

Türkçe‘de ‗‘ Medya‘‘ olarak geçen kelimenin orjinini inceleyecek olursak, Ġngilizcede yer alan ‗‘Media‘‘ 
sözcüğünün kaynaklık ettiğini görürüz (araç, orta,ortam aracı anlamındadır). Bu sözcük Ġngilizce‘ye 
ise Latince‘den gelir. (Medius sözcüğünün çoğuludur- Medium). Öte yandan, Türkçe‘de ‗‘Media‘‘ 
sözcüğünü karĢılamak üzere, oldukça uzun olan, ‗‘ Kitle ĠletiĢim Araçları‘‘ kavramı da kullanılmaktadır. 
Ancak, kavramın kullanıĢsızlığı, Türkçe olmasa da, medya kelimesine daha sık bir kullanım kazan-
mıĢtır. Medya kelimesine yapılan diğer bazı tanımlarsa Ģöyledir: 

 Medya= Televizyon 

 Medya= Teknoloji/ Araç, 

 Medya= Popüler Kültür. 

Bu tanımlamalar tam olarak doğruyu yansıtmazlar. Medya, sözcüğün kökeni itibariyle aracı olan, 
doğrudan olmayıp etkinlikleri dolaylı anlatandır. Günümüzde kullandığımız anlamda medyanın üç 
boyutu var: 

1. Teknoloji- üretim ve kullanıma sunulma süreçleri, 

2. Toplumsal iliĢkiler ( kurumlar)- profesyoneller, medya örgütleri ve medya endüstrisinin iç iĢ-
leriyle diğer örgütler ve toplumsal kurumlarla iliĢkileri, 

3. Kültürel biçimler/ ürünler- gazetelerin, programların, vb. ; dolaĢıma girme, okurlar ve izleyi-
ciler tarafından alımlanma süreçleri. 

Ġnsanlar arasında medya deyince ilk akla gelen televizyon ve gazeteler olsa da, ‗‘Medya‘‘ insanların 
bilinçlenmesinde ve olan olayları takip etmelerine yarayan bir araçtır. Medya, bireylerin siyasi tutum 
ve davranıĢlarını, özellikle de oy verirken siyasi tercihlerini çok ciddi boyutlarda etkileyebilecek bir 
güce sahiptir. Bu konuda önemli araĢtırmalara imza atmıĢ bir araĢtırmacı olan Rivers(1982), Amer i-
kan medyasını ‗‘Ġkinci Hükümet‘‘ (second government) olarak nitelendirir. Haber medyası, yalnızca 
bireylerin siyasi yönelimlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda, siyasi karar verme mekanizması, 
siyasi liderler ve hükümet üzerinde de çok etkin bir baskı gücü oluĢturur. Rivers‘ın da vurguladığı gibi, 
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hükümet politikaları Ģekillendirilirken, diğer bazı toplumsal güçler gibi medya da, yönlendirici ve Ģekil-
lendirici bir güç olarak önemli roller oynar. Ülkemizde 1980‘li ve 1990‘lı yıllarda yaĢanan siyasi ve 
toplumsal olaylar hatırlandığında bu konu çok daha anlaĢılır bir hal alacaktır.  

Medya her zaman birileri tarafından kontrol altında tutulmuĢtur veya tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Çünkü, 
medya dünyadaki en büyük güçlerden biri haline gelmiĢtir. Ġnsanları istediği gibi yönlendirebilen, 
iktidar sahiplerini yerinden koltuğundan edebilecek bir güce sahiptir. Bunun için iktidar güçleri iĢlerin 
iyi gittiği dönemlerde medya ile sıkı iliĢkiler kurmuĢ, bu iliĢkinin bozulmasıyla da yasaklama yoluna 
gitmiĢtir. Bu da sansür sorununu doğurmuĢtur.(4) 

3.2.Medya denince hangi iletiĢim araçlarını anlamamız gerekiyor? 

Medya kavramını içinde neler barındırıyor? Bu kavramı en geniĢ anlamı ile kullandığımızda, karĢımı-
za çok kiĢiye ulaĢabilen her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri (kitaplar, gazeteler, 
dergiler, broĢürler, billboard‘lar, radyo, film, televizyon, internet gibi) içeren çok geniĢ bir iletiĢim araç-
ları yelpazesi çıkıyor.  

ĠĢte bu araçlar, halkı bilgilendirme ve yaĢadığı yaĢam hakkında fikir edinme özgürlüğünü sunuyor. 

Medya kategorileri 

1. Aracılık ettiği toplumsal iliĢki türlerine göre: 

 KiĢiler arası  

 Kitlesel  

 ġebekesel (Ağ) 

2. Kanala / bileĢime göre: 

 Yazılı (gazete, dergi gibi) 

 Elektronik (Tv, internet gibi) 

 Kimyasal (film, kaset gibi) 

3. Hitap ettiği duyulara göre: 

 Görsel  

 ĠĢitsel 

 Dokunma duyusuna seslenen ( körler alfabesi ile yazılmıĢ kitaplar gibi) 

 Karma 

4. Ödeme/ satın alma biçimine göre: 

 Bedava/ ücretsiz olan 

 Doğrudan satın alma 

 Doğrudan ödeme yapmadan alınan 

 Genel eriĢim için ücret ödenen 
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 Özel içeriği izlemek için ödeme yapılan 

5.  Nicelik/ sayısal kullanıma göre: 

 Bireysel  

 Ailesel 

 Toplumsal 

6. Medya içeriğine ( türe ) göre: 

 Eğlence- kurmaca 

a) Soap- opera 

b) Durum komedisi  

c) Aksiyon- macera 

d) Dram- trajedi 

 Bilgilendirme- haber- gerçeğe yakınlık 

 Reklam ve Ticari amaçlı  

7. Mülkiyete göre: 

 Bireysel  

 ġirketsel 

 Devlet sahipliğinde/ kontrolünde 

 Bağımsız 

8. Medya örgütlenmelerine göre: 

 Ulusal  

 Yerel 

 Uluslar arası – global 

Medyanın ve gücünün, ekonomi ve dengeler gibi globalleĢtiğini varsayarsak bu açıdan daha geniĢ 
değerlendirmek gerekir.(4) 

4.Kitle iletiĢim Araçları ve Trafik Sorunu 

Danyıldız,2011 ‗ e göre Modern hayatla tanıĢmıĢ her toplum gibi bizde de trafik kazaları, acil çözüm 
gerektiren ciddi bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında 
her yıl binlerce vatandaĢımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi yaralanmakta veya sakat kalmakta-
dır. Bu kazalardaki kayıplarımız bizleri, savaĢların, terörün ve tabii afetlerin bıraktığı tahribat ve olum-
suzluklardan daha fazla etkilemeye devam etmektedir. Bu yüzden çeĢitli nedenlerin sebep olduğu 
kazalar konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılık ve trafik bilinci oluĢturulması gerekmektedir.  
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VatandaĢlarının huzurlu mutlu ve güvenli yaĢamalarından sorumlu olan her devlet, bunun için çaba 
sarf ederek sağlam bir altyapıyla ve teknolojik getirilerle hareket etmelidir. Kaza istatistiklerinde gerile-
re gidebilmek için, ilköğretim sıralarından baĢlayan eğitim ilerleyen yıllarda da devam etmelidir. Sürü-
cü kurslarında iki haftayla sınırlı olan sürüĢ eğitimi ve az miktarda teorik eğitimle kazalar konusunda 
bilinçlenmek mümkün değildir. Devletin çıkan yasaları uygulayacak güçlerinin var olması yahut ceza-
ların arttırılması Ģimdiye kadar kaza oranlarında ciddi azalmalar göstermemiĢtir. Peki, yapılması 
gereken nedir? Cezai müeyyidelerin çare olamadığı trafikte, eğitim altyapısının inĢa edilmesi için 
çalıĢmalara baĢlamak gerekmektedir. Ġlkokul çağından itibaren bilinçli nesiller yetiĢirken, genç nüfu-
sun çoğunlukta olduğu ülkemizde, kitle iletiĢim aracılığıyla toplumun duyularına hitap etmeyi seçmek 
gerekmektedir. Bu yolda televizyonun araç olması, bilginin kısa sürede topluma yayılacağını ve top-
lumu etkileyeceğini, kitle iletiĢimi alanında yapılan araĢtırmalar göstermektedir.  (1) 

5.1.ÇalıĢmanın Amacı 

Günümüz dünyasında görülen hızlı nüfus artıĢı, sosyokültürel yapının gitgide değiĢmesi ve insanların 
kentlere göç etmesi toplu yaĢama mecburiyetini doğurmuĢtur. Toplu yaĢamanın gerektirdiği en önem-
li sorumluluklardan biri ise trafik bilincinin kazanılmasıdır. Ġnsanoğlu kültürel ve ekonomik yapı gereği 
sürekli hareket halinde olmakta ve zamanının önemli bir kısmını trafikte geçirmektedir. Çok değerli 
olan zamanın verimli bir Ģekilde kullanılması, ondan da öte trafikte meydana gelen can kayıpları ve 
yaralanmaların asgariye indirilmesi ancak ve ancak trafik bilinci ve duyarlılığının kazanılmasına bağlı-
dır. 

Trafik konusunda yaĢanan sıkıntıların giderilmesi; teknik ve fiziki alt yapının iyileĢtirilmesi, denetimin 
caydırıcı olması, yasaların iĢlerliğinin ve bu konuyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlan-
ması, ama bütün bunlardan da önemlisi toplumda yer alan bütün fertlerin bilinçlenmesi ve trafik içinde 
yer alan sürücü, yaya ve yolcuların yeterli eğitimle donatılmasıyla mümkün olabilir. Eğitimdeki yeter-
sizlik, insanların kendi çıkarlarıyla toplumsal çıkarları bağdaĢtırmasını engellemektedir. Bilinçli, nitelik-
li, sorumluluk sahibi ve trafik kültürü oluĢmuĢ sürücü ve yayaların yetiĢtirilmesi ancak eğitim ile ger-
çekleĢebilir. 

Trafik, kuralların oluĢturduğu bir olgudur. Ġnsanlar bu kuralları iyi bir eğitim ile öğrenebilir ve hayata 
geçirebilirler. Son yıllarda trafik eğitiminin ne kadar önemli olduğu anlaĢılarak okullarımızda çocuklara 
yeni yeni trafik bilgisi eğitimi verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Kitle iletiĢim araçları, eğitimde önemli bir role sahiptir. Özellikle ekonomik kaynakların sınırlılığı nede-
niyle, toplumun her kesiminin eğitim sunusundan yararlanması, istenilen ölçüde olanaklı olamamak-
tadır. Ayrıca, ulaĢım, nüfus ve coğrafi koĢullar da eğitimin yeterli ölçüde sağlanmasını engelleyen 
etmenler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, toplumun belli konularda aydınlatılmasında ve eğit-
sel yayınlarla bilgi sahibi olmasında kitle iletiĢim araçlarının önemi gözardı edilemez.  

Bu nedenle karayolu  kullanıcılarının eğitimi ve trafik bilincinin kazandırılmasında kullanılan kitle 
iletiĢim araçlarının önemi çok fazladır. Günümüzde medya faktörünün insanların bilinç algılama dü-
zeylerine etkisinin olduğunu, herkes tarafından aynı farkındalığa sebep olmadığı bilinmektedir. Ġnsan-
ların görsel, iĢitsel ve yazımsal medyatik araçların etkisine maruz kaldığı görülmekte olup; bilinç 
duyarlılığının oluĢmasında iletiĢim araçlarının etkisi ve önemi her geçen yenilenen teknolojiyle bera-
ber artmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının (gazete, televizyon, internet) Trafik bilinci ve duyarlılığının 
sağlanmasında, üniversite öğrencileri tarafından nasıl algılandığı  ve en çok hangi iletiĢim aracının 
farkındalık ve etkileĢim  yarattığının belirlenmesi  bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır 
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Bu araĢtırmanın amacı Rize Üniversitesi Çayeli Eğitim Fakültesi öğrencilerinin trafik bilinci ve duyarlı-
lığı kazanılmasında en etkili medya ve kitle iletiĢim aracının belirlenmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranacaktır 

I. Üniversite öğrencileri tarafından   medya ve kitle iletiĢim araçlarından hangisinin Trafik bilinci ve 
duyarlığının kazanılmasında önem arz etmektedir ? 

II. Trafik bilinci ve duyarlığının kazanılmasında medya ve kitle iletim araçlarının etkisinin karayolu 
kullanıcısı, üniversite okutulan  bölüm ,ehliyet ve cinsiyet değiĢkenlerinin etkisi var mıdır ? 

III. Medya ve kitle iletiĢim araçlarının en etkilisi belirlenirken neden seçtikleri kategorize edilerek  neler 
olduğu saptanmaktadır ? 

5.2.Yöntem 

Bu araĢtırmada nicel veri analizlerinden kullanılan deneysel yöntem kullanılmıĢtır.  

5.3.Evren 

Rize Üniversitesi Çayeli eğitim fakültesinde okuyan  üniversite 2.sınıf öğrencileri bu çalıĢmanın evre-
nini oluĢmaktadır. 

5.4.Örneklem 

Rize Üniversitesi Çayeli eğitim fakültesinde okuyan  üniversite 2.sınıf öğrencilerinden sınıf ,ilköğretim 
matematik, fen bilgisi ve din kültürü ahlak bil.bölümlerinde  okuyan toplam 250  üniversite öğrenci 
örneklemi oluĢturmaktadır. 

BÖLÜM 

 N % 

 sınıf öğrt 150 60,0 

matematik öğrt 35 14,0 

fen bilgisi öğrt 35 14,0 

din kültürü öğrt 30 12,0 

Total 250 100,0 

 

 

5.6.Uygulama 

Rize Üniversitesi Çayeli eğitim fakültesinde okuyan  üniversite 2.sınıf öğrencilerine medya ve kitle 
iletiĢim araçlarının trafik bilinci ve duyarlılığı kazanılmasında kendileri için en önemli  etkiye sahip 
olanın belirlenmesi için aĢağıda yazılı olan medya ve kitle iletiĢim araçlarından hangisinin en önem 
arz ettiğinin kodlanması istenmiĢtir. 
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Kod no                                        Medya ve Kitle iletiĢim aracı 

1 Posta.mektup 

2 Telgraf 

3 Telefon,Cep tel,Msj,MMS 

4 Gazete,Dergi,Kitap 

5 Radyo 

6 Televizyon.sinema,film 

7 Ġnternet,e-posta,blog 

8 AfiĢler,el ilanları 

9 Bilgisayar,slayt,sunum 

 

Bu kategorize edilen medya ve kitle iletiĢim araçlarından seçme nedenlerini yazmaları istenmiĢ ve bu 
verilen bilgiler kategorize edilerek yorumlanmıĢtır. 

5.7.Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 16.0 istatistiki paket programı kullanılmıĢtır. Uygulama sonucu elde edilen 
verilerin bilgisayarda SPSS programına giriĢi yapılmıĢtır. Trafik bilinci ve duyarlığının kazanılmasında 
medya ve kitle iletim araçlarının etkisinin karayolu kullanıcısı, üniversite okutulan  bölüm ,ehliyet ve 
cinsiyet değiĢkenlerinin etkisini Frekans tabloları oluĢturularak analiz sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.Seçilen 
Medya ve kitle iletiĢim aracı  neden seçildiği ile ilgili soruya verdikleri cevap nitel olarak  kategorize 
edilerek yorumlanmıĢtır. 

BULGULAR 

ġekil.1.1 

Kitle ĠletiĢim Aracı 

 
Frekans/N % Yüzde 

Cumulative 
Percent 

 posta 3 1,2 1,2 

telefon-cep telefonu-MSJ-MMS 12 4,8 6,0 

gazete/dergi/kitap 23 9,2 15,2 

radyo 24 9,6 24,8 

TV/sinema/film/eğitici film 57 22,8 47,6 

internet/e-posta/net bloglar 40 16,0 63,6 

afiĢler/el ilanları/billbord 33 13,2 76,8 

bilgisayar/slayt/sunu 58 23,2 100,0 
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Kitle ĠletiĢim Aracı 

 
Frekans/N % Yüzde 

Cumulative 
Percent 

 posta 3 1,2 1,2 

telefon-cep telefonu-MSJ-MMS 12 4,8 6,0 

gazete/dergi/kitap 23 9,2 15,2 

radyo 24 9,6 24,8 

TV/sinema/film/eğitici film 57 22,8 47,6 

internet/e-posta/net bloglar 40 16,0 63,6 

afiĢler/el ilanları/billbord 33 13,2 76,8 

bilgisayar/slayt/sunu 58 23,2 100,0 

Total 250 100,0  

 

ġekil.1.2 

250 üniversite öğrencisine uygulanan Kitle ĠletiĢim Araç Algılama Ölçeği ( KĠAAÖ )‗nde yer alan kate-
gorizeler  trafik bilinci ve duyarlığına en önemli etki eden medya ve kitle iletiĢim aracı olarak 1. Sırada 
%23,2 olarak bilgisayar-sunu-slayt , 2.sırada  % 22,8 olarak TV-Sinema-Spot film, 3.sırada internet 
gelmektedir. 

 

Bilgisayar – sunu - slayt seçenlerin bu kategoriyi neden seçtikleri sorusuna verdikleri cevap 
ise; 250 üniversite öğrencisinin 58 si yaklaĢık  % 23,2 si bilgisayar-sunu-slayt medya ve kitle iletiĢim 
kategorisini seçmiĢ, seçerken verdikleri cevaplar yorumlaması: 

23,2 

22,8 

16 

13,2 

9,6 

9,2 

1,2 

4,8 

YÜZDELERİ 

bilgisayar,sunu,slayt

TV,SİNEMA,SPOT FİLM

internet/e-posta/net
bloglar

afişler/el
ilanları/billbord

Radyo
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ġekil.1.3 

Verilen Cevapların en yüksek 1 cevap . % 46,4 nün bilgisayar-sunu-slayt kategorisinin eğitim ve 
öğretimde trafik ve bilinci ve duyarlılığının kazanılmasında etkiye sahip olduğu, 2. cevap  % 20,6 
bilgisayarın kitle iletiĢim aracı olarak daha kolay bulması yüzünden 3. Cevabın ise % görsel etkiye 
daha çok etkiye sahip olması neticesinde  bu kategoriyi seçmiĢlerdir.  

TV-SĠNEMA-SPOT FĠLM seçenlerin bu kategoriyi neden seçtikleri sorusuna verdikleri cevap 
ise; 250 üniversite öğrencisinin 57 si yaklaĢık  % 22,8 si TV-sinema-spot film  medya ve kitle iletiĢim 
kategorisini seçmiĢ, seçerken verdikleri cevaplar yorumlaması 

 

ġekil.1.4 

 

eğitim 
ve 

öğretim
de 

faydalı; 
46,4 ulaşılması 

kolay araç; 
20,6 

görsel etkisi 
yüksek; 19,3 

diğer; 13,7 

49,2 

34,7 

13,3 

2,8 

TV-SİNEMA-SPOT FİLM 

EHLİYET ALIRKEN
KURSTTA

KAZA GÖRÜNTÜLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM ARACI

DİĞER
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Verilen cevaplarda % 49,2 sinin ehliyet alırken sürücü kursunda görmüĢ oldukları spot filmlerin etki-
siyle bu seçeneği seçtikleri, %34,7 si ise televizyonda haberlerde veya Trafik daire baĢkanlığının 
hazırlamıĢ olduğu kaza görüntülerinden, %13,3 ise etkili iletiĢimde önemli bir etkiye sahip olduğu için 
cevaplamıĢlar. 

Ġnternet-e-posta-net blog  seçenlerin bu kategoriyi neden seçtikleri sorusuna verdikleri cevap 
ise; 250 üniversite öğrencisinin 40 ı yaklaĢık  % 16 sı  internet-e-posta-net blog  medya ve kitle ileti-
Ģim kategorisini seçmiĢ, seçerken verdikleri cevaplar yorumlaması: 

 

ġekil.1.5 

Üniversite Öğrencilerinin % 87,2 si internetin kolay eriĢilmesinden dolayı en etkili kile iltiĢm aracı 
olarak cevaplamıĢlardır. 

cinsiyet * ehliyet * karayolu Kullanıcısı 

Karayolu Kullanıcısı ehliyet 

Total var yok 

yaya cinsiyet erkek 29 22 51 

bayan 9 43 52 

Total 38 65 103 

kiĢisel araç cinsiyet erkek 2 1 3 

bayan 1 3 4 

Total 3 4 7 

toplu taĢıma aracı cinsiyet erkek 42 25 67 

bayan 6 67 73 

Total 48 92 140 

ġekil.1.6 

87,2 

3,2 

İNTERNET-E POSTA-NET 
BLOGLAR 

ERİŞİMİ KOLAY

DİĞER
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Kara yolu kullanıcı olarak 250 üniversite öğrencisinden 103 yaya, 140 toplu taĢıma ve 7 tanesi ise 
üniversiteye gidiĢ ve dönüĢlerde ve diğer zamanlarda karayolu kullanıcı olarak karayolunu kullandık-
ları görülmektedir. 

Kitle iletiĢim aracı * cinsiyet * karayolu Kullanıcısı Crosstabulation 

Karayolu Kullanıcısı cinsiyet 

Total erkek bayan 

yaya Kitle iletiĢim aracı telefon-cep telefonu-MSJ-MMS 4 2 6 

gazete/dergi/kitap 4 2 6 

radyo 3 4 7 

TV/sinema/film/eğitici film 13 12 25 

internet/e-posta/net bloglar 7 12 19 

afiĢler/el ilanları/billbord 8 7 15 

bilgisayar/slayt/sunu 12 13 25 

Total 51 52 103 

kiĢisel araç Kitle iletiĢim aracı gazete/dergi/kitap 0 1 1 

radyo 0 1 1 

TV/sinema/film/eğitici film 3 0 3 

afiĢler/el ilanları/billbord 0 2 2 

Total 3 4 7 

toplu taĢıma aracı Kitle iletiĢim aracı posta 1 2 3 

telefon-cep telefonu-MSJ-MMS 4 2 6 

gazete/dergi/kitap 5 11 16 

radyo 7 9 16 

TV/sinema/film/eğitici film 13 16 29 

internet/e-posta/net bloglar 12 9 21 

afiĢler/el ilanları/billbord 8 8 16 

bilgisayar/slayt/sunu 17 16 33 

Total 67 73 140 

 

ġekil.1.7 
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Üniversite yaya olarak karayolu kullanıcılı yapan  103  yayanın 25 kiĢisi internet-e-posta-net blog  
medya ve kitle iletiĢim kategorisini seçmiĢ, 25 kiĢide bilgisayar-sunu-slayt olarak  medya ve kitle 
iletiĢim kategorisini seçmiĢ bu veri bize yayaların % 25 bu iki medya ve kitle iletiĢim aracını seçtikleri 
saptanmıĢtır. 

Toplu taĢıma aracı olarak karayolunu kullanan üniversite öğrencilerinin 140 öğrenciden 33‘ü bilgisa-
yar – sunu - slayt, 29 ise TV- Sinema - Eğitici Film  olarak medya ve kitle iletiĢim araçlarını seçmiĢler-
dir. 

 

6. Sonuç 

Karayolu kullanıcılarından trafik bilinci ve duyarlılığının kazanılmasında en etkili medya ve kitle ileti-
Ģim araçlarından  bilgisayar-sunu-slayt ın en etkili kitle iletiĢim aracı olduğu saptanmıĢtır.Bu kitle 
iletiĢim aracının seçilmesinde en önemli etkenin  etkili eğitim ve öğretim sağlanmasında önemli bir 
etkiye sağlanmasında slayt ve sunumlarda faydalanabilirlik özeliğinin yüksek olması neticesinde 
bilgisayar-sunum-slayt kitle iletiĢim araçlarının öncelikli olarak seçildiği görülmektedir. 

Ayrıca karayolunu  yaya ve toplu taĢıma araç olarak  kullananların medya ve kitle iletiĢim araçların-
dan bilgisayar-sunu-slayt aracının etkisinin yüksek olduğu ve bu iletiĢim aracını etkili bir araç olarak 
trafik bilinci ve duyarlılığının kazanılmasında yüksek yüzdelerde etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır. 

Tv-sinema-spot filmlerin kitle iletiĢim aracı olarak trafik bilinci ve duyarlılık kazanılmasında bilgisayar-
sunu-slayt kitle iletiĢim aracına yakın bir etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır.AraĢtırmada Tv-sinema-
spot filmlerin kitle iletiĢim aracının seçilmesinde önemli bir etkenin ehliyeti olanların sürücü kurlarında 
izledikleri spot filmlerden etkilendikleri ve  kaza görüntülerinin trafik bilinci ve duyarlılığı kazanılmasın-
da büyük ölçüde etken teĢkil edildiği yapılan araĢtırmanın sonuçlarından anlaĢılmaktadır. 
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http://kayhankaratas75900.blogcu.com/kitle-ilesim-ve-egitim/6838776%2015/02/2012
http://www.keditor.org/bilgi_medya_74.html
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OTOBÜSLÜ KAZALAR SEBEP SONUÇ ĠLĠġKĠLERĠ VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

Mehmet ERDOĞAN 1  

Amaç: 

Bu bildirinin amacı ve içeriği; sektörümüzün, dolayısıyla yolcularımızın ve genel karayolu/trafik güven-
liği için sorunları, boyutlarını, etkilerini ve çözüm önerilerini sunmak olacaktır. 

GiriĢ: 

Otobüslerimizin karıĢtıkları kazalardaki sebep-sonuç iliĢkilerinin öncelikle doğru tespiti, ardından da 
buna bağlı doğru öneriler geliĢtirerek, bunları samimiyetle, medenî cesaretle dillendirmek, talepçi ve 
takipçi olmak, toplumumuz ve sektörümüz için hak ve ihtiyaç duyulan beklentilerdir. 

Yakıt fiyatlarından-yollarımıza, diğer yol kullanıcılarından- yasal mevzuata,  trafik ve yol güvenliğiyle 
doğrudan görevli, yetkili ve sorumlu birime kadar değiĢik baĢlıklar altındaki pek çok faktör ―KAZA‖ 
denilen kötü olguya etki yapmaktadırlar. 

Ayrıca, otobüslü kazaların genel ve özgün sebeplerini ayırarak meseleye bakmakta ve çözümleri 
doğru yakalayabilmekte kaçınılamazlık bulunmaktadır.  

Yol kusurları ayrı ve acı bir ulusal gerçeğimiz iken, bu etkenlerle karıĢılan kazalarda, bunlar yerine –
sürücü kusuru- ile baĢlayan otobüs(cü) suçlaması da hem sektörümüzü kötü etkilemekte olduğu 
kadar, -yol kusurlarının ve tehlikelerinin sürdürülebilirliğini – sağlamaktadır.   

Otobüs yangınlarının ortaya koyduğu bir gerçek de, üretim teknolojilerindeki yanlıĢlıklar ve eksiklik-
lerdir.   

Anahtar kelimeler:  

―OTOBÜS VE YOLCU GÜVENLĠĞĠ‖, ―YOL GÜVENLĠĞĠ‖, ―TÜNELLER‖, ―SEKTÖR OTOBÜSLERĠ‖, 
ÜRETĠM GÜVENLĠĞĠ‖, ―YASAL MEVZUAT‖, ―SEBEP-SONUÇ ĠLĠġKĠSĠ‖, ―ÇÖZÜM VARDIR.‖ 

Yöntem: 

Sektörümüzün en üst kuruluĢu TOFED‘ in iç çalıĢmaları, –kaza yeri inceletme- özel raporları yanı 
sıra, medya haberleri taranarak, resmî ve özel kurumların verilerinden yararlanılmıĢtır. 

*** 

Sayılarla Sektörümüz 

Sektörümüz Ģu anda en üst düzeyde, TOFED tarafından temsil olunmaktadır. UlaĢtırma Bakanlığı-
mızda kayıtlı belgeli firmalar ve taĢıtlar, kısıtlı sayılara sahiptirler: 

ġehirler/Uluslar arası belgeli firma sayısı  :     359 

Bu firmalara kayıtlı otobüs sayısı               :21.599     

(Bu sayı, genel toplamı içerir. ġehirlerarası çalıĢanların sayısı; 12 bin civarındadır. Ârızî (grup) taĢı-
maları yapanlarla 30 bine eriĢmektedir.  UlaĢtırma Bakanlığı verileri- 05 Eylül 2011)    

                                                           
1 TOFED (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu) Ġstanbul-Türkiye 
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Her otobüs sektörümüzden mi?  

Ancak nerede bir otobüslü kaza duysak, hepsinin de sektörümüzle alâkalı olmadıklarını görmekteyiz. 

Olay sayıları karmaĢıklığını da mutlaka dillendirmek gerekmektedir. Örneğin, yukarıdaki ve sektörü-
müz kapsamındaki otobüs sayılarını en yüksek toplam olarak da belirttik.  

Ancak, trafikte kayıtlı otobüs sayısı 200 bin civarındadır.  Herhangi bir ―otobüslü kaza‖ haberinde, 
toplumumuzun hemen her kesiminde, akıllara sektörümüz ve otobüsleri gelmektedir.  

Olay Sayıları KarmaĢıklıkları (Kaza Ġstatistikleri) : 

1. Sebep : Otobüs tanımıdır.  9 KiĢiden yukarı insan taĢıyan taĢıta, otobüs denir. (2918/3 Trf. Yasası ) 

2. Sebep : Personel / çalıĢan taĢıması yapanlar, (yapıları bizimkilere benzer olsa da).   

3. Sebep : Ġl – ilçe, ilçe – ilçe, ilçe – köy,  köy – köy arası yolcu taĢımaları yapan, belediye veya Ģahıs 
taĢıtları.  

Otobüs denildiğinde, sektörümüzün anladığı; yapısı, kapasitesi vb özellikleri ile Ģehirlerarası yolcu 
taĢımacılığı yapan otobüslerdir.   Ġstatistiklerde veriliĢ biçemiyle sektörümüzün olumsuz algılanması-
na/etkilenmesine yol açmaktadır. 

Otobüslü Kazalar baĢlığıyla, Ģehirler/uluslar arası yolcu taĢımacılarımızı ek ve haksız  etkile-
yen haberlerden bazıları:  

 

*** 

Kazalardaki Genel Sebepler: 

Genel sebepleri, diğer  ‗kötü trafik olayları ‗ ile paralel görmek mümkündür. Fazla yorulmamak için,  
Ģu önemli pencereden bakmak  gereklidir: 

Denizde ve özellikle karada uygulamayı baĢarabildiğimiz, uluslararası düzeyde sıkıca, yönetim uyum 
ve denetim kurallarını, karada da uygulamayı baĢarabilseydik; ülkemiz, Ģimdi bulunduğu ―en kötü 
trafik ülkeleri‘‘ baĢlarında olmak yerine, en iyi ülkelerin baĢlarında olabilecekti. 

Karayolu trafiğimize gelince; yine deniz ve hava ile bir tür karĢılaĢtırma yapmak, bize gerçekleri daha 
iyi gösterebilecektir. 

Anılan bu ikiliden birinin yolu denizdir. Karayoluyla karĢılaĢtırmalarda sıkça söylenen Ģu felsefeyi hep 
hatırlarız:  ‗‘Öyle bir asfalt ki; yapım + iĢletim + bakım + onarım masrafları yoktur, eskimek bilmez. ‗‘ 

Nasıl ki bu ―yol‖, denizcilerin  ‗‘limanlık ‗‘ dedikleri gibi dalgasız ,‗‘çarĢaf ‗‘ gibi bir özelliğe sahip olduk-
ça, minimize risklerle hizmet verirse, bizlerin ulaĢımı da;  ‗‘ kusursuza indirgenmiĢ ‗‘ karayollarımızda, 
daha sorunsuzca yapılabilecektir. 

112 Ambulansı Ġle  Otobüs Kaza Yaptı    11 Nisan 2012   karamangundem.com Bugün saat 
13.30 sıralarında  Karaman Devlet Hastanesi'nin hemen önünde meydana gelen kazada; ölü ya 
da yaralının olmayıĢı sevindirdi. Bir hastayı Devlet Hastanesi'ne getiren 112 ambulansı tekrar 
komuta merkezine gitmek için hastaneden çıkıĢ yapacağı sırada vatandaĢlar tarafından hızlı 
geldiği ileri sürülen Karaman Belediyesine ait otobüs ile çarpıĢtı. (…..) 
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Denizi ve havayı bazen ve sorunsuzca sunan, elbette ki doğadır. Ancak karayollarımızı bazen doğa 
bozarsa da; yapım, sunum, iĢletim, bakım, onarım iĢlerine, doğa asla karıĢmaz. Yani, yollarımızın 
bizlere , ―insan eliyle kusursuza indirgenip‖  yukarıdaki kapsamda, tüm yol kullanıcıları içerisinde, 
dolayısıyla bizlere de sunulması gereklidir. Güvenli ulaĢımın kaçınılmazı=güvenli edilmiĢ karayolları-
dır.  

―Güvenli Karayolları ve Trafiği; tüm vatandaĢlarımız gibi, sektörümüzün ve bizden hizmet alan yolcu-
larımızın hakları olması otomatiğinde, devletin kaçınılmaz görevidir. Bu otomatiği, çift kefeli bir terazi-
ye benzetmek yerindedir: 

Bir kefede;   yol güvenliğine hakları olanlar=yolu kullananlar (yaya, yolcu ve sürücü olarak), 

Diğer kefede; yol güvenliğini sunmak zorunda olanlar vardır: DEVLET 

Yol güvenliği hizmeti vermek kefesinde olanlar; maalesef bu görevlerini yerine tam getirmediklerin-
den, ülkemizin karayolu trafik güvenliği böyle kötü bilânçolara ve ―eksi‖ derecelere sahiptir.  

ĠSVEÇ ÖRNEĞĠNE RAĞMEN 

Bilindiği gibi felsefe; -insan sağlığı-, amaç; trafikdeki kötü rakamları, sıfıra indirgemeye çalıĢmaktır. 
1997 de baĢlayan projeyle günümüze kadar ölümler, % 47 azaltılmıĢtır. 

Burada akla hemen Ġsveç‘in ―SIFIR VĠZYON‖ PROJESĠ geliyor. Her ortamda, EGM (Em. Gn. 
Md.lüğü)de, KGM (K.yolları Gn. Md.lüğü) de, ve Polis Akademisi Yöneticilerince de, -doğru olduğun-
dan- anılmasına rağmen, benimseyip, örnek almadığımızı; üzülerek, trafik mağdurluğumuzu artırarak, 
görmekteyiz. 

―SIFIR VĠZYON”DAN BĠRKAÇ ALINTI 

[Bu alıntı;  Sn. Yrd. Doç. Dr. Tuncay DURNA‘nın bu alandaki bir makalesinden yapılmıĢtır. Kendileri, 
Polis Akademisi BaĢkanlığı‘ndadırlar. Yayın:  Polis Bilimleri Dergisi: 13 (1) ] 

Birçok ülkede, geleneksel yaklaĢım doğrultusunda, karayolu trafiğinde güvenlikten yol kullanıcıları 
sorumlu tutulmaktadır.  

Dolayısıyla önleyici stratejiler öncelikli olarak yol kullanıcıları hedef almakta, eğitim, bilgilendirme ve 
uygulamalar yoluyla yol kullanıcıların davranıĢları ve becerileri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Bunlara 
rağmen oluĢan ―kazalarda‖ ise araç ve yol çevresinden kaynaklanan hatalar göz ardı edilerek sorum-
luluk yol kullanıcılar üzerine yüklenmekte ve idari/adli cezalandırma sistemi devreye girmektedir.  

Yol kullanıcıları hedef alan düzenlemeler elbette gerekli ve önemlidir; ancak, karayolu trafik sistemi, 
―sistem‖ olarak ele alındığında bir bütündür ve yol kullanıcıları bu sistemi oluĢturan unsurlardan sade-
ce bir tanesidir. Geleneksel yaklaĢım, karayolu trafik sistemini bütünlükçü ve sistematik görmediğin-
den, yol güvenliği konusunda genellikle kullanıcıları, araçları ve altyapıyı ayrı ayrı ele alan farklı ön-
lemler gündeme gelmiĢtir.  [... Johansson‘un (2009:827); 

 ―ÇarpıĢmaların ve kazaların %95‘inin insan hatalarından kaynaklandığı doğrudur, fakat Vizyon Sıfır 
felsefesine göre çözümün %95‘i; yolların, caddelerin ve araçların değiĢiminde yatmaktadır.‖ ifadesi bu 
yeni yaklaĢımı en iyi Ģekilde yansıtmaktadır....] Vizyon Sıfır politikasının getirdiği yeni yaklaĢım; kara-
yolu trafiğini ―sistem yaklaĢımı‖ ile bütün unsurları ve bu unsurların birbirleri ile etkileĢimleri ile birlikte 
ele almıĢtır.  
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Vizyon Sıfır yaklaĢımı bu noktada geleneksel yaklaĢımdan ayrılmakta ve sorumluluğu sistem tasarı-
mına yüklemektedir. Buna göre karayolu yöneticileri, araç üreticileri, karayolu taĢımacılığı firmaları, 
kanun yapıcılar ve polis gibi ulaĢım sistemini tasarlayan ve yöneten birimler karayollarında güvenlik-
ten sorumludurlar (Hokstad ve Vatn, 2008). Ancak bireyler de karayolu trafiğini düzenleyen kurallara 
uymak zorundadırlar. Ġnsan hayatını merkez alarak; 

Trafik sistemini buna göre düzenleyen ve trafik güvenliğinde sorumluluğu; büyük ölçüde,  

―ulaĢım sistemini tasarlayanlar üzerine yükleyen Vizyon Sıfır yaklaĢımı‖ nın ülkemize bakan en önem-
li yönü, bu yaklaĢımın bir devlet politikası olarak benimsenmiĢ ve uygulanıyor olması gereğidir. 

Bu konu çok önemli olduğundan, üzerinde hakkınca durmaya ihtiyaç vardır ve bunu hepimiz yapmalı-
yız. 

*** 

 

YOL SORUNLARIMIZ 

Güvenli Karayollarımız: Otoyol, bölünmüĢ yollarımız; hızla, amaçları doğrultusunda hizmet sunacak 
uzunluğa eriĢtirilmeye çalıĢılmaktadır . Bundan dolayı  tebrik ve teĢekkürlerimizi daima sunacağız. 
Güvensiz Karayollarımız: 

Bu kapsama girenleri kısaca tanımlarsak : 

 Zemini bozuk, 

 Daimi kaygan zeminLĠ (fazla asfaltı/bitümü, yukarı kusularak; sıcakta eriyerek, serinde camlaĢa-
rak), 

  Eğimi bozuk, 

 Bükümü (virajı ) dar, ötesi görünmeyen, 

 Levhaları ve çizgileri ( dikey + yatay iĢaretlemeleri ) yetersiz, bozuk, yanlıĢ olan, 

 Üzerine yamaçlardan su, çamur akıntısı Alan, 

 Yol kenarı güvenlik elemanları  ( bariyerleri ) olmayan, 

 Deverleri ( virajlarda içe yatıklığı ) yetersiz, ters olan=virajda yol dıĢına savuran, 

 Tünellerinde otomatik yangın söndürme sistemleri eksikliği, yetersizliği olan gibi... 

Trafik iĢaretleri : 

Sayıları 140 ‗ ı aĢan bu iĢaretlerin, pek çok  - ilgili, görevli – tarafından da tanınmadığı, bilinmediği 
anlamlandırıl(a)madığı gözlemlenmiĢtir. 

Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmada en iyi çıkar yolun; bunları yine 5 grup ve 5 slogan altında toplamak 
olduğu, araĢtırmalarımızla ortaya konmuĢtur. 

Bu yeni gruplamadaki tanı(t)ma ve algılama ;  

 DıĢ geometrik Ģekiller ve renkleri ile diğerleri diye gruplandırma suretiyle yapılmaktadır  
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 Daha sonra içlerindeki figür, rakam  (ne varsa ) algılanmaktadır. 

Bu tanıtımlar, yetiĢkinlerce de olumlu, ilginç ve kolay bulunmaktadır . 

Yol çizgilerimiz de, yine sloganlandırılarak anlatılmaktadır. 

BĠR YANLIġ BĠLGĠ 

TRAFĠK IġIKLARI : (Bir yanlıĢlık halen sürdürülmektedir. Doğrusu aĢağıdadır. YanlıĢı da böy-
lece ortaya çıkacaktır. Bu bilgi uluslararasıdır. Ülkemizde de resmileĢtirilmelidir.) 

 

 Sarı       : Kırmızı yanacak yavaĢla  

 Kırmızı : Kesin durmuĢ ol 

 YeĢil      : Önün boĢsa , yolun açıksa geç 

 YeĢilde , kırmızı etkisi / davranıĢı : Önü , yolu , kavĢağı kapalı olan taĢıtların; kendilerine yeĢil 
yandığında , ilerlemeleri , dolayısıyla  yolu , kavĢağı tıkamıĢ olmaları halinde kırmızıda geçmiĢ 
sayılırlar . 

 Sarıda , kırmızı davranıĢı : Sarı ıĢıkta , yavaĢlamaya geçmeyen taĢıtlar , bu sırada yanan 
kırmızıdan, arka tampon ile geçmiĢ olsalar bile  KIRMIZIDA GEÇMĠġ SAYILMALIDIRLAR. 

Meteorolojik Ģartlarla mücadelesizlik: 

Özellikle, kar/buz mücadelesi yapılmaksızın, trafiğe açık yollarda; riskin varlığı; her 2 sorumlu birimce 
de âdeta önemsenmemektedir. Korkulanın gerçekleĢtiği ortamlardan sonra, ambulans vb acil/ilk 
yardımcıların ve anılan birimlerin de olay yerlerine eriĢmeleri, çok gecikmeli de olabilmektedir, bu 
gecikmeler, kayıpları artırabilmektedir.  

Ancak en vahim Ģeylerden biri de; olay yerine eriĢebilen denetim zabıtasının çağrısı üzerine yol 
sahibi kurumun yani Karayolları Genel Müdürlüğü birimlerinin gelip de, tuzlama vd kar buz mücadele-
si yapmasıdır. 

Haberlerde bu duruma çokça dikkat çekilmektedir. Burada, Ģunu sormamak mümkün müdür?: 

“Peki, neden daha önce ve dolayısıyla önleyici çalışmayı yapmadınız?”  

ĠĢte  haber  örnekleri: 

1) Amasya'da otobüs, kardan devrildi; 2 ölü, 38 yaralı    21.02.2009-Amasya   

 Ġstanbul‘dan Giresun‘a gitmekte olan yolcu otobüsü (34 UBL 52, sürücü F. T.), sabah saat 
06.00 sıralarında Merzifon‘da verdiği molanın ardından Merzifon ÇEVRE YOLUNDA KAR 
NEDENĠYLE DĠREKSĠYON HÂKĠMĠYETĠNĠN KAYBEDĠLMESĠ SONUCU DEVRĠLDĠ.   

 ORTA REFÜJDE BARĠYER YOKTU          Orta refüje devrilen otobüsün içerisinde bulunan 
yolculardan Türkan Kabadayı (54) ve Fidan Akyel (33) olay yerinde hayatlarını kaybeder-
ken, 38 yolcu da yaralandı.  

*** 
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2) Buzda kayan cip can aldı,   Kaza sonrası tuzlama yapıldı. Kaza sonrası sokakta tuz-
lama çalışmasına mahalleli tepki gösterdi    29.01.2012  sabah.com.tr    

 Ġstanbul BayrampaĢa'da Fatih Caddesi 68'inci Sokak'ta, önceki gece saat 22.00 sıralarında 
S.A.'nın kullandığı ve yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle   kayan cipin çarptığı 8 yaĢındaki 
Muhammet Emin O. öldü, annesi ve 2 kardeĢi yaralandı. (...) 

 KAZA SONRASI TUZ  (...)Kaza sonrası sokakta tuzlama çalıĢması yapılmasına ise 
mahalle sakinleri tepki gösterdi.(...) 

*** 

Bariyer yokluğu: 

Yol güvenliği sorunlarımızın en baĢlarında gelenlerden biridir.  Yararı ve önemi, geçtiğimiz kıĢ, Silivri 
civarında bir viyadük üzerinde yaĢanan bir zincirlemede, bir kere daha ortaya çıkmıĢtır: 134 taĢıt, 
birbirlerine girdikleri halde, bariyerler onları yolda tutmuĢ, aĢağı düĢmelerini, çok daha kötü sonuçlu 
faciaya dönüĢmesini engellemiĢtir.  Viyadükde; hem korkuluk, hem de bariyer görülmektedir.  Doğru-
su da budur. Ülkemizde bu eksikliğin giderilmesi kaçınılamaz, ertelenemez bir zorunluluktur.  

Ġsveç‘in VĠZYON SIFIR projesinde de Ģart görülen, tamamlanan eksikliklerden biri; YOL DIġ VE 
REFÜJ KENARLARININ BARĠYERLENDĠRĠLMESĠ ve bu sayede, TAġITLARIN YOLDAN DIġARI 
ÇIKMALARININ ÖNLENMESĠDĠR. 

AĢağıda, bununla ilgili haber kupürü görülüyor: 

   

Yollardaki  diğer tehlikeler: 

 ĠĢaretlemeler 

 Katil köprüler 

 Hemzemin kavĢaklar 

 Hemzemin Demiryolu Geçitleri  
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 DüĢük banket 

 GevĢek malzeme 

 

1- ĠĢaretlemeler 

a- Yatay olarak anılan çizgilemelerde çok eksiklerimiz bulunmaktadır. Yolun zeminindeki 
bozulmalarla, çizgiler de hızla yok olmaktadır. Yeni yapılan kaplamalarda da bunlar olmak-
sızın trafiğe açılmıĢlık, Ģerit disiplinine bağlı tehlikeleri artırmaktadır.   

b- Dikey olarak anılan levhalamalarda da pek çok eksiklerimiz bulunmaktadır. Bazı nok-
talarda, çizgiden daha yüksek önem taĢımaktadır.  Virajlarda, en büyük fazlalıkla, sa-
dece Viraj/Devamlı Viraj levhaları, tek olarak bulunmaktadır.   

1- Bu viraja en çok hangi hızla girilmesi gereği belirtilmez(Kuru zemin için). 

2- Bu viraja, yağıĢta daha da düĢürülmüĢ olması gereken hangi hızla girileceği de belir-
tilmez. 

            Demek oluyor ki, bu tür yerlerde 2 defa tekrarlı –KOMBĠNE LEVHALARA ĠHTĠYAÇ VARDIR-. 

a. 2 li kombine: Viraj levhası+Hız sınırı levhası (Kuru zemin için). 

b. 3 lü kombine: Viraj levhası+Hız sınırı levhası+ġemsiye veya Buz bilgi levhası. 

2- Bariyersizlikler  

Bariyerlerden ve yokluklarının zararlarından, varlıklarının yararlarından yukarıda bahsettik. 
Köprülerimizin tamamında da bulundurulması ile; köprülerden aĢağı uçuĢları veya parmaklık-
larının/korkuluklarının taĢıtları biçmesi, önlenmiĢ olacaktır. 

3- Katil Köprüler 

Neden böyle bir deyim kullanmaktayız? 

Katil Köprüleri 2 ye ayırmaktayız: 

1- Hiç korkuluk bile bulunmayanlar, 

2- Sadece korkuluk olanlar. 

1- Korkuluksuz olanlardan, taĢıtların dıĢarı düĢmekte hiçbir koruyucuları yoktur. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Ģehirlerarası anayollarımızda bunlara rastlanmak-
tadır. 

2- Sadece korkuluklu olanlar, köprülerimizin çok fazla bir kısmında vardır. 

Tehlikesi mi?   

Kılıç veya kalbur etkisine sahiptir.   

 BaĢlangıcından çarpan bir taĢıta; kılıç etkisi yaparak, yarmakta, büyük 
hasarlar alan taĢıt içindekiler; çoğunlukla ölmekte, kalıcı sakatlıkların 
olduğu yaralanmalar da olmaktadır.  
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 BaĢlangıçtan sonraki çarpmalarda; küçük taĢıtların, bu incecik ve di-
key metallerden birkaçını kırarak; aĢağı uçtuklarını, kalbur gibi delin-
diklerini, parmaklıklardaki izlerden de anlayabilmekteyiz. 

Büyük taĢıtlar ise, köprü uzunluğuna göre, tamamen veya kısmen korkulukları yıkarak aĢağıya 
düĢmektedirler. 

Bunlara ait de somut facia örneklerimiz vardır: 

a.Ġzmir‘den-Manisa‘ya girmek üzere olan bir otobüsümüz; Piknik Alanı civarında, bölünmüĢ yolda 
ilerlediği sırada, köprüye soldaki parmaklıkların baĢlangıcından girmiĢ, ortadan yarılmıĢtır. Ġçinde 
sadece kaptan ve muavin vardı, her ikisi de parçalanarak öldüler. Yan yana 2 köprü arasındaki boĢ-
luktan dereye dökülmüĢ koltuk ve parçalarını saydığımızda 20 den fazla insanın ölümüne sebep 
olabileceğini düĢündürmüĢtür. 

b.Bir Kars firmamızın otobüsü; birkaç yıl önce Doğu‘da böyle köprü parmaklıklarını devirerek dereye 
düĢmüĢ; ölümler ve yaralanmalar oluĢmuĢtur. 

BETON VE ÇELĠK BARĠYER FARKI 

Bariyerlerden bahsederken, ikisi arasındaki farkı Ģöyle bir faciayla ortaya koymakta yarar görüyoruz: 

Ġzmir-Ġstanbul seferini yapmakta olan bir otobüsümüz, Manisa‘ya yakın Sabuncubeli Rampasını iner-
ken, yağıĢlı havada sağ virajda sola devrilmiĢtir. Uyarı iĢaretleme eksikliği vardır, ancak konumuz 
çelik bariyerlerdir. Otobüs, bu bariyerlerin üzerine devrilmiĢtir. Yatay kuĢakları direklerinden kurtulup, 
yere inerken, direkler, otobüsün camlarından içeri girip, o anda 8 kiĢinin kafa, kol kopmalarıyla ölme-
lerine, 20 den fazla kiĢinin de sakatlıklar alarak yaralanmalarına sebep olmuĢtur. Bu olayın düĢündü-
receği nedir?   Bize düĢündürdüğü Ģey Ģudur: 

1- (Uyarı iĢaretlerinde düzeltmeler, yağıĢa göre tekrarlamalar Ģarttır.) 

2- Böyle yerlerde öncelikle, bariyerler beton olmalı ve üzerlerine darbe emici tampon/elâstik 
maddeler konulmalıdır. 

4- Hemzemin kavĢaklar: Bunlarda da pek çok facialarla karĢılaĢılmaktadır. Sinyalize 
olanlarda, aykırı davranıĢlar olabilmektedir. Sinyalize olmayanlar, daha çok tehlikeli 
durumdadırlar. IĢıklara uymayanın, ―KONTROLSÜZ KAVġAK KURALI‖ na uyması, 
daha da uzak ihtimaldir, daha da yakın tehlikedir. 

5- Hemzemin Demiryolu Geçitleri  

Bu geçitlerde, trenlerimiz âdeta terzi gibidirler; biçmektedirler.   Sürücülerin dikkatsizlik, acelecilik gibi 
hataları vardır elbet. Ancak bunların hemzemin ve çoğunun da bariyersiz olmaları, anılan hataların 
sonuçlarını çok acı kılmaktadır. 

Yol Kenarı Tesisleri: 

 GiriĢler: 

 GiriĢlerde meydana gelen olaylarda, sürücülerin tek baĢlarına kusurlu oldukları düĢünülebilirse de, 
giriĢi sakıncalı olanlara; tesis sahiplerince/iĢletmecilerince fiziki müdahalelerle giriĢ sağlanmaya çalı-
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Ģılmaktadır.  Özellikle ters yönde olanlara giriĢler sırasında aynı ve/veya karĢı yön trafiğine tehlikeler 
yaratılmaktadır. 

Bunlara yolun sahibi ve haliyle sorumlusu olan kurum ve denetimci (trafik denetim zabıtası) olarak 
buradaki güvenlikden de sorumlu olan kurumun, engel olmaları, bu uyduruk fiziki müdahalele-
ri/dolguları yok etmelidirler. 

 ÇıkıĢlar: 

ÇıkıĢlarda yine sürücülerin tek baĢlarına kusurlu oldukları düĢünülebilirse de, tesis sahiplerince/ 
iĢletmecilerince çıkıĢ yapacak olanlara dönük gerekli levhaları konuĢlandırmaları gereklidir: DUR! 

Bu levhaların her tesis çıkıĢında konuĢlandırılması zorunlu olmalı, eksikler gider(t)ilmelidir. Hattâ 
günümüzde bu zorunluluğa; levha ile aynı direğe monteli ―kırmızı flaĢ‖ lamba konularak, sürücülerin 
dalgınlığına/görmezliğine imkân verilmemelidir. AĢağıda, bu konuya iliĢkin bir kötü haberin kupürünü 
görmektesiniz.  Yazıktır. Kesinlikle önlenebilecek olaylardandır. Burada çarpan otobüs olsaydı, daha 
fazla can kaybı ve yaralılık sayısı da oluĢabilecekti. 

  

  KARDA, BUZDA KAYAN OTOBÜSLER 

1.Yolcu otobüsü devrildi 4 ölü, 30 yaralı  17.11.2011  .gazeteport.com ERZURUM - Hatay'dan 
Ardahan'a giden yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum arasında buz tutan yolda kayarak, dere yata-
ğına yapılan köprü inşaatına düştü. Biri otobüs Ģoförü olmak üzere 4 kiĢi öldü, 30 kiĢi yaralan-
dı.(…) 

*** 

2.Yolcu otobüsü Ģarampole devrildi; 5 yaralıdan 1‟i hâmile  25.12.2011  sabah Aydın'dan ġanlıur-
fa'ya doğru yola çıkan 63 B 9467 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar‘dan Konya'ya 35 kilometre 
kala yoğun kar yağıĢı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak Ģarampole devrildi.  (…)  

*** 
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3.Karda devrilen otobüs, diğerini yoldan çıkardı: 4 yaralı     04.11.2009   iha      Ankara-Ġstanbul 
yönündeki 1 yolcu otobüsü, Kızılcahamam'da sabaha yakın Çamlıdere de kar yağıĢı ile kay-
ganlaĢan yolda kontrolü kaybedip devrildi. 1 baĢka otobüs, yan devrilen ve yolu kapatan oto-
büse çarpmamak için yol dıĢına çıkıp kara saplandı.  

*** 

4.Karda kayan otobüs devrildi 19 kiĢi yaralı   29.01.2008  DHA      Ġstanbul'dan Iğdır'a giden yolcu 
otobüsü, Erzincan yakınlarında karlı yolda kayarak devrildi. Yaralanan 19 kiĢi Erzincan'daki hastane-
lerde tedavi altına alındı. 

 

BARĠYERSĠZLĠKTEN, YOLDAN DIġARI ÇIKAN, DEVRĠLEN OTOBÜSLERE ÖRNEKLER 

1.Samsun'da katliam gibi kaza 4 ölü 40 yaralı 16.06.2008- 1turk.net  

 Ankara-Ordu seferi yapan S.B. idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saat 06.00 sıralarında Gelemen 
mevkiinde yoldan çıkarak Ģarampole yuvarlanıp devrildi. (...) 

(NOTUMUZ: kurak zeminli mevsimde de, yağışta da bariyersizlik tehlikelidir. Burada bariyer 
olsaydı, otobüs yoldan çıkamayabilecek, ölüm, yaralılık ve maddi hasarlar sıfıra yakın olabile-
cekti.) 

2-  Amasya'da otobüs, kardan devrildi; 2 ölü, 38 yaralı    (yukarıdaki haber) 

ORTA REFÜJDE BARĠYER YOKTU          Orta refüje devrilen otobüsün içerisinde bulunan yolcu-
lardan Türkan Kabadayı (54) ve Fidan Akyel (33) olay yerinde hayatlarını kaybederken, 38 yolcu da 
yaralandı.  

*** 

Yol zeminindeki tehlikeler 

1. Yolun kendi yapısındakiler, 

2. Yollara düĢen/dökülen kaydırıcı, lâstik kesici/delici materyaller. 

 

1- Yolun kendi yapısındakiler 

Yol yapısının bozuklukları genellemesi yapılabilir. Ondüle, oluklanma, kırık, çatlak, oyuk vb.  Bun-
ların hepsinde de yolun projesinde, uygulamasında ve ağır yüklü taĢıtlarca kullanımının denetlenme-
sinde yönetimden kaynaklanan kusurlar olduğuna biz de kaniiz. 

Oluklanma olan yollar; kuru iken de direksiyon kontrolü sağlanması zordur ve yolcular, sürücülerin/ 
kaptanların uyuduğundan Ģüphe ile, taĢıt personelini uyarma amaçlı, sürücüye göndermektedirler. 
YağıĢlı vd etkenlerle kaygan olduklarında, faciayla boğuĢurcasına gidilmektedir. 

Oyuklar da, taĢıt dengesini bozarak, kaçınılarak direksiyon kontrolünü kaybettirmektedir. Bu çukurlar, 
lâstikleri keserek, birden yarılması ile de facia ürettirmektedirler. 

 

2- Yollara düĢen/dökülen kaydırıcı, lâstik kesici/delici materyaller. 
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Lâstik delici kesici materyaller; genel olarak, 2 sebeple yollara düĢmekte/dökülmektedirler: 

1-  YıpranmıĢ, bakımsız kamyon türlerinden, 

2- Hatalı yüklemelerden (hurda vb yükler). 

ĠĢte bir otobüsün lâstiğinin saydığımız sebeplerden herhangi biriyle yarılması sonucu oluĢmuĢ 
bir facia haberi: 

Malatya‟da yolcu otobüsü lastiği patladı, devrildi; 3 ölü, 30 yaralı   29.08.2011 haberturk    

Malatya‘nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü (34 GVS 44, sürücü: M.Y.) lastiğinin patlaması sonucu 
yana devrildi, yaklaĢık 150 metre sürüklendi. (Malatya-Kayseri  yolu 37. Km.) Malatya‘daki çeĢitli 
hastanelere kaldırılan yaralılardan durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Emine 
Gündüz ve yolculardan birinin kimliği tespit edilemezken diğerinin isminin Mikail Kantoyan olduğu 
belirlendi.(...) 

*** 

Yolu Kullanan Diğer Ortaklar 

Diğer tüm taĢıt türlerinin ve sürücülerinin kusurları da, genel trafiğin olduğu kadar, biz oto-
büsçülerin de sorunudur.  Bunların da düzelmesi, tümüyle devlete bağlıdır. 

Yaz sezonuna ve buna bağlı bazı tehlikelere de dikkat çekmek istiyoruz: TARIM MAKĠNALARI 

 Tarım makinaları (biçerdöğerler, traktörler, bunlarla yapılan insan, ürün vd  yük taĢı-
maları) 

 GeniĢliği, römork sayısı fazlalığıyla uzunluklar, 

 Tarlalardan çamurlu tekerlerle çıkıp, yolları kayganlaĢtırmalar vb.  

Bunlar yüzünden karĢılaĢılan facialarla her yıl tekraren karĢılaĢılması, devletimizin bu soruna 
da çözüm için giriĢimde bulunmamasındandır. 

*** 

KAZA TUTANAKLARI, HAKSIZLIKLAR, HAPĠS+PARA+ TAZMĠNAT CEZALARI 

Yukarıda somut olaylarla da ortaya koyduğumuz yol kusurları=idarî kusurlar sonucu, pek çok otobü-
sümüz facialara uğramaktadırlar. (Ne yazık ki, buna da kaza denilmektedir.)  

Tüm bunlara rağmen, Kaza Tutanağı denilen kâğıtlarda; çok büyük bir çoğunlukla, sürücülerimiz 
suçlanmaktadırlar.    

Bu tutum,  bilgi eksikliği yanlıĢlığı veya çoğunlukla yanlılıktır;‖DEVLET YANLILIĞI.‖ 

Ancak Tutanakları yapan iĢinde bilinçli ve vicdan sahibi görevliler de buna karĢı bir (iç) isyan içinde-
dirler. Bunları dile getirmemiz, kendilerince bizden talep edilmektedir. 

Çünki, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca gönderilen genelgelerle; tutanaklarda ―Yol=Devlet Kusuru‖ 
gösterme Ģarta bağlanmıĢtır: ―Yol sahibi kurumun oradaki yetkilisinin, tutanakta onaylamayacağı yol 
kusuru sonrası gelecek tazminatı, tutanağı yapanlar ödemek zorundadırlar...‖ 

Bu haksızlık, 3 lü bir zincirlemeye bağlıdır, adı da –müteselsil- likdir. 
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Yani otobüs sürücüsü+otobüs sahibi+seyahat firması.   

Hapis ve para cezasını sürücü çekecektir. Ancak tazminat ödemeye 3 ü de mahkûmdurlar. 

Bu haksızlık sonucunda mağduriyet=zarar bilançoları çok geniĢ boyutludur: 

1- Sürücülerin hapiste kalıĢları, sakatlıkları, ölümleri halinde de devam eden gelirsizlik yanı sı-
ra, varsa evini, barkını da kaybetmesi. 

2- Otobüs sahibi, ki tek sahipli de, çok ortaklı da olsa madden yıkılmakta, bir daha belini doğ-
rultamamaktadır. Otobüsünü, iĢini kaybedebilmekte, tazminatla daha da yıkılmaktadır/lar. 

3- ĠĢletmeci firma da bu zincirde, diğer 2 sinin ödeyemediklerini de ödemeye mahkûm kalır-
ken, ticarî itibar=yolcu=gelir kaybına da uğramaktadır. 

Doğrudan sürücü kusurları da olabilmekle birlikte, devletimizin kendisini denetimde yeterince hisset-
tir€memesi=caydırıcılık sağla(ya)maması da devlet ağırlıklı bir kusurdur. 

Kaza Tutanaklarının tercüme özeti Ģudur: “SUÇ SÜRÜCÜDE!” 

Dayanak:   2918sayılı Karayolları Trafik anununun  52-b maddesi:  

“Sürücüler; hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüĢ, yol, hava ve trafik 
durumunun gerektirdiği Ģartlara uydurmak zorundadırlar.”    

(Bu, aslında bir görevden, sorumluluktan kaytarma maddesi olarak kullanılır.) 

Bunun anlamı Ģudur: Yol ve Trafik Güvenliği tedbirlerimiz yok; suçlama verelim! 

Sonuç ve önerilerimiz: 

Yukarıda tamamı sayılamamıĢ ve âdeta saç tellerimiz kadar çok ve çeĢitli sorunlar, aslıda çözümsüz 
değildir. 

Çözüm devlettedir. TBMM bu konuda en yetkili organdır. Ġyi yasamalar yapmalıdır. Uygulamacılar ve 
yargı da bu konuda eğitilmelidir. 

Önerilerimize, yasal mevzuattan baĢlamak istiyoruz: 

1) Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerine bir ek getirilmelidir. 

Bu kurumun; Trafik Güvenliği Ortamının Kurulmasına ve Korunmasına dair tek aktif görevi vardır: 

(Not: Sadece bu ilgili kısım alınmıĢtır.) 

b) Görev ve yetkiler: (2918/5. M.)  

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,  

Bu görev asla yeterli olamamıĢtır ve bu kurumdan sağlanabilecek yararlardan yoksun kalınmıĢ; so-
runlarımız, yaralarımız büyüyegelmiĢtir. 

Öneri ekler: 

a. ―Görev alanındaki yollarda; trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve 
sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen eksikliklerini 
ilgili kuruluşlara bildirmek ve durumu bağlı olduğu mülkî âmire arzetmek.” 
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b. “Karlanma-buzlanma gibi, meteorolojik, kötü şartlarla mücadele için, Karayolları, Be-
lediye, Özel İdare gibi birimleri  yazılı vd iletişim imkânlarıyla uyarmak.” 

*** 

2) Mülkî Âmirliklere Trafik ve Yol Güvenliğini Sağlama ve Koruma Görevleri,   Yetkileri 
ve Sorumlulukları” başlıklı bir madde konulmalıdır (2918’ e ve Yönetmeliğine): 

a. Görev alanındaki yollarda; yol ve trafik güvenliği ortamını kurmak ve korumak, 

b. Kendisine bağlı birimlerin bildirecekleri/bildirdikleri eksikliklerin, yanlışlıkların 
giderilmesini sağlamak üzere, ilgili birimlere yazılı talimat vererek, kısa süre ta-
nıyıp, giderilmemesi halinde, suç duyurusu yapmak ve diğer idarî yaptırımları 
uygulamak, 

c. Trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaret-
lemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen eksikliklerini ilgili kuruluşlardan 
ivedîlikle yapılmasını istemek,  

*** 

3. Karayolları Genel Müdürlüğü‟ nün, Yönetmelik Madde 11 deki “Karayolları Genel Mü-
dürlüğünün trafikle ilgili görev ve yetkilerine” ekler yapılmalıdır: 

1- Fıkranın mevcut hali: 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden 
gerekli düzenleme ve iĢaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. 

Öneri fıkra 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yö-
nünden gerekli düzenleme ve iĢaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak, 
karlanma-buzlanma gibi, meteorolojik, kötü şartlarla mücadele etmek. 

Öneri ek:  

“Trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile 
benzeri trafik işaretlerinin denetimini yaparak; eksiklerini, yanlışlarını tespit etmek, görülen 
eksikliklerini ivedîlikle gidermek.” 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda değiĢiklik önerimiz: 

Gerekçesi: Trafik Güvenliği Ortamına  herkesin ihtiyacı ve  hakkı vardır.  

Bu bakımdan,  ilgili tüm yasaların ve yönetmeliklerin birbirleriyle, tamamlayıcı olarak örtüĢmeleri 
gerekmektedir. (Yukarıda saydığımız, 2918 say. Trf. Kan. ve Yönetmeliği, bizimle doğrudan ilgili 4925 
say. K.yolu TaĢ. Kan. ve Yönetmeliği ve 5237 say. Türk Ceza Kan.) 

Trafik suçlularına karĢı yaptırımlar için müracaat edilen, önceki yasada  (765/455. ve 459.) olan kar-
maĢa ve caydırıcı olmayan hükümler, bizce; değiĢik bir tarzda yeni Türk Ceza Kanununa da 
(5237/21-2 ve 22/3) taĢınmıĢtır.  

Benzer davalarda, 180 derece farklı kararlarla karĢılaĢılmaktadır. Kiminde suçlu âdeta ödüllendiril-
mekte, kiminde gerçek cezaya çarptırılmaktadır. 
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Savunmasıyla, yargıcıyla, savcısıyla; bu konudaki tereddütler süregitmektedir. 

Bizim önerimiz tek ve nettir: 

“Trafikte; tedbir yoksa, kasıt vardır.”   

Bu mantıkla yeni bir madde düzenlenmesine ya da anılan maddelerde tâdilâta gidilmelidir. 

"Yeni Tck‟da Olası Kast Ve Bilinçli Taksir" - M. Ġhsan Darende  -Türk Hukuk Sitesi 
(http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıĢtır. 

  

Olası kast, TCK‘nın 21. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiĢtir: 

 ―KiĢinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleĢebileceğini öngörmesine rağmen, fiili iĢlemesi 
hâlinde olası kast vardır‖. Bilinçli taksir ise 22. maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiĢtir: ―KiĢinin öngör-
düğü neticeyi istememesine karĢın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır‖. Görül-
düğü gibi, iki tanım birbirine çok yakındır; her ikisinde de, ―öngörme‖ belirleyici unsurdur ve bilinçli 
taksirdeki en önemli fark, ―istememesine karĢın‖ ibaresidir.  
 
Oysa olası kast ve bilinçli taksir arasında, gerçekten çok ince bir çizgi mevcuttur ve tanımlama 
doğru yapılmadığı takdirde, bu incecik çizginin aĢılması kuvvetle muhtemeldir.  

Bu durumda ise telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkacaktır.  

Çünkü kavramlar birbirine çok yakın olsa da, olası kasta sahip bir kiĢinin psikolojik durumu ile bilinçli 
taksirle hareket eden bir Ģahsın psikolojik durumu arasında çok ciddi farklar mevcuttur.  

Belirleyici olan, bu psikolojik durum farkı olduğu için, her iki müessese için öngörülen yaptırımlar da 
birbirinden çok farklıdır. Bu sebeple, çizginin aĢılması, kiĢinin psikolojik durumu ile hiç uygun olmayan 
bir yaptırıma maruz bırakılması demektir ki, hukuk devletinde buna izin verilmesi mümkün değildir.  
 
BARĠYERLER HAKKINDA YAPILMASI GEREKEN;  

1- Bariyersiz hiçbir yol bırakılmaması gerekir.  Gerekçesi de malûmdur: TaĢıt ve veya 
sürücü kusurlarına rağmen, taĢıtın yoldan çıkmasını önlemektir. Hemzemin arazilere 
çıkmak/devrilmek bile  bilânçoları ağırlaĢtırırken, yoldan düĢük seviyeli yerlere, uçu-
rumlara düĢülmesi, sonucun ağırlığını katmerlemektedir. Buna bir örnek facia Ģudur: 

Van‟a gitmekte olan bir otobüsümüz, Tokat-ReĢadiye‟ de Kelkit Çayına düĢmüĢtür. 31 kiĢi 
kaybolmuĢ, halen bulunamamıĢlardır. 

2- Köprülerde, korkuluktan ayrı olarak bariyerleme yapılması gerekir. 

3- Çelik bariyerden, beton bariyere geçilmelidir. 

Yamaçlardan kaya/toprak  yuvarlanmaları 

Bunlar engellenmelidir, engellenebilir. Yamaçları daha yatık açılarla traĢlamak veya üzerlerine çelik 
hasır+beton atılabilir.  

Gerekçesi:   Bu sebeple de, düĢenden/düĢmekte olandan kaçınılırken, panik de oluĢabilmekte, taĢıt 
kontrolü yitirilerek, kötü sonuçlara düĢülebilmektedir.  Yine ReĢadiye de, Kars‘ a gitmekte olan bir 
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otobüsümüz, düĢen kayalardan kaçarken, yine bu çaya düĢmüĢ; ölümlerle, yaralanmalarla karĢıla-
ĢılmıĢtır.  

LEVHALAR HAKKINDA 

Yolların zeminleri hakkında 

 Zemini bozuklukları  giderilmelidir.(ondüle, oluklanma, çatlak, kırık, oyuk vb)  

 Daimi kaygan zeminlerin bu kötü özelliği giderilmelidir.  (fazla asfaltı, yukarı kusularak, sıcakta 
eriyerek, serinde camlaĢarak her 2 halde de kaygandır.) 

  Sağa/sola yatık olanların bu yatıklıkları giderilmelidir. Gerekçesi, yine 2 ayrı örnekle, 2 ayrı 
bölgedeki facialarla verilecektir: 

a- Tosya‘dan-Merzifon‘a  yaklaĢılırken, yol  (virajsız) tümüyle sola yatıktır. Oluklanma vardır. 
Yağmurlu hava, ıslak zemindir. Otobüsümüz, kontrolü kaybedilerek, bölünmüĢ yol arasın-
daki drenaj kanalına sol ön köĢesini vuracak Ģekilde düĢmüĢ, karĢı yolu aykırı kesecek Ģe-
kilde devrilmiĢ, önde oturan bir hanım öğretmenimiz, camdan fırlayıp, yere çarparak ölmüĢ 
ve epeyce de yaralanma oluĢmuĢtur. 

b- Giresun –Espiye‘ de, Trabzon yönünde giden bir otobüsümüz, yine bölünmüĢ, 2 Ģeritli yol-
da, nizami bir Ģekilde önündeki kamyonu solladıktan sonra kendi sağına geçerken kontrolü 
kaybedilerek, sağdaki 2x2 m gibi olan drenaj kanalına düĢüp, sağı üzerinde, 10 m den faz-
la sürüklenmiĢ, bir ağaca çarparak durabilmiĢtir. Sonuç: 4 ölü, 22 yaralıdır.   

Çünki bu yol da (viraj olmaksızın) komple sağa yatıktır, hafif oluklanma vardır. Bu 2 temel kötü öge, 
yağıĢ ile birleĢince, facia üretmiĢtir. 

 Yol üzerine yanlardan/ yamaçlardan su, çamur akıntısı olan kesimler düzeltilmelidir. Hem kay-
ganlık tehlikesi üremektedir, hem de çizgileri zımpara gibi silmektedir. 

 Deverleri ( virajlarda içe yatıklığı ) yetersiz, ters olan=virajda yol dıĢına savuran kesimler düzel-
tilmelidir. 

 Bükümü ( virajı ) dar, ötesi görünmeyen, 

 Levhaları ve çizgileri ( dikey + yatay iĢaretlemeleri ) yetersiz, bozuk, yanlıĢ olan, 

Yangınlar ve Tünellerle ilgili 

 Tünellerde otomatik yangın söndürme sistemleri eksikliği, yetersizliği  gibi  eksiklikler, aksaklık-
lar giderilmelidir. 

 Ġlkyardım istasyonlarında itfaiye bulundurulmalıdır.  

Gerekçesi: Her tür taĢıtta hemen her türlü etkenlerle yangınlar oluĢabilmektedir. 

Trafik Yönetmeliğinde, SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKĠLERĠ arasında,     ( Madde 12 
- (DeğiĢik madde: 09/09/2011 - 28049 S.R.G. Yön./1. md.)  ―a) Karayollarında meydana gelen trafik 
kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak.‖    Ġle baĢlayan ve bunları 
izleyen hükümler ise de biz aĢağıdaki fıkraların  hükümlerinin gerçekleĢtirildiğini görememekteyiz: 
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a) Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planla-
mak ve uygulamak. 

b)  Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini te-
min etmek üzere, ĠçiĢleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüĢü de 
alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli perso-
neli, araç ve gereci sağlamak.‖ 

AĢağıdaki fıkraya da bir ek yapılması gerekmektedir: 

Mevcut  hali:       c) Her ilde trafik kazaları için eğitilmiĢ sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve 
acil yardım ambulansı bulundurmak.    

Önerilen  hali:       c) Her ilde trafik kazaları için eğitilmiĢ sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve 
acil yardım ambulansı, itfaiye aracı bulundurmak ve helikopter alanına sahip olmak.    

... 

Öneriler: 

 Güvenli  otobüs üretim teknolojisi için; yeni, sağlam, aleve dayanıklı iç malzemeler, 
donanımlar, otomatik yangın söndürme sistemleri (motor ve çay-kahve-sıcak su hazır-
lama yerleri dahil), kamera kayıt ve ileti sistemleri (dıĢ ön-arka-yanları ve içeriyi, motor ve 
yolcu bölümlerini, sürücüyü görerek) donanımları için yeni yasal düzenlemeler, 

 0-7 yaĢ grubu için “Zorunlu Koltuk Sigortası” kapsamında, çok yönlü (Çocuk, Aile, 
Otobüs/cü) mevcut mağduriyetleri giderici yasal düzenlemeler, 

 Yol kusurlarının bütün donanımlarıyla giderilmesi (viraj yokken bile, komple sağa/sola yü-
zey yatıklığı, zemin bozuklukları, yatay/düĢey iĢaretleme, aydınlatma, kenar bariyerleme, 
yola çamur/su akmalarını engelleme, bitki sulamalarında yolların ıslak/kaygan edilmesini 
engelleme,  su birikmelerini engelleme, kavĢak tehlikelerinin giderilmesi ) ve kaza tespit tu-
tanaklarının gerçekçi olması ve yol sunanların/denetleyenlerin sorumlulukları için yasal dü-
zenlemeler, 

 Sektörümüzün iç ve kamu adına denetim görevleri yapabilmesi için yetkili kılınma 
mevzuatı düzenlemeleri, 

 “Otobüslü Kaza” intibaı veren vd karıĢıklıkların çözümü için, Trafik, Karayolu TaĢıma, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Yasalarında, Yönetmeliklerinde (9, 9-27, 27 koltuklu ve 
üzeri gibi taĢıtlara, mini bus, midi bus, otobüs gibi) ayrıĢtırma tanımlarının getirilmesi dü-
zenlemeleri, 

 Tünellerdeki otomatik Yangın Söndürme Sistemlerinin yaygınlaĢtırılması/sayı artırıl-
ması düzenlemeleri vb.          (…) 

*** 
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ARAÇ ĠÇĠNDE ÇOCUK GÜVENLIĞĠ - ÇOCUK OTO KOLTUKLARI ALANINDA 
YENĠ GELĠġMELER 

AyĢe SÜMER1 
Ronald VROMAN2 

 

Bu sunumun amacı çocuk oto koltukları alanında Avrupa‘daki güncel geliĢmeleri ve uygulamaları 
tanıtarak trafik kazalarında meydana gelen çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda çocuk oto koltuk-
ları  kullanımının önemini paylaĢmak ve Türkiye‘de de kullanılmasını yaygınlaĢtırmaya yönelik teĢvik-
ler sunmaktır. 

Çocuk oto koltukları doğru Ģekilde kullanıldıkları/monte edildikleri takdirde çocuk ölümlerinin yaklaĢık 
% 75,  ağır yaralanmaların  % 67 oranında azaltılmasına katkı sağlar.  

MEVCUT DURUM 

Avrupa Birliği ülkelerinde bütün çocuklar, boyları 1.35 metre veya 1.50 metreye ulaĢana kadar (ülke-
ye göre değismekte), BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Standartlarına (ECE 
R44.03 veya ECE R44.04) uygun çocuk  oto koltuğunda seyahat etmek zorundadır.  

ġu an uygulamada olan UNECE standartlarına göre çocuk oto koltukları 5 gruba ayrılmıĢtır: 

 

Koltuk grupları Çocuğun kütlesi Çocuğun yaĢı Oto içinde koltuğun 

pozisyonu 

Grup 0 10 kg ve altı 9 aylık olana kadar geriye dönük 

Grup 0+ 13 kg ve altı 15 aylık olana kadar geriye dönük 

Grup I 9-18 kg arası 8 ay- 3 ½ yaĢ öne dönük 

Grup II 15-25 kg arası 3-7 yaĢ arası öne dönük 

Grup III 22-36 kg arası 6-12 yaĢ arası öne dönük 

 

Çocuk oto koltuklarının kullanımı zorunlu ve yaygın olması nedeniyle trafik kazalarında çocuk ölüm ve 
yaralanmaları Avrupa Birliği ülkelerinde önemli ölçüde azalmıĢtır. Avrupa Birliği‘nin CARE3 veritaba-
nına göre çocuk ölümleri 1999-2008 yılları arasında, 19 Avrupa Birliği ülkelerinin toplamında %55 gibi 
büyük bir oranda azalmıĢtır.  Kazalarda yaĢamını kaybeden çocuk sayısı 1999 yılında 2155 iken, 
2008 yılında  bu rakam 980 olarak kaydedilmiĢtir (15 yaĢ altı çocukları kapsar).   

19 AB Ülkesi Toplamında 1999-2008 Yılları Arasında Çocuk Ölümleri 

                                                           
1 ANEC, Brüksel, Belçika 
2 Consumentenbond, Lahey, Hollanda 
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2010_dacota-trl-1-3-children.pdf  

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2010_dacota-trl-1-3-children.pdf
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Yıl 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AB-19 2.155 1.912 1.862 1.730 1.564 1.381 1.260 1.158 1.065 980 

Yıllık azalma 

(%) 

 11,3  2,6  7,1  9,6  11,7  8,8  8,1  8,0  8,0  

Avrupa Komisyonunun 2011-2020 yol güvenliği eylem planı çocuk ölümlerini yarıya indirmeyi, ciddi 
yaralanmaları ise %60 azaltmayı hedeflemektedir.  

Ġsveç bu konuda Vizyon Sıfır stratejisi (trafik kazalarında sıfır ölüm) ile bir çok Avrupa ülkelerine 
öncülük yapmaktadır. Son 20 yıldan bu yana Ġsveçliler çocuklarını en az dört yaĢına ulaĢana kadar 
araç içinde geriye dönük monte edilen koltuklarda seyahat ettiriyorlar. Ġsveç‘in bu stratejisi diğer 
ülkelerde de uygulandığı takdirde, trafik kazalarında çocuk ölümlerinin yarıya indirilebileceği öngörü-
lüyor.   

ÇOCUK ÖLÜMLERĠNĠ AZALTMADA GERĠYE DÖNÜK ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN AVANTAJ-
LARI 

Yeni doğan bebeklerin kemik yapıları güçsüz olmakla, ayrıca kafası vücut ağırlığının 1/3‘ünü oluĢtu-
rurken, bu oran yetiĢkinlerde 1/14‘e iniyor. Küçük çocukların sürüĢ istikametinde oturması durumun-
da, araba önden bir darbe aldığında; ense kökü ve omuriliğe büyük bir yük biniyor. Bebekler ve küçük 
çocuklar, kemik ve kas yapıları yeterince geliĢmediği için ciddi yada ölümcül yaralanmalara maruz 
kalıyorlar. Bu nedenle çocuk oto koltuğunun sürüĢ istikametinin tersine monte edilmesi gerekiyor.  
Ancak çocuk oto koltuğunu otomobilin yolcu koltuğuna monte etmek isterseniz, air bag (hava yastığı) 
varsa çocuk oto koltuğunu buraya monte etmeden önce kesinlikle hava yastığı devre dıĢı bırakma-
kılmalıdır, aksi takdirde kaza anında hava yastığının devreye girmesi ile ciddi/ölümcül yaralanmalar 
ortaya çıkabilir.   

YENĠ ÇOCUK OTO KOLTUĞU STANDARDI (Ġ-SĠZE) 

Ġsveç örneği ve son yıllarda yapılan bir çok sayıda araĢtırmalar sonucu, çocukların güvenliği için 
araçlarda en az dört yaĢına kadar geriye dönük oturtulmaları gerektiği konusunda sağlık uzmanları ve 
diger araĢtırmacı kurumlar mutabık kalmıĢlardır.  

ANEC1‘in 2008 yılında yayınlamıĢ olduğu araĢtırma ve test sonucu2 da diğer raporlar gibi geriye 
dönük seyahat eden çocukların daha güvenli olduğunu göstermiĢtir. ANEC‘in bu kanıtı BirleĢmiĢ 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna (UNECE) sunması ve yoğun giriĢimleri sonucunda yeni bir 
çocuk oto koltuğu regülasyonu (standardı) üzerinde uzmanlar çalıĢmalara baĢladılar.  Yeni standart 
(i-Size) 3 yıllık bir çalıĢmanın sonunda tamamlanarak, Pasif Güvenlik Sistemleri ÇalıĢma Grubu 
(UNECE GRSP) tarafından Aralık 2011‘de onaylanmıĢtır. Haziran 2012‘de GRSP‘nin üst Komitesi 
olan WP 29 (Araç Yönetmeliği UyumlaĢtırma–Dünya Forumu)‘nun onayını müteakip, Ocak 2013‘de 
uygulamaya konulması beklenmektedir.   

Bu yeni regülasyon/standardın sunduğu avantajlardan en önemlilerinden birisi, çocukların 15 aylık 
olana kadar geriye dönük seyahat ettirilmesini zorunlu hale kılacak. Su an 9 kg‘dan itibaren öne 
dönük oturtulabiliyor bebekler, ki 9 kg‘a bazıları 6 aylık iken ulaĢabiliyor ve böylece tehlikeye maruz 

                                                           
1 Standardizasyonda Avrupalı Tüketicinin Sesi (European consumer voice in standardisation,  www.anec.eu) 
2 http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2008-TRAF-003.pdf  

http://www.anec.eu/
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2008-TRAF-003.pdf
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bırakılıyor. Ayrıca basitleĢtirilmiĢ bir sınıflandırma ile yeni standart velilere koltuk seçiminde kolaylık 
sağlayacak çünkü artık sınıflandırma çocuğun kütlesine göre degil, boyuna göre olacak.  Diğer bir 
avantaj yeni standardın yan darbe test prosedürü içermesi ve testlerde daha geliĢmiĢ Q mankenleri-
nin (Q dummies) kullanımını gerektirmesi. Ayrıca kullanımı daha kolay olması nedeniyle yanlıĢ kulla-
nım/yanlıĢ monte sorunu ortadan kalkacak. 

ANEC‘in geriye dönük çocuk oto koltuğu çalıĢmaları bununla bitmiyor. UNECE‘de çocuk oto koltuğu 
regülasyonu çalıĢmalarında tüketici çıkarlarını korumanın yanı sıra geriye dönük çocuk oto koltuğu-
nun 5 kat daha güvenli olduğu hususunda toplumun bilinçlendirilmesi için de çalıĢmalar yapılmakta-
dır.  

TÜRKĠYE‟DE ÇOCUK OTO KOLTUĞU KULLANIMI   

Türkiye‘de çocuk oto güvenlik koltuğu kullanmak, 1 Haziran 2010‘da yasayla zorunlu hale gelmiĢtir.  
Ancak çocuk oto koltuklarının sağladığı güvenlik hakkında bilincin yeterli düzeyde yaygın olmadığı ve 
yasanın gerektigi sekilde uygulanmadıgı gözlemlenmektedir.  

Çocuk oto koltuğu kullanımı  zorunlu olsada cocukların % 80'i oto koltuğunda seyahat etmiyor, kaza-
larda çocuk ölümü yüzde 40'ı buluyor. 2010 yılında Türkiye‘de ölen 14 yaĢ altı çocuk sayısı 308, 
yaralı cocuk sayisi 153351 olarak tespit edilmistir. Ġstatistiklere sadece olay yerinde yaĢamını yitirenle-
rin kaydedildiğini, ambulans veya hastanede ölenlerin dahil edilmediğini dikkate aldığımızda, bu 
rakamın daha korkunc düzeyde olduğu tahmin ediliyor. Avrupa‘daki uygulamalara göre sadece kaza 
mahallinde degil, kazadan itibaren bir ay icinde kaza neticesinde ölenler de kaydedilmektedir. Avru-
pa‘da halihazırda uygulanmakta olan kanun ve prosedürlerin baĢarılı uygulanmasından elde edilen 
tecrübelerinden faydalanarak Türkiye‘de acil bir eylem planının geliĢtirilmesinin ve uygulamaya ko-
nulmasınının elzem olduğu gözlemlenmektedir. 

RĠSK BĠLĠNCĠ EKSĠKLĠĞĠ 

Velilerin büyük bir kısmı, ben arabayı zaten çok hızlı sürmüyorum, bebeğimi kucağımda cok iyi tuta-
rım/korurum, yakın mesafeye gideceğim gibi düĢüncelere yer vererek oto koltuğu almayı gerekli 
görmediği, kendi emniyet kemerini bile takmadığı gözlemlenmektedir. Oysa Avrupa‘daki kalite kontrol 
kurumlarının  özel geliĢtirilmiĢ mankenlerle yaptıgı çarpıĢma testlerini görseler durumun hiç de tahmin 
ettikleri gibi olmadığını anlayacaklar. Saatte 50 km hızla giden bir araçta kaza anında bir kiĢinin 
çarpma etkisi kendi ağırlığının 25 katıdır. Eğer araç 70 km/h hızla giderken çarparsa, çarpma anında 
ağırlık 50 kat olabiliyor, yani 10 kg‘lık bir çocuğun ağırlıgı yarım ton oluyor.  Sadece saatte 20 km 
süratle gidilirken yapılacak bir çarpma 1.6 metre yükseklikten düĢmekle eĢdeğer, saatte 40 km‘de bu 
rakam 5 metreye çıkıyor, saatte 80 km‘de ise bir apartmanın 10ncu katından betona düĢmekle eĢde-
ğer.  

Risk bilincinin eksikliği haricinde, ayrıca kadercilik inancının da bazı toplumlarda çocuk oto koltuğuna 
önem verilmemesi veya emniyet kemeri kullanımında rol oynadığı araĢtırmalar sonucu ortaya çıkmıĢ-
tır2. Aracı yeterli derecede güvenli gördükleri için kaza neticesinde yaĢamlarını kaybedenlerin kaderi-
nin öyle olduğu mazeret gösteriliyor, tedbirsizlik gözardi ediliyor.  

 

 

                                                           
1 2010 TÜĠK – Trafik Kaza Ġstatistikleri Karayolu Yıllığı 
2 Beterem, Safe kids Israel, Differences in reported behaviours of CRS use in the Israeli Arab population 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Görünen Ģu ki, trafik kazalarında çocuk ölümlerini veya ciddi yaralanmaları azaltmak teknolojinin 
sunduğu imkanlarla günümüzde mümkün hale gelmiĢtir. AB ülkelerinde yaĢlı neslin giderek artması 
nedeniyle çocuk ölümlerini ve ciddi yaralanmaları daha da azaltmak maksadıyla 2020‘ye kadar eylem 
planları hazırlanmıĢtır. AB üyeliğine hazırlanan Türkiye‘nin de bu konuda (yaĢlı nesil sorunu olmasa 
da) ciddi adımlar atması gerekmektedir.  

Çocuk güvenlik koltuğu kullanmayı zorunlu hale getirmek görüldügü gibi yeterli  değil çocuk ölümlerini 
azaltmak için. Çocukların trafik kazalarında korunmaları için karar vermeye yetkili kiĢi ve kurumlar 
bilimsel veriler toplayarak tedbirler alınmalıdır (trafik kazalarının incelenmesinde çocukların oto koltu-
ğu içinde olup/olmadığı; okullarda, kreĢlerde veliler çocukları okula bırakırken çocuk oto koltuğu 
kullanılıp/kullanılmadığı, vs.). GeniĢ kapsamlı egitim kampanyaları yapılmalıdır. Basın ve yayın or-
ganlarından faydalanılarak, prime time‘da gösterilecek bilgilendirici/sok edici (kaza anında neler 
olabileceğini gösteren) kısa filmlerin yayınlaması vs.  

Ayrıca çocuk ölümlerini azaltmıs ülkelerin tecrübelerinden faydalanılmalıdır.  Bazı Avrupa ülkeleri 
velilerin alım gücüne katkıda bulunmak maksadıyla çocuk oto koltuğu için ‗0‘ vergi uygulamakta.  Bazı 
ülkeler ise  ilk bebek oto koltuğunu veliye 8 aylığına kiralıyor; böylece veli o süreyi tamamlamadan bu 
hususta bilinçlendiği için bir sonraki koltugu kendisi satın alıyor.  Televizyon programlarında etkileyici 
kampanyalar yapılıyor (kucakta taĢınan bebeğin camdan fırlayıp yaĢamını yitirmesi gibi). Bazı ülke-
lerde Hastane görevlileri  (hemĢireler, ebeler) doğumdan sonra arabaya kadar eĢlik ediyor ve bebek 
oto koltuğu yoksa bebegin hastaneden çıkmasına izin vermiyorlar. 

 

KAYNAKLAR 

www.consumentenbond.nl/kinderzitjes 
www.anec.eu 
http://www.etsc.eu/documents/Blueprint_for_a_4th%20Road_Safety_Action_Programme_ETSC_Sept%2008.pdf  
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2010_dacota-trl-1-3-children.pdf 
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2008-TRAF-003.pdf  
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-PR-2011-PRL-026.pdf 
http://www.etsc.eu/documents/copy_of_02.09%20-%20Child%20Safety.pdf 
Report on European Road Safety 2011-2020 (A7-0264/2011): ―Towards a European road safety area: policy orientations on 
road safety 2011-2020‖   
http://www.anec.eu/attachments/ANEC%20leaflet%20on%20CRS.pdf  
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2010_dacota-trl-1-3-children.pdf 
2010 TÜĠK – Trafik Kaza Ġstatistikleri Karayolu Yıllığı 
Beterem, Safe kids Israel: ―Differences in reported behaviors of CRS use in the Israeli Arab population‖ 
Draft new CRS Regulation (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/21) 
http://www.leifiphysik.de/web_ph08/umwelt_technik/06_sicherheit/gurt.htm  
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http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2010_dacota-trl-1-3-children.pdf
http://www.leifiphysik.de/web_ph08/umwelt_technik/06_sicherheit/gurt.htm
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TRAFĠK VE YOL GÜVENLĠĞĠ SEKTÖRÜNDE ÇALIġANLARIN 
MESLEK ĠÇĠ EĞĠTĠMĠ 

 

Ahmet TÜRKOĞLU 1  

 

Bu çalıĢmanın amacı; ġehir içinde ve dıĢında yol yapım, sunum/iĢletim, bakım, onarım çalıĢmala-
rındaki hizmetler sırasında meydana gelen aksaklıkların/yanlıĢlıkların ve bunların ürettikleri kötü 
sonuçları, boyutlarını, etkilerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini tespit ederek sunmaktır. 

Bildirinin bütününde; yararlanılan kaynaklara da yer verilerek, somut bazı iyi ve kötü sonuçlar-
la, konunun ciddiyeti vurgulanacaktır. 

GiriĢ :  

Ġnsanların yaĢadıkları, pek çoğunun çalıĢtıkları alanlar, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları 
kapsamındadır.  Bu bağlamda, ülke genelinde bir standardizasyon çerçevesinde uygulama birliğiyle 
Trafik ve Yol Güvenlikleri sağlanması, her insan için ihtiyaçtır. Yolu ulaĢım amaçlı (yaya/sürücü/yolcu)  
kullanıcılara sunmak için, yolun kurallı olması gerekir, ki kullanım tehlikeleri en aza indirgenebilsin.  

YOLU, SEMBOLLER OKUTUR. HĠÇ KĠMSE-BĠR YOLDAN DAHA ÖNCE GEÇMĠġ OLUP DA, TANI-
MIġ OLMAK ZORUNDA DEĞĠLDĠR.  

Tıp, Mimari, Mühendislik Dalları gibi, Trafik de çok ciddi bir bilim dalıdır. Bu alanda yapılacak olanların 
da bilimsel olması gerektiğinden,  genel ve yerel yönetimlerin de bu konuda ciddî kadrolarının olması 
gereklidir.  

Ciddî kadro, eğitimli ekip (ler) demektir. Kadroların kurulmasında ve çalıĢtırılmasında her ne kadar, 
―bir takım yasal engeller‖ den bahsediliyorsa da; güvenlik, söz konusu olunca  - ki insanlar içindir-, 
tüm engeller geçerliliklerini yitirmelidirler.  

MEVCUT DURUM:  

Ülkemizin merkezî yönetiminde ve en büyük ölçeklere sahip illerinde bile bu kadrolar yetersizdir. 
Merkezî yönetimin en büyük, en köklü teĢkilâtı olan Karayolları Genel Müdürlüğü‘nde de bu konuda 
―beyin erozyonu‖ üretilmiĢtir.  GeçmiĢ hükümetlerin, Genel Bütçede –sözde tasarruf hedefli- kadro 
azaltma kararları/uygulamaları ile, bu kurumdaki binlerce yetiĢmiĢ uzman kadroyu emekli edilip-yerine 
de aday/yetiĢmiĢ eleman alınmamıĢtır.   

Kurumun Bölge ġefliklerinin kadroları mühendistir. Birçoklarında mühendis yerine, ―ġef Vekili‖ olarak 
Teknisyenler bulunmaktadır. Burada bir soru doğmaktadır: Mühendis, neden mühendistir?  Teknisyen 
neden teknisyendir? Hiç kimse Ģöyle bir iddiada bulunabilir mi, bulunsa da ispatlayabilir mi?: 

 “Ġkisi arasında hiçbir fark yoktur!” Öyleyse, hemĢire ile doktor arasında da fark yoktur! 

Belki kabul edilmesi gereken Ģudur: 

                                                           
1 Yüksek Trafik Güvenliği Kurumu Derneği-Ġstanbul 
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Merkezî yönetim, Ģayet kadrolara uygun atamaları gerçekleĢtirmiyorsa; demek ki hem iddia vardır, 
hem de ispat! Fakat, haklı olsalardı;  

Her yıl, -kaza- dedikleri kötü olay, ölüm, yaralanma, sakatlanma, maddî hasar rakamlarında düĢüĢ 
yerine artıĢlar olmazdı. 

Dünyada, ―EN KÖTÜ TRAFĠK ÜLKELERĠNĠN BAġLARINDA 3. OLMAZDIK. 

ĠĢte bu sebepler baĢta olmak üzere; yolların pek çoğunun, kusur zengini olarak sunuldukları, hataların 
sürdürüldüğü görülmektedir. ġehir içi ve dıĢı yollarda yapılan yapım, bakım, onarım çalıĢmalarında 
da, teknik kadro ve modern bazı uyarı/yönetim ekipmanları da olmadığından, bu çalıĢmalardaki ve 
yolu kullanan taĢıtlara/insanlara pek çok tehlikeler üretilmiĢtir. Bu yetersizlikler Ģöyle sıralandırılabilir:  

       TESPĠTLER 

„Yeterince gerekli tespitler yapılmamıĢtır‟ manzarası görülmektedir.  

1) Ne tür sorunlar vardır? 

2) Nasıl çözümlenir? 

3) Ne tür ekipler gereklidir? 

4) Ne tür ekipmanlara gerek vardır? 

5) Organizasyon ġemaları nasıl olmalıdır? 

6) Ekiplere eğitim standardı ve sertifikasyonları nasıl olmalıdır? 

Bazı illerimizde bu iĢler, değiĢik Daire BaĢkanlıkları/Müdürlükler tarafından yürütülmekte veya ―gibi‖ 
yapılmaktadır. Trafik iĢleri ya da Müdürlükleri, bazılarında Fen ĠĢlerine bağlıdır. 

Genel ve Yerel Yönetimlerde Trafik Hizmetlerinde ÇalıĢanların Mesleki Eğitimleri 

Genel Yönetimde  

Aslında olması gereken ve Karayolları Genel Müdürlüğünde uzun yıllar olagelmiĢ kadrolar,  ĠnĢaat ve 
Makine baĢta olan Mühendislik dalları idi. Yukarıda, bu kadrolardan kurumun ve dolayısıyla ülkemizin 
nasıl uzaklaĢtırıldığını arz ettik. 

Yerel Yönetimlerde 

Pek ender olarak bazı belediyelerimizde ya Daire BaĢkanı, ya da Müdür kadrosunda; trafik konusuyla 
ilgili bilgilere, bazıları deneyimlere de sahip Ģahsiyetler olsa da, gerekli ve yetkin kadrolara, dolayısıy-
la arzu edilen/ihtiyaç duyulan baĢarılı sonuçlara eriĢilememektedir. 

Haber Küpürlerinden Bazı BaĢlık Örnekleri: 

1. Denetim için tehlikeli noktada taĢıtları durduran trafik polisleri zincirleme faciaya neden ol-
du... Ekip, kazazedelere yardım yerine olay yerinden apar – topar kaçtı, (facia fotoğrafı). 

2. Rögardan çıkmaya çalıĢan iĢçinin kafasını ĠETT otobüsü biçti. (fotoğraflı) 

3. Yanında inĢaat çukuru açılan yol, üstündeki taĢıtlarla çukura uçtu. (fotoğraflı), Ġstanbul Ba-
kırköy, 
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4. Trafik Denetim Zabıtası; ―Yol iĢgalini kaldıracağı yerde, trafik ekip otoları da çift Ģerit iĢgali 
yapıyor, lâstikçide tamirat yaptırıyor.‖ (fotoğraflı), Ġst.Kadıköy.  

5. Trafik Zabıtası, köĢe baĢlarında bile parkederek, yayaların bir kaldırımdan diğerine geçiĢini 
engelleyen taĢıtlara bir Ģey demeden, geçip – gidiyor... (fotoğraflı.) 

6. Belediye BaĢkanı (ġiĢli), Taksim‘de kaldırımı yayaya kapatıp – çiçeklik yapan esnafı kutla-
dı. (fotoğraflı), Ġstanbul – ġiĢli 

7. Yol kenarındaki su dolu inĢaat çukuruna düĢen otoda 5 kiĢilik aile boğularak yok oldu (Ġzmir 
– Bornova). 

8. Trafik Denetim Zabıtası; kendisine yapılan Ģikâyet karĢısında; ―Muhatabı ben değilim, Ka-
rayolları‖ dedi, ilgilenmedi.    

       ġikâyet konusu: Kamyon, önünü ek far ve sis lâmbaları ile doldurmuĢ, hepsini de            

       yakmıĢ, karĢıdan gelenlerin görüĢünü yok ediyor. 

Ġnsanların kumaĢ, dikiĢ, sağlık, ahĢap – demir doğrama v.b. konularında güvenilir beyanlarda buluna-
bilmeleri için meslekî görüĢ gözlüklerine sahip olmaları / edilmeleri Ģartı ve bunların baĢarılı örnekleri-
nin görüldüğü gibi, Trafik ve UlaĢım Sistemlerinde çalıĢtırılacak kiĢilerin eğitimleri de, baĢarılabilir 
―olmazsa olmaz‖ larımızdandır.    

Buraya, Trafik Mesajlı Müzik Eserlerinden bazılarını alarak; sorunları, boyutlarını, etkilerini, kaynakla-
rını ve çözümlerini vurgulayalım, ki tam anlaĢılsın, kalıcı olsun. 

Yollarda ve yol  çalıĢmalarında zorunlu iĢaretleme tedbirleri hakkında: 

YOLLARDA HEP GÜVEN OLSUN 
YOLU KAZAN TEDBĠR ALSIN 
SÜREN GÖRSÜN YAVAġ VARSIN 
ĠHMALLERDEN CAN YANMASIN 
ĠHMALCĠLER HESAP VERSĠN . 
BĠZ TRAFĠKTE ÜÇ TEMELĠZ 
 

BİZ TRAFİKTE ÜÇ TEMELİZ 

 
BĠZ TRAFĠKTE ÜÇ TEMELĠZ 
EĞĠTĠM, KURAL, DENETĠMĠZ 
BĠR OLMALIYIZ HER ÜÇÜMÜZ 
YAġAMAK ĠÇĠN GEREKLĠYĠZ 
VALLAHĠ CANA CAN KATARIZ 
 
YOLLARI KURAL DONATIRIZ 
IġIK, ÇĠZGĠLER, LEVHALARIZ 
ENGEL VAR ĠSE KALDIRIRIZ 
YOLDA TUZAKLAR HĠÇ KOMAYIZ 
GÜVENDĠR ÖNCE PAROLAMIZ 
BĠLLAHĠ CANA BĠZ KIYMAYIZ 
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BĠZLER TRAFĠK POLĠSĠYĠZ 
BĠLGĠLĠ HEM DE GÜVENLĠYĠZ 
SIK SIK EĞĠTĠMLER ALIRIZ 
BU GÖREV KUTSAL ġUURLUYUZ 
HEDEF BAġARI, KARARLIYIZ 
BĠLLAHĠ CANA CAN KATARIZ 
 
BĠZ YOLLARI DA DENETLERĠZ 
GÜVENLĠ ORTAM HEDEFĠMĠZ, 
NOKSAN, AKSAK NE BĠLDĠRĠRĠZ  
ÇÖZÜMÜ HEMEN GETĠRĠRĠZ 
KUSURLU ARAÇ YOL VERMEYĠZ  
BĠLLAHĠ CANA KIYDIRMAYIZ 
 
KÖTÜ SÜRENĠ YAKALARIZ 
ALKOLE, HIZA BĠZ KARġIYIZ 
BAKIMSIZ ARAÇ, LASTĠK KABAK 
KIRMIZI GEÇMEK, YORGUN OLMAK 
KÖTÜ PARKETMEK, YOL DARALTMAK 
KASIT OLUYOR, CEZA YAZARIZ 
BĠLLAHĠ CANA KIYDIRMAYIZ 
 

 

YOLLARA KURAL KOYSAN GÖRÜP DE UYSAK DİYE 

YOLLARA KURAL KOYSAN,  

GÖRÜP DE UYSAK DİYE, 

KURALIN YOK, SUÇLUYORSUN,  

CANAVARSIN DİYE DİYE. 

 

LEVHA, IŞIK, ÇİZGİLER, 

BİZE YOL GÖSTERİRLER, 

UZMAN UZAK KALALI, 

 GÜVENLİK BİTTİ  AMAN 

 

YOLLARDA, ÇALIŞMALAR, 

HANİ TEDBİRDE KURALLAR, 

ÖLÜYORUZ, SUÇLUYORSUN,  

CANAVARSIN DİYE DİYE. 
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LEVHA, IŞIK, ÇİZGİLER, 

BİZE YOL GÖSTERİRLER, 

 UZMAN UZAK KALALI, 

 GÜVENLİK BİTTİ  AMAN 

 

EKSİK, YANLIŞ LEVHALAR, 

BAZAN ERİR ASFALTLAR, 

BAZAN CAMDIR ASFALTLAR, 

HEP KAYIYOR TAŞITLAR, 

SONRA ŞOFÖR SUÇLARLAR 

 

LEVHA, IŞIK, ÇİZGİLER, 

BİZE YOL GÖSTERİRLER, 

UZMAN UZAK KALALI, 

ÇOK CANLAR GİTTİ AMAN 
 

Eserin aslı: 

“YOLLARINA GÜL DÖKTÜM, GELĠR DE GEÇER DĠYE”                                                                         

(Sadettin KAYNAK,  Hicaz, 8/8 Düyek) 

Yararlanılan kaynaklar: 

 Karayolları Yol ÇalıĢmalarındaki Zorunlu Teknik ĠĢaretleme El Kitabı, 

 Karayolları Bölge Mühendislikleri YazıĢmaları, 

 Trafik Çarpıklıkları Fotoğraf Albümü (Türkoğlu, A.), 

 Yol ÇalıĢmaları Sırasındaki Trafik Faciaları, Basın ArĢivi (Türkoğlu, A.), 

 Almanya, Yol Güvenliği MüfettiĢliği Sistemi.(WETR – 2004) 
 

Bulgular: 

Bildiri yazarının, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi APK Daire BaĢkanlığında (bugünkü UlaĢım Koordi-

nasyon Dairesidir), konu baĢlığına paralel bir görevde bulunduğu sırada yollardaki gözlemleri, çektiği 

fotoğraflarla tespitleridir.  

Yazarın, yaklaĢık 150 ayrı Basın ArĢivindeki, Yol ÇalıĢmaları ve Trafik Zabıtasının Denetimleri sıra-

sında yaĢanan facialara iliĢkin haber kupürleridir.  
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Öneriler : 

Ġhtiyaçları Tam Tespit ederek, gerekli organizasyon ġemalarını kurmak, bunlara göre kadroları oluĢ-

turmak, çalıĢacakları hem konuya iliĢkin temel eğitimlerden geçirerek çalıĢtırmak, gerekli ekipmanları 

sağlayıp, çalıĢma ve denetim alanlarına göndermek gerekmektedir.  

ÇalıĢanların, periyodik eğitimlere de alınmaları gerekecektir. 

Bu alanda da AR – GE çalıĢmaları yapılmalıdır.  

ÇalıĢma alanları; 

Yetki ve sorumluluk alanlarında olan ve onlarla kesiĢen yollardaki trafik güvenliğini sağlayıcı amaçlı; 

çizgi, levha, sinyalizasyon, al – üst geçit, kavĢak, hemzemin yaya geçidi, yol inĢaatı (yollardaki tüm 

çalıĢma noktaları) olmalıdır.  

Yolda ÇalıĢma Var (yol inĢaatı) noktaları için, özel gezici ekipler olmalı, çalıĢma sırasında uygulan-

ması zorunlu iĢaretleme projelerine aykırılık halinde, eksiklikleri gidermelidirler.  

Ġzinsiz ve iĢaretleme projesiz baĢlatılmıĢ çalıĢmaları durdurmak, ceza / suç duyurusu yetkileri olmalı-

dır.  

... 
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TÜVTURK ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARINDA 
KARMA ÖĞRENME 

 

Hakan Burçin ULUÇAY 1  

Anahtar Kelimeler: E-Öğrenme, Karma Öğrenme, HarmanlanmıĢ Öğrenme, Teknik Eğitim. 

 

TÜVTURK‟ÜN KISA TANITIMI 

TÜVTURK, kamusal bir zorunluluk olan araç muayenesi hizmetini, Türkiye çapında uluslararası 
standartlarda vermek üzere faaliyet göstermektedir. T. C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Ba-
kanlığı denetiminde hizmet veren TÜVTURK, 193 sabit, 73 gezici istasyonu ve yaklaĢık 3.000 çalıĢa-
nı ile Türkiye‘de trafik ve araç güvenliğinin artırılmasını ve müĢteri memnuniyetinin sağlanmasını 
temel görevi olarak kabul ve ifa etmektedir.  Temel hedeflerimiz, sürekli öğrenen, yenilikleri yakından 
takip eden ve TÜVTURK‘ün kurumsal vizyonunu benimsemiĢ çalıĢanlarımız ile beraber muayene 
kalitesini artırmaktır. 

TÜVTURK‘ün 2007 yılında baĢlayan modern araç muayene hizmeti beraberinde daha önce ülkemiz-
de bulunmayan yeni iĢ tanımlarının oluĢturulmasına neden olmuĢ, bu yeni ve modern yapının kendi-
ne özgü personel ihtiyaçları ortaya çıkmıĢtır. 

ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONU PERSONELĠ NĠTELĠKLERĠ VE GÖREVLERĠ 

Araç Muayene Ġstasyonları‘nın tümünde aynı standartların uygulanması, her istasyonda aynı nitelik-
teki temel personel yapısının da bulunmasına neden olmuĢtur. Araç Muayene Ġstasyonları‘nda Ġstas-
yon Amiri, Ġstasyon Amir Yardımcısı, en az iki Teknisyen, Egzoz Emisyon Teknisyeni ve MüĢteri 
Kabul Görevlisi bulunmaktadır. Ġstasyon‘un büyüklüğüne ve müĢteri talebine göre personel grupları-
nın sayıları değiĢkenlik göstermektedir.  

ĠSTASYON AMĠRĠ 

Ġstasyon Amirleri, üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden veya Teknik Eğitim Fakülteleri‘nin Oto-
motiv, Mekatronik veya Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuĢ adaylar arasından seçil-
mektedir. Ġstasyon Amiri istasyonun teknik ve idari anlamda genel iĢleyiĢinden sorumlu olup, tüm 
faaliyetlerin planlanan çerçevede ve kurallara uygun Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır. 

ĠSTASYON AMĠR YARDIMCISI 

Ġstasyon Amir Yardımcıları üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden, Teknik Eğitim Fakültelerinin 
Otomotiv, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden veya Meslek Yüksek Okulları‘nın Makine, Motor, 
Otomotiv bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilmektedir. Ġstasyon Amir Yardımcıları temel 
olarak teknik muayene faaliyetleri ile ilgili kontrol ve onay mekanizmasından sorumludurlar. Bununla 
birlikte, Ġstasyon Amiri‘nin istasyonda bulunmadığı dönemlerde Ġstasyon Amiri‘nin tüm yetki ve sorum-
luluklarını üstlenmektedirler. 

                                                           
1 TÜVTURK Kuzey TaĢıt Muayene Ġstasyonları Yapım ve ĠĢletim A.ġ. Ġstanbul, Türkiye. 
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ARAÇ MUAYENE TEKNĠSYENĠ 

Araç Muayene Teknisyenleri, Teknik Lise, Meslek Lisesi ya da dengi liselerin Motor, Otomotiv, Maki-
ne, Tesviye gibi bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilmektedir. Görevleri ise yasal mevzuat 
çerçevesinde araçların muayenelerini gerçekleĢtirmektir.  

EGZOZ EMĠSYON TEKNĠSYENĠ 

Egzoz Emisyon Teknisyenleri, Teknik Lise, Meslek Lisesi ya da dengi liselerin Motor, Otomotiv, Ma-
kine, Tesviye gibi bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilmektedir. Farklı bölüm mezunları için 
ise sertifika aranmaktadır. Görevleri, araçların egzoz gazı emisyon ölçümü muayenelerini yasal mev-
zuat çerçevesinde gerçekleĢtirmektir. 

MÜġTERĠ KABUL GÖREVLĠSĠ 

MüĢteri Kabul Görevlileri, müĢteri evraklarının kontrolü, sipariĢlerin açılması ve ödemelerin tahsil 
edilmesinden sorumlu olup, en az lise mezunu olmaları Ģartı aranmaktadır. 

MüĢteri Kabul Görevlileri dıĢında kalan tüm personel araç muayenelerinin doğru Ģekilde gerçekleĢti-
rilmesinden sorumlu olduklarından, araç muayene süreçlerine tam olarak hakim olmalıdırlar. Oysa, 
ülkemizde 2007 yılından önce TÜVTURK tarafından gerçekleĢtirilen Ģekilde muayene yapılmamıĢ ve 
bu muayeneleri yapabilecek kapasitede personel yetiĢtirilmemiĢtir. Ġstasyonlar‘da çalıĢan tüm perso-
nel için farklı çalıĢma kuralları ve dolayısıyla farklı eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmıĢtır. Bu ihtiyaçtan 
hareketle TÜVTURK‘te araç muayene iĢlemlerinin yapılmasına yönelik yeni bir eğitim sistemi oluĢtu-
rulmuĢtur. 

ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARINDA KARMA ÖĞRENME 

Bir Çin Atasözü ―Öğrenmek, akıntıya karĢı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz‖ der. 
YaĢamımız boyunca, öğrenmenin temelini oluĢturan bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanırız. Bun-
dan dolayı öğrenmeyi, kiĢilerde oluĢan kalıcı değiĢimler olarak tanımlayabiliriz. Bu sürecin sağlıklı 
devam etmesini engelleyen en büyük sorun öğrenilen bilgilerin unutulmasıdır. 

Alman psikolog Hermann Ebbinghaus yaptığı deneylerde öğrenilen bilgilerin % 54‘ünün bir saat, % 
66‘sının bir gün, % 75‘ten fazlasının da bir hafta içerisinde unutulduğunu bulmuĢtur. Araç muayenesi 
esnasında yapılan iĢlemlerin kritik ve önemli oluĢu sürekli eğitim ve hatırlamalar ile mesleki konuda 
mükemmelleĢmeyi gerekli kılmaktadır. 

TÜVTURK Araç Muayene Ġstasyonları‘nda çalıĢanların ve aday personelin teknik eğitimleri kendi 
bünyesinde Sınıf Ġçi Eğitimleri ve Elektronik Eğitimler olarak iki farklı yöntemle verilmektedir. 

SINIF ĠÇĠ EĞĠTĠMLER 

Sınıf Ġçi Eğitimler, ĠĢ BaĢı Eğitimleri ve Yıllık Eğitimler‘den oluĢmaktadır. TÜVTURK‘te iĢe yeni baĢla-
yacak aday personeller ile terfi edecek personel, ĠĢ BaĢı Eğitimleri‘ne tabi tutulmaktadır. Adayların 
görev alanlarına göre belirlenmiĢ eğitim programları izlenerek, Ġstasyon‘daki çalıĢma alanlarına yöne-
lik bilgi ve becerileri geliĢtirilmektedir. Teorik ve pratik olarak gerçekleĢtirilen bu eğitimler, Teknik 
Eğitmenler, Ġstasyon Amirleri veya Ġstasyon Amiri‘nin belirlediği eğitici Teknisyenler tarafından aday 
personele ve mevcut çalıĢan personele verilmektedir. 
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Yıl ĠĢbaĢı Eğitim Alan Personel Sayısı 

2008 2361 

2009 687 

2010 698 

2011 481 

 

TÜVTURK‘te çalıĢmakta olan personel ise yasal zorunluluk gereği yılda en az 24 saat (3 gün) eğitim 
almak zorundadır. Yıllık Eğitim adı verilen bu eğitimler TÜVTURK Teknik Eğitmenleri ya da belirlenen 
konunun (ĠletiĢim gibi) uzmanı profesyonel eğitmenler tarafından gerçekleĢtirilmektedir.  

Ayrıca, her yıl düzenlenen eğitimlerle muayene faaliyetlerinden sorumlu istasyon personeli UlaĢtırma 
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı yetkilileri tarafından yasal düzenlemeler ve geliĢmeler hakkında 
bilgilendirilmektedir. 

Bu eğitimlerin yanı sıra yasal ya da teknik mevzuatta yapılan değiĢiklikler tüm istasyonlara intranet 
(yerel ağ) üzerinden iletilerek, istasyon personeline Ġstasyon Amirleri tarafından eğitimlerle bildirilmesi 
sağlanmaktadır. 

E-Öğrenme 

TÜVTURK‘te elektronik eğitimler web tabanlı bir yazılım ile tüm istasyonların bağlı olduğu intranet 
sistemi üzerinden verilmektedir. 

E-Öğrenme Nedir? 

Bilgisayar teknolojisinin hızlı geliĢimi eğitime olumlu yansımıĢ ve eğitim ortamlarında değiĢimler 
sağlamıĢtır. 1980‘li yıllardan sonra bilgisayar destekli eğitim ortamı ortaya çıkmıĢtır. 1994 ve sonra-
sında bilgisayarlar arası kurulan internet ağının geliĢmesi ile eğitim internet ortamına taĢınmıĢtır. 
Ġnternet destekli eğitim de hızla geliĢmiĢ ve 2000‘li yıllardan itibaren hayatımızın her yönünde karĢı-
mıza çıkan teknoloji e-öğrenme olarak isim değiĢtirmiĢtir. E-öğrenme bilgisayar destekli eğitimin 
olumlu yönlerini geliĢtirmiĢ ve birçok olumsuzluğunu da teknoloji sayesinde ortadan kaldırmıĢtır (Ay-
dın, 2002). 

E-öğrenme‘yi tanımlayacak olursak, internet veya intranet gibi bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin 
kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleĢen, bilgiye ulaĢmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eĢ-
zamanlı ya da eĢ-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletiĢim kurulan, bilgisayar tekno-
lojisinin sağladığı görsel ve iĢitsel tepkiler ile etkileĢim kurulabilen, sosyo-ekonomik statü engellerini 
ortadan kaldıran, bireylere yaĢam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir 
sistemdir (Jolliffe, A., Ritter, J. ve Stevens, D., 2001). 

Bundan önceki öğretim sistemlerinde bilgisayarlar eğitimin daha iyi, verimli olması için yarar sağlayan 
yardımcı eğitim aracı olarak kullanılıyordu. Ġnternet teknolojisinin kullanımı ile destek olmanın yanı 
sıra öğrenen açısından daha da bireysel çalıĢmaya yönlendirmekteydi. Ama bilgisayarlar arasında 
kurulan müthiĢ ağ üzerinden veri iletiminin çok hızlı hale gelmesi ile kendi kendine öğrenme kavramı 
ve yaĢam boyu öğrenme kavramları ortaya çıkmıĢtır (Özkul, 2003). 
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TÜVTURK‟te E-Öğrenme 

E-öğrenme‘nin, eğitim yerinin zaman ve mekanında esneklik, düĢük maliyetlerle daha fazla kitlelere 
ulaĢma, akılda kalıcılık, sürekli ölçme ve değerlendirme gibi olumlu ögelerini bir araya getirdiğimizde, 
TÜVTURK gibi Türkiye‘nin 81 iline hizmet götüren bir kuruluĢ olarak e-öğrenme‘nin sadece bir proje 
değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu net bir Ģekilde ifade edebiliriz. 

TÜVTURK olarak hazırladığımız ve etkin bir Ģekilde kullanmakta olduğumuz e-öğrenme portalimiz 
TÜVTURK Akademi sayesinde çalıĢanlarımızı yeni bilgiler ile daha donanımlı hale getirirmek, öğren-
diklerini unutmamalarını sağlamak, sistematik olarak ölçme ve değerlendirme yapılabilecek bir model 
oluĢturmak amaçlanmıĢtır. 2011 yılının ilk aylarından bu yana kullanılmakta olan TÜVTURK Akademi 
E-öğrenme sistemi için, dünya çapında tercih edilen Scorm 4 uyumlu bir yazılım satın alınmıĢtır. E-
öğrenme eğitimlerinin içeriklerini oluĢturacak teknik eğitim ekibi belirlenmiĢ ve eğitim içerikleri oluĢtu-
rulmaya baĢlanmıĢtır. Bu süreçte 3.000 sayfadan fazla doküman elektronik ortama aktarılmıĢtır. 

TÜVTURK‟te E-Öğrenme Sürecinin ÇalıĢanlara Katkısının AraĢtırılması 

Her eğitimin amacı, eğitim alan kiĢilerin bilgi seviyesinin yükseltilmesidir. Böylece kiĢilerin aldıkları 
eğitimlerin davranıĢa dönüĢerek, ilgili faaliyet alanlarında daha iyi sonuçlara daha kısa zamanda ve 
daha kolay ulaĢması beklenmektedir. TÜVTURK‘te de verilen eğitimlerle muayene personelimizin 
bilgi seviyesini artırarak profesyonel karar verme yeteneğinin geliĢimine katkıda bulunulması amaç-
lanmaktadır. 

Eğitim sonucunda öğrenme düzeyinin belirlenmesi için uygulanan en yaygın yöntem sınav yapmaktır. 
KuruluĢundan itibaren TÜVTURK‘te çeĢitli düzeylerde görev almıĢ 4.250 civarındaki personelimize 
çalıĢma alanlarıyla ilgili çeĢitli iĢbaĢı eğitimleri verilmiĢ ve sınavlar yapılmıĢtır. ĠĢbaĢı eğitimleri sonun-
da test usulü teorik ve sonrasında pratik sınavlar yapılmaktadır. 

E-Öğrenme çalıĢmalarının yanı sıra e-sınav sistemi alt yapısı da oluĢturulmuĢtur. Böylelikle çalıĢanla-
rımıza uygulanacak e-sınavlarla bilgilerini güncel tutmaları ve geliĢmeye açık alanlarını tespit etmeleri 
olanağı sunulmuĢtur. Konuları ve tarihleri önceden ilan edilen sınavlar ile çalıĢanların mevcut bilgile-
rinin canlı tutulması ve verilen geri bildirimlerle bilgi seviyesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenmekte-
dir. 

 

Kaynakça: 

- Aydın,C.H. Çevrimiçi (Online) Öğrenme Toplulukları, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. 1. Uluslararası Açık ve Uzaktan 
Eğitim Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2002 

- Özkul, A.E. , Mutlu, M.E. ve Öztürk, C., ―Ġnternete Dayalı Eğitimde OluĢturmacı YaklaĢım Deneyimi‖, Bilgi Teknolo-
jileri IĢığında Eğitim (BTIE) Sempozyumu 2003 – Ankara, 21-23 Mayıs 2003. 

- Jolliffe, A., Ritter, J. ve Stevens, D., The On-Line Learning Handbook, 2001, Kogan Page  (London), ―Web Based 
Learning Chapter 1, sayfa 3-19‖ ve tanım alanı kullanılmıĢtır 
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TRAFĠK POLĠSLERĠNĠN ÖZ ANLAYIġLARI ĠLE ĠLETĠġĠM 
BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BĠR KISIM DEĞĠġKENLER  

AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 
Dr. Ruhi YĠĞĠT1 

Abubekir ERDOĞAN2  
 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Trafik polislerinin, öz anlayıĢları ile iletiĢim becerileri arasındaki iliĢkinin 
bir kısım değiĢkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. AraĢtırma verileri 
Öz-AnlayıĢ Ölçeği ve ĠletiĢim Becerileri Envanteri kullanılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırma genel tarama 
modeline uygun olarak desenlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 479 polisin 436‘sı (%91.0) bay ve 43‘ü ise 
(%9) bayandır. Örneklemi oluĢturan polislerin %15‘i 20-30, %54.3‘ü 30-40, %28‘i 40-50 ve %2.7‘si ise 
50 yaĢ ve üzeri aralığında yer almaktadır. Polislerin %10.9‘u lise, %62.2‘si ön lisans, %23.8‘i lisans ve 
%3.1‘i lisansüstü eğitime sahiptir. AraĢtırma sonuçlarına göre öz anlayıĢ puanı ile iletiĢim becerileri alt 
boyutlarından duygusal alt boyutu arasında negatif bir iliĢki görülmektedir. Öz anlayıĢ ile iletiĢim 
becerileri ölçeğinin zihinsel ve davranıĢsal alt boyutları arasında ise bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Elde 
edilen ikinci bulguda ,ĠletiĢim beceri ölçeği alt boyutlarının eğitim düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢ-
madığının bakılmıĢ, zihinsel ve davranıĢsal iletiĢim becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuĢtur. Elde edilen son bulguda ise,ĠletiĢim becerileri ölçeğinin zihinsel alt boyutunda hizmet yılı 
değiĢkenine göre anlamlı farklılık bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler:  Trafik Polisi, Öz-AnlayıĢ, ĠletiĢim Becerileri 

GiriĢ 

ĠletiĢim bilgi aktarımı için kullanılan bir süreç olup, kiĢinin kendisini ifade etmede kullandığı vazgeçil-
mez bir olgudur. ĠletiĢimin ne olduğu konusunda farklı tanımların bulunduğu görülmektedir. Bu tanım-
ların ortak yanlarını birleĢtiren uzlaĢtırıcı bir tanım Ģöyle olabilir: ―ĠletiĢim, katılanların bilgi/sembol 
üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıĢtıkları bir süreçtir Üstün 
(2003).Diğer bir tanıma göre iletiĢim, ―bilginin, semboller, iĢaretler, davranıĢlar, mimikler vb. Ģeklinde 
bir yerden bir baĢka yere aktarılması‖dır (Budak, 2005, s.390). (Köknel, 2005, s.35) ise, iletiĢimi, ―bir 
birimden çıkan bilginin, haberin karĢı birime ulaĢması, onda bir etki uyandırması ve bunun ilk birime 
geri dönmesi sürecidir‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. 

KiĢiler arası iliĢkilerde insanın kendisini yönlendirmede ve değiĢen gereksinimlerini karĢılamada 
kullanılan iletiĢim, yaĢamın ayrılmaz bir parçası ve toplumsallaĢma sürecinin özüdür. ĠletiĢim becerile-
ri ise; ―kiĢinin duygu, düĢünce, inanç ve tutumlarını anlaĢılabilir ve amacına uygun bir Ģekilde aktarma 
becerisidir.‖(Saran, Özgür, Khorshid, Vatan, Yalçınkaya, Akt: Demircioğlu, 2004:75)  

Ayrıca, iletiĢim becerileri kiĢiler arası iliĢkide, duygu ve düĢünce alıĢveriĢinde mesajların doğru olarak 
algılanmasını ve iliĢkilerin kurulmasını sağlar (AltıntaĢ(2004), Zıllıoğlu (1993) ). ĠletiĢim becerileri ile 
aktarılan mesajlar insan üzerinde sağlıklı ve iyileĢtirici etkilere sahiptir. Bu etkiler bir insanın kendisini 
daha iyi hissetmesini ve duygularını açığa vurmasını sağlar, konuĢmasını teĢvik eder, kendini değerli 
hissettirir, tehdit ve tehlikeyi azaltır, yapıcı değiĢiklik ve geliĢmeyi kolaylaĢtırır. Bu etkileri dikkate 

                                                           
1 Konya Emniyet Müdürlüğü, 
2 Konya Emniyet Müdürlüğü, 
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alındığında iletiĢim becerileri, baĢkasını anlama ve ona yardım etmede en güçlü araçlardan biri olma 
özelliğine sahiptir (Özgit,1991). ĠletiĢim becerileri aynı zamanda günlük yaĢamın hemen her alanında 
kiĢiler arası iliĢkiyi kolaylaĢtırıcı bir etkiye de sahiptir. Ġnsan iliĢkilerinin ön plana çıktığı iĢlerde iletiĢim 
becerilerinin önemi daha ön plana çıkmaktadır.  BirleĢtiricilik, iletiĢimin bir baĢka iĢlevidir. Toplum 
yapısı içerisinde kiĢilerin bir arada bulunması ve iliĢkilerin devamını sağlayan yine iletiĢimdir (Gürgen, 
1997).sözlü ya da sözsüz olması temelinde iletiĢimi sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılırken, iletiĢim 
becerileri, etkili dinleme ve etkili tepki verme ana baĢlıkları altında toplanmaktadır. Sosyal hayata 
uyum sağlamanın koĢullarından biri, toplumla ve toplumun diğer üyeleriyle yaĢanan çatıĢmaları yapı-
cı yollarla çözümleyebilmekten geçmektedir. YaĢanan engellemelerin ve çatıĢmaların yapıcı yollarla 
çözümlenmesi iletiĢim becerileri ve empatik becerilerin etkin kullanımıyla gerçekleĢtirilebilmektedir.( 
Aranson, Wilson, Akert,1999; Frey, Hirschtein, Guzzo,2000; Akt: Kurtyılmaz;20.05). 

Birçok faktör iletiĢim sürecine etki eder ve bu süreci olumlu ya da olumsuz Ģekilde etkiler. Bunları: 
kiĢisel faktörler, fiziksel faktörler, sosyal faktörler Ģeklinde sıralayabiliriz. KiĢisel faktörler: kiĢinin duy-
gu, düĢünce ve değer yargılarını; fiziksel faktörler: görünüĢ özellikleri ve kalıtımı; sosyal faktörler ise: 
statü (konum) ve toplum içerisindeki itibarını vs. kapsamaktadır (Koçel, 2010: 533–534).Kendini 
anlatıcı davranıĢları düzenleme ve kontrol etme becerisi, etkili sosyal ve kiĢiler arası etkileĢimin ön 
Ģartıdır (Bacanlı, 1990).  

Bireyler yaĢamın belirli dönemlerinde acı, üzüntü, tükenmiĢlik ve baĢarısızlık gibi olumsuz duyguları 
yaĢarlar. Öz-anlayıĢ kavramının içeriğini anlayıĢ (compassion) kavramı oluĢturmaktadır. Öz-anlayıĢ, 
bireyin acı ve baĢarısızlık durumlarında kendini eleĢtirmeden, kendine özenli ve anlayıĢlı davranma, 
yaĢadığı olumsuz deneyimleri yaĢamının bir parçası olarak görme, olumsuz duygu ve düĢüncelerin 
üstünde fazlaca durmaktansa mantıklı çözüm yolları arama olarak tanımlanmaktadır (Neff, 2003a; 
Neff, 2003b).Öz-anlayıĢın üç temel bileĢeni vardır. Bu bileĢenler, i. kendisine-Ģefkat (kiĢinin kendine 
karĢı eleĢtirel olmaktan çok anlayıĢlı olması); ii. ortak paydaĢım(kiĢinin kendi deneyimlerini bireysel 
olmak yerine tüm insanların yaĢadığı deneyimler olarak görmesi) ve iii. bilinçlilik (aĢırı özdeĢleĢme-
den kaçarak olumsuz duyguların dengede tutulması) olarak sıralanabilir. Çünkü anlayıĢ, diğerlerinin 
ızdıraplarına duyarlı olmayı, diğerlerinin acılarının farkında olmayı, bu ızdırap ve acılardan bağlantısız 
olmamayı ve sakınmamayı, diğerlerine Ģefkatli olmayı, diğerlerinin ortaya çıkan ızdıraplarını hafiflet-
me arzusunu ve baĢarısız olan veya yanlıĢ yapan kimseleri yargılamadan anlamayı içerir (Deniz, 
Kesici & Sümer, 2008). . Bireyde öz-anlayıĢ geliĢtiği zaman kendisi ile ilgili olumlu düĢünceler geliĢir 
ve olumsuz düĢüncelerin etkisi hafifler. Bununla beraber karĢılaĢtığı olumsuz durumlardan kendisine 
tecrübe edinir (Neff, 2003a; Neff, 2003b; Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005) kendilik algısıyla yapılan bir 
baĢka çalıĢmada, kiĢilerarası iliĢkilerin baĢarısı ve devamı ile kiĢilerin kendilerini olumlu algıması 
arasında aynı yönlü bir iliĢkinin olduğu ortaya konmuĢtur (Neuringer ve Wandke 1966). Bireyler ya-
Ģamın belirli dönemlerinde acı, üzüntü, tükenmiĢlik ve baĢarısızlık gibi olumsuz duyguları yaĢarlar. 
Bireyler bu olumsuz duygularla baĢa çıkabilmeleri için, kendilerini rahatlatmaları, sakinleĢtirmeleri ve 
en önemlisi de kendilerine zarar vermeden bu negatif duygulardan kurtulmaları gerekmektedir. Birey-
leri bu olumsuz duygulardan kurtarmak ve hayatlarını daha yaĢanılabilir ve daha anlaĢılabilir hale 
getirmek için onların öz-anlayıĢlarını geliĢtirmek gerekir. Çünkü anlayıĢ, diğerlerinin ızdıraplarına 
duyarlı olmayı, diğerlerinin acılarının farkında olmayı, bu ızdırap ve acılardan bağlantısız olmamayı 
ve sakınmamayı, diğerlerine Ģefkatli olmayı, diğerlerinin ortaya çıkan ızdıraplarını hafifletme arzusunu 
ve baĢarısız olan veya yanlıĢ yapan kimseleri yargılamadan anlamayı içerir (Deniz, Kesici & Sümer, 
2008).Trafik olgusu günümüzde en çok ön plana çıkan kavramlardandır. Zira bireylerin yaĢamında 
önemli bir yer tutar. Bu olgunun yanı baĢında trafik polisleri gelir ki, yaptığı iĢte insan unsuru ve kiĢile-
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rarası iliĢkiler önemli yer tutar. Bu bağlamda ĠĢini doğru yapmada ve kiĢilerarası iliĢkilerinde en büyük 
yardımcısı ise, iletiĢim becerileridir. Zira etkili ve baĢarılı ĠletiĢim becerileri bireylerin verimliliğini artır-
manın yanında kendilerini iyi hissetmelerini de sağlayacaktır. ĠletiĢim becerileri ile aktarılan mesajlar 
insan üzerinde sağlıklı ve iyileĢtirici etkilere sahiptir. Bu etkiler bir insanın kendisini daha iyi hissetme-
sini ve duygularını açığa vurmasını sağlar, konuĢmasını teĢvik eder, kendini değerli hissettirir, tehdit 
ve tehlikeyi azaltır, yapıcı değiĢiklik ve geliĢmeyi kolaylaĢtırır. Bu etkileri dikkate alındığında iletiĢim 
becerileri, baĢkasını anlama ve ona yardım etmede en güçlü araçlardan biri olma özelliğine sahiptir 
(Özgit1991). ĠĢte yukarıdaki ifadelerden hareketle bu araĢtırmada trafik görevlilerinin iletiĢim becerileri 
ve öz- anlayıĢları arasındaki iliĢkinin bir kısım değiĢkenler bakımından farklılaĢıp farklılaĢmadığının 
ortaya konması amaçlanmıĢtır. Türkiye‘de ailede, is yaĢamında iletiĢim sorunlarına sıkça rastlanmak-
tadır. Çulha ve Dereli (1987)‘nin yaptıkları araĢtırmada, Türkiye‘de iletiĢim sorunlarının artma eğilimi 
gösterdiği vurgulanmaktadır. Yukarıdaki ifadelerden hareketle zor bir mesleği yürüten trafik polisleri-
nin öz anlayıĢları ve iletiĢim becerilerinin bir kısım değiĢkenler bakımından incelenmesi bu araĢtırma-
nın amacının oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın Yöntemi 

4.1. Evren ve Örneklem 

 AraĢtırmaya katılan,178 trafik polisinin 159 u   (%90) bay ve 19 u ise (%10) bayandır.  

5. Veri Toplama Araçları 

İletişim Becerileri Envanteri 

ĠletiĢim Becerileri Envanteri Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 500 üniversite öğrencisi 
üzerinde yapılan çalıĢma sonucunda 45 maddelik ölçek geliĢtirilmiĢtir. Testi yarılama yöntemiyle 
yapılan güvenirlik çalıĢmasında r=.64, test tekrar test sonucunda ise r=.68 olarak bulunmuĢtur. Ġlet i-
Ģim becerileri değerlendirme ölçeği ile yapılan benzer ölçek geçerlik çalıĢmasında ise r=.70 bulun-
muĢtur. 

Öz-Anlayış Ölçeği 

Öz-AnlayıĢ Ölçeği (Self Compassion Scala): Öz-anlayıĢ ölçeğinin (ÖZAN) orijinali 26 madde içeren 6 
alt ölçekten oluĢmaktadır. Ölçekte, belirtilen durumla ilgili olarak ―Hemen hemen hiçbir zaman=1‖ ve 
―Hemen hemen her zaman=5‖Ģeklinde 5‘li likert tipi bir ölçekle cevaplayanlardan ne kadar sıklıkla 
hareket ettiklerini derecelendirmeleri istenmektedir. Neff (2003b) tarafından geliĢtirilen Öz-anlayıĢ 
ölçeğinin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalıĢması Deniz ve ark. (2008) tarafından yapılmıĢtır. Türkçe 
Öz-AnlayıĢ Ölçeği‘nin orijinalinden farklı olarak ölçeğin tek boyutlu bir yapı gösterdiği ve aynı zaman-
da madde toplam korelâsyonunda. 30‘ altında olan 2 tane madde ölçekten çıkartılarak toplam 24 
maddelik bir ölçek elde edilmiĢtir. Ayrıca iç tutarlılık katsayısı. 89 ve test-tekrar test korelâsyonu. 83 
olarak hesaplanmıĢtır. Öz-anlayıĢ ölçeğinin ölçüt-bağıntılı geçerliğinde ise, ÖZAN ile benlik saygısı 
arasında r=.62; yaĢam doyumu arasında r=.45; pozitif duygu arasında r=.41 ve negatif duygu arasın-
da r=-.48 düzeyinde iliĢkiler saptanmıĢtır. 
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6. Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizinde öz anlayıĢ ve iletiĢim becerileri arasındaki iliĢkinin saptanmasında 
Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıĢtır. ĠletiĢim beceri ölçeği alt boyut-
larının eğitim düzeyi ve hizmet yılı değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesinde 
Anova ile Gruplar Arasında Farklılığı belirlemek üzere Tukey testi kullanılmıĢtır.  

7. AraĢtırmanın Bulguları 

Tablo 1:  Öz anlayıĢ ölçeği ile iletiĢim becerileri ölçeği alt boyutları arasındaki iliĢki 
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Öz AnlayıĢ .075    -.186*   .074      

              

**P<.01, **P<.05 

Tablo. 1 incelendiğinde, öz anlayıĢ toplam puanı ile iletiĢim becerileri alt boyutlarından duygusal alt 
boyutu arasında negatif bir iliĢki görülmektedir. Öz anlayıĢ ile iletiĢim becerileri ölçeğinin zihinsel ve 
davranıĢsal alt boyutları arasında bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. 

Tablo 2: ĠletiĢim beceri ölçeği alt boyutlarının eğitim düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı-
nın belirlenmesine göre yapılan Anova Sonuçları 

Varyans Kaynağı KT sd KO F P 

 

Zihinsel 

Gruplar arası 311,712 2 155,856 4,747 ,010 

Grup içi 5778,389 176 32,832   

Toplam 6090,101 178    

 

DavranıĢsal 

Gruplar arası 188,439 2 94,220 3,077 ,049 

Grup içi 5389,594 176 30,623   

Toplam 5578,034 178    
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Tablo 2‘de görüldüğü iletiĢim becerileri zihinsel alt boyutu eğitim düzeyi değiĢkenine göre farklılaĢıp 
farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=4,747; p<0,001). Bu 
iĢlemin ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-
hoc analizlerine geçilmiĢtir. Post Hoc da ise Tukey yapılmıĢtır. Ayrıca iletiĢim becerileri ölçeğinin davra-
nıĢsal alt boyutunun eğitim düzeyi değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=3,077; p<0,005). Bu iĢlemin ardından farklılıkların hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizlerine geçilmiĢtir. 

Tablo 3: ĠletiĢim Ölçeği Zihinsel Alt Boyutu Puanlarının Eğitim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Hangi 
Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

Gruplar  (i) Gruplar (j) 
   

Lise 
Ön lisans 2,25275 1,27419 ,183 

Lisans 4,02357* 1,33877 ,009 

Ön lisans 
Lise -2,25275 1,27419 ,183 

Lisans 1,77083 ,94357 ,148 

Lisans 
Lise -4,02357* 1,33877 ,009 

Ön Lisans -1,77083 ,94357 ,148 

 

Tablo 3‘de görüldüğü üzere iletiĢim ölçeğinin zihinsel alt boyutu puanlarının eğitim düzeyi değiĢkeni-
ne göre hangi gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan Tukey testi sonucunda söz 
konusu farklılıkların lise grubu ile lisans grubu arasında lisans grubu lehine p<0,001 düzeyinde;  
lisans grubu ile lise grubu arasında lise grubu lehine p<0,01 düzeyinde gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. 

Tablo 4: ĠletiĢim Ölçeği Zihinsel Alt Boyutu Puanlarının Eğitim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Hangi 
Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

Gruplar  (i) Gruplar (j) 
   

Lise 
Ön lisans 2,46154 1,23057 ,115 

Lisans 3,18983* 1,29295 ,039 

Ön lisans 
Lise -2,46154 1,23057 ,115 

Lisans ,72829 ,91128 ,704 

Lisans 
Lise -3,18983* 1,29295 ,039 

Ön Lisans -,72829 ,91128 ,704 

ji xx
xSh p

ji xx
xSh p
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Çizelge 2‟de görüldüğü üzere iletiĢim ölçeğinin davranıĢsal alt boyutu puanlarının eğitim düzeyi 
değiĢkenine göre hangi gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan Tukey testi sonucun-
da söz konusu farklılıkların lise grubu ile lisans grubu arasında lisans grubu lehine p<0,005 düzeyin-
de;  lisans grubu ile lise grubu arasında lise grubu lehine p<0,05 düzeyinde gerçekleĢtiği saptanmıĢtır 

Tablo 5: ĠletiĢim beceri ölçeği zihinsel alt boyutu puanlarının hizmet yılı değiĢkenine göre 
farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesine göre yapılan Anova Sonuçları 

HĠZMET YILI KT sd KO F p 

 

Zihinsel 

Gruplar arası 268,094 2 134,047 4,052 ,019 

Grup içi 5822,006 176 33,080   

Toplam 6090,101 178    

 

Çizelge 1‘de görüldüğü iletiĢim becerileri zihinsel alt boyutu hizmet yılı değiĢkenine göre farklılaĢıp 
farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=4,052; p<0,001). 
Bu iĢlemin ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla tamamlayıcı 
post-hoc analizlerine geçilmiĢtir. Post Hoc da ise Tukey yapılmıĢtır. 

Tablo 6: ĠletiĢim Ölçeği Zihinsel Alt Boyutu Puanlarının Hizmet yılı DeğiĢkenine Göre Hangi 
Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

Gruplar  (i) Gruplar (j) 
   

1–10 
11–20 -,77309 1,32976 ,830 

21 ve üzeri -3,78409* 1,59291 ,049 

11–20 
1–10 ,77309 1,32976 ,830 

21 ve üzeri -3,01100* 1,13946 ,024 

21 ve üzeri 
1–10 3,78409* 1,59291 ,049 

11–20 3,01100* 1,13946 ,024 

 

Çizelge 2‘de görüldüğü üzere iletiĢim ölçeğinin zihinsel alt boyutu puanlarının hizmet yılı değiĢkenine 
göre hangi gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan Tukey testi sonucunda söz konu-

ji xx
xSh p
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su farklılıkların 1-10 grubu ile 21 ve üzeri grubu arasında 21 ve üzeri yaĢ grubu lehine p<0,005 düze-
yinde;  11-20 grubu ile 21 ve üzeri grubu arasında 21 ve üzeri grubu lehine p<0,05 düzeyinde gerçek-
leĢtiği saptanmıĢtır 

8. TartıĢma ve Sonuç 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde aĢağıdaki tartıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan 
elde edilen ilk bulguda, öz anlayıĢ puanı ile iletiĢim becerileri alt boyutlarından duygusal alt boyutu 
arasında negatif bir iliĢki görülmektedir. Öz anlayıĢ ile iletiĢim becerileri ölçeğinin zihinsel ve davra-
nıĢsal alt boyutları arasında ise bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Elde edilen bulgudan hareketle öz anlayıĢ 
seviyesindeki yükselmenin iletiĢim becerileri duygusallık boyutunu negatif olarak etkilediği ifade edi-
lebilir. Bireylerin kendilerine ait özelliklerin onların iletiĢim becerilerini etkilemesi beklenen bir realite-
dir. Kendini anlatıcı davranıĢları düzenleme ve kontrol etme becerisi, etkili sosyal ve kiĢiler arası 
etkileĢimin ön Ģartı olduğu ifade edilmektedir (Bacanlı, 1990). Konuyla ilgili olarak literatüre bakıldı-
ğında, Austin ve ark. (2005,s:1395-1405), çalıĢmasında Yüksek duygusal zekâya sahip öğrencilerin 
iletiĢim becerileri ile ilgili olumlu duygularını bildirdikleri görülmüĢtür. Ceyhan (2006) üniversite öğren-
cileri üzerinde yaptığı araĢtırmada, iletiĢim becerisine bağlı olarak bireylerin kiĢisel, sosyal ve genel 
uyum düzeylerinin daha güçlü olduğu sonucuna varmıĢtır. Toy  ( 2007,s:111)un araĢtırmasında ise 
ĠletiĢim becerileri ile beĢ faktör kiĢilik özellikleri arasında anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. Opt ve Loffredo 
(2003,s:560-568), ise dıĢadönük olanların daha olumlu iletiĢimci imajına sahipken, Ġçedönüklerin ise 
kendilerini zayıf iletiĢimciler olarak algıladıkları bulgusunu elde etmiĢlerdir. Riggio ve Riggio 
(2002,s:195-218), ise dıĢadönüklük ile duygusal olarak kendini ifade edebilme arasında olumlu bir 
iliĢkinin olduğunu bulmuĢlardır. Jones‘ın (1981) çalıĢmasında, kiĢinin karakterinin, iletiĢimi kurma, 
iliĢkiye geçmeyi engellemek, sosyal olarak çekiciliği azaltmak gibi özelliklerinden dolayı etkilediğini 
belirtmiĢlerdir. Ayrıca kiĢilerarası iliĢkilerde, benlik saygıları yüksek kiĢilerin, ne düĢündüklerini açıkça 
söyleme konusunda daha çok istekli oldukları ve sonuçta daha giriĢken davrandıkları görülmüĢtür 
(Baumeister ve ark. 2003). Bunun yanında, olumlu kendilik algısına sahip kiĢilerin kendilerini daha 
fazla açtıkları, kendilik algısı konularında daha esnek davrandıkları ve daha iyi arkadaĢlık iliĢkileri 
yaĢadıkları da ileri sürülmektedir. KiĢilerin iyi arkadaĢlık iliĢkileri ile karĢılarındaki kiĢilerin duygusal 
desteği ve olumlu kendilik algıları arasında aynı yönlü iliĢkiler elde edilmiĢtir. (Cauce 1986,Vernberg 
1990) . 

AraĢtırmanın ikinci bulgusunda ise, :  ĠletiĢim beceri ölçeği alt boyutlarının eğitim düzeyine göre 
farklılaĢıp farklılaĢmadığının bakılmıĢ, zihinsel ve davranıĢsal iletiĢim becerilerinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Anlamlılığın kaynağına bakıldığında, lise grubu ile lisans grubu arasında 
lisans grubu lehine olduğu anlaĢılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgu beklentiler yönünde gerçek-
leĢmiĢtir. Zira iletiĢim becerilerinin eğitimle geliĢtirildiği bilinen bir gerçektir, dolayısıyla eğitim bakı-
mından lisans eğitimi alanların iletiĢim beceri puanlarının lise mezunlarına göre yüksek çıkması nor-
mal karĢılanmalıdır. Elde edilen bulguyu destekler tarzda, Gölönü ve Karcı nın (2010) çalıĢmasında 
Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyi arttıkça, iletiĢim becerilerinin de olumlu yönde geliĢtiği bulgusu 
elde edilmiĢtir. Yapılan literatür çalıĢmasında benzer araĢtırmalara rastlanmıĢtır. Bulut‘un yaptığı 
araĢtırmada akademik baĢarı düzeyi ile iletiĢim becerileri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu sap-
tanmıĢtır. ġimĢek‘in yaptığı araĢtırmaya göre de, öğretmenlerin iletiĢim becerileri, aldıkları eğitim 
düzeyine göre farklılaĢmaktadır. Yüksek lisans eğitimine sahip öğretmenlerin iletiĢim becerileri tüm 
eğitim düzeyleri içinde en yüksek olanıdır. Korkut (2005), yetiĢkinler için hazırlanmıĢ bir iletiĢim bece-
rileri eğitimi programının, yetiĢkinlerin, sahip oldukları iletiĢim becerilerini değerlendirme düzeylerini 
arttırdığını ortaya koymuĢtur. Köroğlunun  (2006).emniyet personeli ile yaptığı çalıĢmasında da yük-
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sekokul mezunu olan personelin iletiĢim becerilerinin lise mezunu personele göre anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen son bulguda ise, ĠletiĢim becerileri ölçeğinin zihinsel alt boyutunda hiz-
met yılı değiĢkenine göre anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Anlamlılığın kaynağına bakıldığında, 1–10 ve 
11–20 hizmet yılına sahip olanlar ile 21 ve üzeri yıl çalıĢanlar grubu arasında 21 ve üzeri hizmet 
yılına sahip olanlar lehine gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. Elde edilen bulgudan hareketle bireylerin mes-
leklerinde görev yılları arttıkça iletiĢim becerilerini geliĢtirdikleri, tecrübe ve yaĢantı zenginliklerini 
iletiĢim becerisine dönüĢtürdükleri ifade edilebilir. Elde edilen bulguyla paralel Köroğlunun  (2006). 
Emniyet personeli üzerindeki çalıĢmasında Meslekte geçirdiği süre 21 yıl ve üzeri olan personelin 
iletiĢim beceri düzeyi 11–15 ve 16–20 yıllık personele göre daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢ-
tir. AraĢtırma sonucuna göre trafik polislerinin meslekte geçen yıllarla birlikte kendilerini geliĢtirdikleri, 
insan iliĢkilerinde kendi duygularını olduğu kadar baĢkalarının duygularını da anlama çabası içinde, 
daha baĢarılı iletiĢim gerçekleĢtirdikleri ifade edilebilir.  

Konuyla ilgili olarak literatüre bakıldığında, Boldurmaz (2000) deneyimli öğretmenlerin, genç meslek-
taĢlarına göre iletiĢim becerilerini uygulamada daha rahat ve hazırlıklı oldukları sonucuna ulaĢmıĢtır. 
Siegel ve Gregora (1985) gençlerle yaĢlıları karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında - yaĢlıların daha ağır ve 
etkisiz iletiĢim kurduklarına iliĢkin inançlara karĢın- gençlerle yaĢlılar arasında iletiĢim performansı 
açısından bir fark bulamamıĢlardır. Ayrıca, Malatesta ve Izard (1987), genç, orta yaĢlı ve yaĢlı kadın-
larla yaptıkları bir çalıĢmada baĢkalarından gelen duygusal mesajları çözümlemede, yaĢlı kadınların 
genç olanlara kıyasla daha zayıf olduklarını ortaya koymuĢtur. ġeker (2000), tarafından öğretmenlerle 
ilgili meslekte 16 –25 yıl arasında çalıĢan öğretmenlerin iletiĢim becerilerinin göreve yeni baĢlayan ve 
26 yıldan fazla çalıĢan öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Bazı meslekler zorlukları nedeniyle mensuplarına daha fazla yük yüklemektedir. Böyle durumlarda da 
bireyin kendine ait özellikleri önem arz etmektedir, trafik polislerinin karĢılaĢtıkları kiĢi ve olaylar ne-
deniyle sahip oldukları öz anlayıĢları nedeniyle, kendilerini yargılayıĢ ve değerlendirme Ģekilleri gö-
revlerini etkilemektedir. Öz anlayıĢları yüksek bireylerin diğer alanlarda olduğu gibi iletiĢim becerile-
rinde de baĢarılı olmaları beklenmektedir. Bu nedenle personelin öz anlayıĢlarını geliĢtirici yönde 
çalıĢmalar yapılması yararlı olacaktır. Aynı zamanda polislik özünde insan iliĢkilerine dayanan ve 
iletiĢimin ön plana çıktığı mesleklerden biridir. Trafik alanında ise, iletiĢim becerisi bir adım daha öne 
çıkmaktadır. Granvold (1994) iletiĢim becerilerini sosyal beceriler içinde ele almakta ve bu becerilerin 
kiĢilerarası iliĢkilerde baĢarıya destek olduklarını belirtmektedir. Bireyin kendisine, baĢkalarına ve 
iletiĢimlerine iliĢkin değer yargılarını da iyi bilmek iletiĢim sürecini doğru değerlendirmeyi sağlayacak-
tır (Özer, 2000). Günümüzde ĠletiĢim becerilerinin önemli olmadığı alana hemen hemen yok gibidir. 

Tüm meslek gruplarında belli düzeyde iletiĢim becerileri gerekmektedir. Bazı mesleklerde iletiĢim 
becerileri çok daha önemlidir.Çünkü bu mesleklerin icraatları daha çok insan iliĢkilerine dayanmakta-
dır (Dilekman ve Diğ., 2008; 225). ĠletiĢim, hayatın her alanında karĢımıza çıkan, bilgi, deneyim ve 
sorunlarımızı paylaĢmamıza imkân veren en etkili tek araçtır. Bu aracın iyi kullanılması iletiĢime giren 
kiĢilerin beceri ve yetenekleri ile doğru orantılıdır ve kendilerini anlatmayı baĢarabilirler. Bireylerle 
olan iliĢkiler için iletiĢim becerileri eğitimlerle geliĢtirilebilir. Zira iletiĢim becerilerinin eğitimlerle geliĢti-
rilebileceği ifade edilmektedir. ĠletiĢim becerileri eğitiminin, iletiĢim çatıĢmalarına girme eğiliminde 
düĢüĢler sağlayıp, olumlu sonuçlar verdiği de ortaya konmuĢtur (IĢık, 1993; Özgit, 1991).ĠletiĢim 
becerileri eğitimi ile çatıĢmalara girmeden sorunların çözümü sağlanabilir. 
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Prof. Dr. Münevver BERTAN3 

 

Trafikte güvenli davranıĢların en önemlilerinden birisi de sürücü ya da yolcu iken emniyet kemeri 
kullanmadır. Gençlik dönemi ise otomobil kullanma izninin yasal olarak baĢladığı ve sürücüyken 
emniyet kemeri kullanma davranıĢının yerleĢmesi gereken bir dönemdir. Bu araĢtırmada dokuz üni-
versitedeki birinci ve dördüncü sınıflar arasından toplam 5.227 öğrenci ile yüz yüze görüĢme yapıl-
mıĢtır.  

AraĢtırmada sürücü belgesine sahip olma ve otomobil kullanma yaĢ ile beraber artmakla beraber 
sürücü belgesiz otomobil kullanma davranıĢının olduğu belirlenmiĢtir. Otomobil kullanırken ve yolcu 
iken emniyet kemeri kullanma yüzdeleri oldukça düĢük olup, ailenin sosyal yapısı (özellikle anne) 
güvenli davranıĢları artırmaktadır. Kadınlar ve sürücü belgesine sahip olanlar arasında hem sürücü 
iken hem de yolcu iken emniyet kemerinin kullanımı artmaktadır.  

Gençler arasında emniyet kemeri kullanımının artırılması için öncelikle bu davranıĢın aile içinde kabul 
edilen ve uygulanan bir davranıĢ haline gelmesi gerekmektedir. Gençlere yönelik mesajların iletilmesi 
de doğru davranıĢların benimsenmesini sağlayacaktır. En önemli müdahale ise toplumun sosyal 
olarak geliĢmesine yönelik yapılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Gençler, Emniyet Kemeri Uygulama, Sürücü, Yolcu 

GiriĢ 

Dünya Sağlık Örgütü adolesan, genç ve genç insanlar için birbirinin içinde yer almakla beraber farklı 
tanımlar yapmıĢtır. Genç insan olarak belirtilen yaĢ aralığı 10-24 yaĢlar arası dönemdir. Gençlik 
dönemi 15-24, adolesan dönem ise 10-19 yaĢ aralığı olarak tanımlanmaktadır (who.int, 2012). Genç-
lik dönemi fiziksel sağlığın üst düzeyde olduğu yaĢam dönemlerinden biridir. Gençlerin sağlıklarını 
etkileyen temel olayların baĢında davranıĢları gelmektedir. Gençlerin geliĢiminde birçok faktör bu 
davranıĢları açıklayabilir. EriĢkin rollerini deneme, riskli davranıĢları deneme, kurallar ve otorite ile 
mücadele etme, gibi farklı risk algılarına sahip olabilmektedirler. (SB, 2007:270;  Özcebe, 2008:107; 
Özcebe, 2007:149) 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), trafik kazası yaralanmasını, ‗kara yolunda seyreden bir aracın çarpması 
ile oluĢan her türlü yaralanma‘ Ģeklinde tanımlamaktadır (WHO, 2002). 10-24 yaĢ arası genç insan-
larda en önemli ölüm nedeni trafik kazalarıdır. Genelde; deneyimsiz sürücü olmak, aĢırı hız yapmak, 
kask kullanmamak, alkolün etkisinin altında araç kullanmak, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullan-
mamak, uygunsuz yol koĢulları, güvenliği yetersiz araçlar, trafikte baĢkaları tarafından görünür olma-
mak trafik kazalarına sebep olmaktadır. (Sethi vd., 2002:12) 

                                                           
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof.Dr. 
2 Uluslararası Çocuk Merkezi, PhD. 
3 Uluslararası Çocuk Merkezi, Prof.Dr. 
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Emniyet kemeri kullanmak kazalarda yüzde 30-61 oranında ölümü engellemektedir (who.int, 2012). 
Ölümle sonuçlanan kazalarda oluĢan yaralanmalar incelendiğinde yoğunlaĢma, yüzde 48 ile baĢ-
boyun yaralanmaları, yüzde 37 ile göğüs-karın-kalça yaralanmaları ve yüzde 8 ile omurga ve göğüs 
duvarı yaralanmaları üzerinde oluĢmaktadır. Emniyet kemeri kullanımı bu olumsuz etkileri asgariye 
indirmekte son derecede etkin bir role sahiptir. (egm.gov.tr, 2012) 

Emniyet kemeri uygulamasının baĢlanmasıyla dünyada trafik kazalarında ölüm ve ciddi yaralanma 
oranlarının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölüm 
oranını yüzde 40-50, ciddi yaralanmaları yüzde 35-60, hastane baĢvurularını yüzde 64 oranında 
azalttığı belirtilmektedir. Arka koltukta oturanlarda ise ölüm oranını yüzde 18 azaltmaktadır. 
(egm.gov.tr, 2012) 

Bu çalıĢmada üniversite gençlerinin güvenli trafik davranıĢlarını ve emniyet kemeri takmayı etkileyen 
sosyodemografik özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıĢtır.  

Yöntem 

Bu araĢtırma, Türkiye‘nin çeĢitli bölgelerinde yer alan dokuz üniversitenin Fen-Edebiyat, Eğitim ve Tıp 
Fakülteleri‘nde yapılmıĢtır. AraĢtırma üniversiteleri Dokuz Eylül, Fırat, Harran, Karadeniz Teknik, 
Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleridir. AraĢtırmanın verileri ġubat-
Haziran 2009 tarihlerinde toplanmıĢtır.  

Tanımlayıcı tipteki araĢtırmanın evrenini, adı geçen fakültelerin birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri 
oluĢturmaktadır (10.134 birinci sınıf, 9.543 dördüncü sınıf öğrencisi). Üniversitelerdeki öğrencilerin 
fakültelere ve bölümlere dağılımı eĢit olmadığından, her üniversitenin her fakültesinden en az kaç 
birinci ve dördüncü sınıf öğrencisine ulaĢılması gerektiği orantılı olarak hesaplanmıĢtır. Buna göre 
örnek büyüklüğü birinci sınıflar için 3.604, dördüncü sınıflar için 3.602 kiĢidir. Veriler, daha önce üç 
bin öğrenciye uygulanmıĢ olan, yapılandırılmıĢ bir anket formu aracılığı ile gözlem altında doldurma 
yöntemiyle toplanmıĢtır. Veri toplama sürecinin sonunda toplam 5.428 öğrenciye ulaĢılmıĢ, analizler 
toplam 5.221 kiĢi üzerinden yapılmıĢtır. Birinci sınıflar için örneğin %91‘ine, dördüncü sınıflar için 
%54‘üne ulaĢılmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin çoğu 19–20, dördüncü sınıflar 22–23 arasındadır. Hem 
birinci, hem de dördüncü sınıflarda ulaĢılan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha fazladır 
(Tablo 1). 

 

Tablo 1.  AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre YaĢ Gruplarının Dağılımı (Dokuz 
Eylül, Fırat, Harran, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, 2009). 

YaĢ  
 

Erkek  Kız  Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Birinci Sınıf    

18 ve altı 
19 
20 

36 
383 
424 

2,7 
28,0 
31,0 

69 
707 
672 

3,7 
37,0 
35,2 

105 
1090 
1096 

3,3 
33,3 
33,4 
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21 
22 ve üstü 
Yanıtsız 

262 
261 
1 

19,2 
19,0 
0,1 

292 
169 
2 

15,3 
8,9 
0,1 

554 
430 
3 

16,9 
13,1 
0,1 

Toplam 1367 100,0 1911 100,0 3278 100,0 

Dördüncü Sınıf    
21 ve altı 
22 
23 
24 
25 ve üstü 

93 
247 
267 
156 
140 

10,2 
27,4 
29,6 
17,3 
15,5 

105 
365 
331 
158 
81 

10,1 
35,1 
31,8 
15,2 
7,8 

198 
612 
598 
314 
221 

10,1 
31,5 
30,8 
16,2 
11,4 

Toplam 903 100,0 1040 100,0 1943 100,0 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Öğrenim Durumu Dağılımı (Dokuz Eylül, Fırat, Harran, 
Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009). 

Öğrenim Durumu 
 

Birinci Sınıf Dördüncü Sınıf 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Anne 
Okuryazar değil 
Okuryazar 
Ġlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Bilmiyor 
Yanıtsız 

 
624 
390 
1198 
285 
486 
280 
11 
4 

 
19,0 
12,0 
36,6 
8,7 
14,8 
8,5 
0,3 
0,1 

 
315 
235 
784 
155 
290 
156 
7 
1 

 
16,2 
12,1 
40,3 
8,0 
14,9 
8,0 
0,4 
0,1 

Baba 
Okuryazar değil 
Okuryazar 
Ġlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Bilmiyor 
Yanıtsız 

 
139 
270 
961 
391 
757 
735 
12 
12 

 
4,2 
8,2 
29,3 
11,9 
23,1 
22,4 
0,4 
0,4 

 
55 
116 
598 
236 
473 
445 
12 
8 

 
2,8 
5,9 
30,8 
12,2 
24,3 
22,9 
 0,6 
0,5 

Toplam 3278 100,0 1943 100,0 

  

Birinci sınıf öğrencilerinin annelerinin %31,0‘ı ―okur-yazar değil ya da sadece okur-yazar‖ iken bu 
yüzde dördüncü sınıflar için %28,3‘tür. Bu yüzdeler babalar için %12,4 ve %8,7‘dir. Anneler arasında 
lise ve üzeri öğrenim durumuna sahip olma birinci sınıflarda %23,3, dördüncü sınıflarda %22,9‘dur. 
Bu yüzdeler babalar için ise %45,5 ve %47,2‘dir. Genel olarak annelerin öğrenim durumları babalara 
göre daha düĢüktür. Bu durum toplumda kadının öğrenim durumunun erkeklere göre daha düĢük 
olmasının bir yansıması olarak da kabul edilebilir (Tablo 2). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Halen Gelir Getiren Bir ĠĢte ÇalıĢma ve Kendi GörüĢüne 
Göre Ailenin Ekonomik Durumu Dağılımı (Dokuz Eylül, Fırat, Harran, Karadeniz Teknik, Kırık-

kale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009). 

ÇalıĢma Durumu 
 

Birinci Sınıf Dördüncü Sınıf 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Anne 
ÇalıĢıyor 
ÇalıĢmıyor, emekli 
ÇalıĢmıyor 
Bilmiyor 
Yanıtsız 

 
492 
283 
2472 
15 
16 

 
15,0 
8,6 
75,4 
0,4 
0,5 

 
233 
228 
1460 
12 
10 

 
12,0 
11,7 
75,1 
0,6 
0,5 

Baba 
ÇalıĢıyor 
ÇalıĢmıyor, emekli 
ÇalıĢmıyor 
Bilmiyor 
Yanıtsız 

 
2107 
768 
292 
34 
77 

 
64,3 
23,4 
8,9 
1,0 
2,4 

 
1096 
635 
128 
62 
22 

 
56,4 
32,7 
6,6 
3,2 
1,1 

Kendi GörüĢüne Göre Ailenin Ekonomik Durumu 
Çok iyi 
Ġyi  
Orta 
Kötü 
Çok kötü 

 
68 
844 
1958 
353 
57 

 
2,1 
25,7 
59,7 
10,8 
1,7 

 
40 
502 
1178 
186 
37 

 
2,1 
25,8 
60,6 
9,6 
1,9 

Toplam 3278 100,0 1943 100,0 

 

Birinci sınıf öğrencilerinin %15,0‘ının, dördüncü sınıflarda %12,0‘ının annesi araĢtırma sırasında 
çalıĢmaktadır; Babalarda ise bu yüzdeler sırası ile %64,3 ve %56,4‘tür.  

 

Kendi görüĢüne göre ailenin ekonomik durumu algısı ―subjektif‖ bir gösterge olmakla beraber gencin 
kendi durumunu değerlendirmesi açısından önemlidir. Birinci sınıf öğrencilerinin %27,8‘i ekonomik 
durumunu ―çok iyi veya iyi‖, %59,7‘si ―orta‖ ve %12,5‘i ―kötü veya çok kötü‖ olarak, dördüncü sınıf 
öğrencilerinin %27,9‘u ekonomik durumunu ―çok iyi ve iyi‖, %60,6‘sı ―orta‖ ve %11,5‘i ―kötü ve çok 
kötü‖ olarak tanımlamaktadır (Tablo 3). 

 

Birinci sınıf öğrencilerinin %57,0‘ı evde kalırken %42,4‘ü yurtta yaĢamaktadır. Birinci sınıflarda dört 
öğrenciden biri (%25,9) ailesi ile birlikte kalmakta iken arkadaĢlar ile aynı evi paylaĢma %26,5‘dir. 
Dördüncü sınıf öğrencileri arasında ise evde kalma yüzdesi oldukça yüksektir (%77,6). Bu grupta 
evde ailesi ile kalma %29,3 olup, arkadaĢlar ile kalma toplamda %43,1‘dir. Birinci sınıf öğrencileri 
arasında yurtta kalma daha yüksek yüzdeye sahip iken dördüncü sınıf öğrencilerinde evde arkadaĢlar 
ile kalma daha ön sıralara geçmektedir.  
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Tablo 4. Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Otomobilde Seyahat Ġle Ġlgili Bazı Riskli 
DavranıĢlarının Yüzde Dağılımı (Dokuz Eylül, Fırat, Harran, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocae-

li, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009). 

 
DavranıĢlar 

Erkek Kız Toplam  

Yüzde Yüzde Yüzde p 

Sürücü Belgesine Sahip Olma 
Evet 
    Hayır 

(n=1367) 
23,1 
76,9 

(n=1911) 
9,1 
90,9 

(n=3278) 
14,9 
85,1 

 
0,000 

Otomobil Kullanma 
Evet 
Hayır 

(n=1367) 
42,9 
57,1 

(n=1911) 
11,0 
89,0 

(n=3278) 
24,3 
75,7 

 
0,000 

Otomobil Kullanırken Emniyet Kemeri Kullanma  
Evet, her zaman 
Evet, çoğunlukla 
Bazen 
Nadiren 
Hiç 
Yanıtsız 

(n=586) 
 
18,4 
20,8 
29,0 
14,8 
16,4 
0,5 

(n=210) 
 
48,6 
23,3 
17,1 
5,7 
4,8 
0,5 

(n=796) 
 
26,4 
21,5 
25,9 
12,4 
13,3 
0,4 

 
0,000 

Otomobil Kullanırken Hız Sınırını AĢma 
Hiç 
Ara sıra 
Her zaman 
Yanıtsız 

(n=586) 
29,4 
61,3 
8,5 
0,9 

(n=210) 
55,7 
39,5 
2,9 
1,9 

(n=796) 
36,3 
55,5 
7,0 
1,1 

 
0,000 

Son Bir Ay Ġçinde Alkollü Otomobil Kullanma 
Evet 
Hayır 
Otomobil kullanmamıĢ 
Yanıtsız 

(n=586) 
4,1 
93,0 
2,0 
2,5 

(n=210) 
0,5 
93,8 
4,3 
1,9 

(n=796) 
3,1 
93,2 
2,6 
1,9 

 
0,011 

Otomobilde Seyahat Ederken Emniyet Kemeri 
Kullanma  
Evet, her zaman 
Evet, çoğunlukla 
Bazen 
Nadiren 
Hiç 
Yanıtsız 

(n=1367) 
 
10,4 
16,8 
26,4 
20,1 
26,1 
0,2 

(n=1911) 
 
14,0 
22,8 
26,0 
17,5 
19,5 
0,3 

(n=3278) 
 
12,5 
22,4 
26,2 
18,6 
22,2 
0,2 

 
0,000 

 

Birinci sınıf öğrencilerinin %14,9‘unun sürücü belgesi varken %24,3‘ü halen otomobil kullanmaktadır. 
Hem kız, hem de erkek öğrenciler arasında otomobil kullananların yüzdesi sürücü belgesi olma yüz-
desinden daha yüksektir. Kızlarda sürücü belgesine sahip olma %9,1 ve otomobil kullanma yüzdesi 
%11,0 iken erkeklerde bu yüzdeler %23,1 ve %42,9‘dur. Erkeklerde sürücü belgesiz otomobil kullan-
ma davranıĢı daha yaygındır (Tablo 4). 
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Otomobil kullanırken güvenli sürücülük davranıĢları arasında emniyet kemeri kullanmak yer almakta-
dır. Sürücüyken erkeklerin %18,4‘ü ―her zaman‖ emniyet kemeri takarken, kızlarda bu yüzde 
%48,6‘dır. Emniyet kemerini ―hiç kullanmama‖ ise erkeklerde %16,4 ve kızlarda %4,8‘dir (Tablo 4). 

Hız sınırını aĢma da trafikte önemli bir riskli davranıĢtır. Erkek öğrencilerin %69,8‘i ve kızların 
%42,4‘ü ―ara sıra ya da her zaman‖ hız sınırını aĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Hız sınırını hiç aĢmama 
erkeklerde %29,4 ve kızlarda %55,7‘dir. Bu da yine kızların daha güvenli sürücülük davranıĢlarına 
sahip olduklarını göstermektedir (Tablo 4). 

Son bir ay içinde alkollü iken otomobil kullanma ise toplamda %3,1 iken, erkeklerde %4,1 ve kızlarda 
%0,5‘dir (Tablo 4). 

Otomobilde seyahat ederken ―her zaman veya çoğunlukla‖ emniyet kemeri kullanma %34,9 olup, 
kızlarda %36,8 ve erkeklerde %27,2‘dir. ―Hiç emniyet kemeri kullanmama‖ erkeklerde %26,1 ve 
kızlarda %19,5‘dir. Bu yüzdeler her 10 erkek ve kızdan yaklaĢık dokuzunun otomobilde güvenlik 
önlemi olmadan seyahat etme riskini aldığını göstermektedir (Tablo 4). 

 

Tablo 5. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Otomobilde Seyahat Ġle Ġlgili Bazı Riskli 
DavranıĢlarının Yüzde Dağılımı (Dokuz Eylül, Fırat, Harran, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocae-

li, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009). 

 
DavranıĢlar  

Erkek Kız Toplam  

Yüzde Yüzde Yüzde p 

Sürücü Belgesine Sahip Olma 
Evet 
    Hayır 

(n=903) 
47,2 
52,8 

(n=1040) 
31,8 
68,2 

(n=1943) 
39,0 
61,0 

 
0,000 

Otomobil Kullanma 
Evet 
    Hayır 

(n=903) 
51,8 
48,2 

(n=1040) 
20,1 
79,9 

(n=1943) 
34,8 
65,2 

0,000 

Otomobil Kullanırken Emniyet Kemeri Kullanma  
Evet, her zaman 
Evet, çoğunlukla 
Bazen 
Nadiren 
Hiç 
    Yanıtsız  

(n=468) 
 
21,6 
28,6 
28,0 
11,3 
10,0 
0,4 

(n=209) 
 
57,4 
21,1 
13,4 
5,7 
2,4 
- 

(n=677) 
 
32,6 
26,3 
23,5 
9,6 
7,7 
0,3 

0,000 

Otomobil Kullanırken Hız Sınırını AĢma 
Hiç 
Ara sıra 
Her zaman 
    Yanıtsız 

(n=468) 
 
26,3 
67,5 
5,3 
0,9 
100,0 

(n=209) 
 
57,9 
38,3 
2,9 
1,0 
100,0 

(n=677) 
 
36,0 
57,5 
4,6 
0,9 
100,0 

0,000 

Son Bir Ay Ġçinde Alkollü Otomobil Kullanma 
Evet 
Hayır 

(n=468) 
 
4,5 

(n=209) 
 
1,0 

(n=677) 
 
3,4 

0,019 
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Otomobil kullanmamıĢ 
    Yanıtsız 

92,5 
1,7 
1,3 
100,0 

95,7 
2,4 
1,0 
100,0 

93,5 
1,9 
1,2 
100,0 

Otomobilde Seyahat Ederken Emniyet Kemeri Kul-
lanma  
Evet, her zaman 
Evet, çoğunlukla 
Bazen 
Nadiren 
Hiç 
    Yanıtsız 

(n=903) 
 
11,1 
21,0 
25,2 
21,8 
20,6 
0,2 
100,0 

(n=1040) 
 
20,8 
26,5 
23,7 
13,6 
15,1 
0,4 
100,0 

(n=1943) 
 
16,3 
24,0 
14,4 
17,4 
17,7 
0,3 
100,0 

0,000 

 

Dördüncü sınıflarda hem sürücü belgesine sahip olma yüzdesi, hem de otomobil kullanma yüzdesi 
birinci sınıflara göre daha fazladır. Dördüncü sınıftaki kız öğrencilerin %31,8‘i sürücü belgesine sahip-
tir ve %20,1‘i otomobil kullanmaktadır. Kızlarda sürücü belgesine sahip olma yüzdesi daha yüksek 
iken, otomobil kullananların yüzdesi daha düĢüktür. Erkeklerde ise sürücü belgesine sahip olma 
%47,2 ve otomobil kullanma %51,8‘dir. Hem sürücü belgesine sahip olma yüzdesi, hem de otomobil 
kullanma yüzdesi erkeklerde daha yüksektir (Tablo 5). 

Bu grupta, otomobil kullanırken ―her zaman‖ emniyet kemeri takma %32,6 olup, erkeklerde %21,6 ve 
kızlarda %57,4‘dür. Bu yüzdeler birinci sınıflardaki yüzdelere göre daha yüksektir. Diğer taraftan 
erkeklerin %10,0‘ı otomobil kullanırken ―hiç‖ emniyet kemeri takmadığını belirtmiĢtir (Tablo 5). 

Erkek öğrencilerin %72,8‘i, kız öğrencilerin %41,2‘si ―ara sıra ya da her zaman‖ hız sınırını aĢtığını 
belirtmiĢtir. Hız sınırını ―hiç aĢmama‖ erkeklerde %26,3 ve kızlarda %57,9‘dur.  Dördüncü sınıf öğren-
cileri arasında da kızların erkeklere göre daha fazla güvenli sürücülük davranıĢlarına sahip oldukları 
görülmektedir (Tablo 5). 

Son bir ay içinde alkollü iken otomobil kullanma ise toplamda %3,4 iken, erkeklerde %4,5 ve kızlarda 
%1,0‘dır. Bu yüzdeler birinci sınıflardaki yüzdelere oldukça yakındır (Tablo 5). 

Otomobilde seyahat ederken ―her zaman veya çoğunlukla‖ emniyet kemeri kullanma %40,3 olup, 
kızlarda %47,3 ve erkeklerde %32,1‘dir. Hiç emniyet kemeri kullanmama erkeklerde %20,6 ve kızlar-
da %15,1‘dir. Bu yüzdeler birinci sınıflarda saptanan yüzdelerden daha düĢüktür (Tablo 5).  

Otomobilde sürücü iken emniyet kemeri kullanma ile iliĢkili sosyodemografik değiĢkenler incelendi-
ğinde, anne ve babalarının öğrenim durumu lise ve üzerinde olan, anneleri herhangi bir zamanda 
gelir getiren bir iĢte çalıĢmıĢ olan ve 14 yaĢına kadar il merkezinde oturan ve ekonomik durumunu 
yüksek olarak algılayan birinci sınıf öğrencilerinin  ―sürücü iken‖ daha fazla emniyet kemeri kullandık-
ları belirlenmiĢtir (Tablo 6).  

Aynı iliĢki dördüncü sınıflar için incelendiğinde ise annelerinin öğrenim durumu lise ve üzerinde olan-
lar, annelerinin herhangi bir zamanda gelir getiren bir iĢte çalıĢmıĢ olanlar, 14 yaĢına kadar il merke-
zinde oturanla ve ekonomik durumunu yüksek olarak algılayanların ―sürücü iken‖ daha fazla emniyet 
kemeri kullandıkları saptanmıĢtır (Tablo 6). 
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Tablo 6. Öğrencilerin ve Ailelerinin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Otomobilde Sürücü 
Ġken Emniyet Kemeri Kullanma DavranıĢlarının Yüzde Dağılımı (2009) 

 
Sosyo-demografik özellikler 

Yolcu iken emniyet kemeri kullanma 

Her zaman  Hiç  Diğer* n p 

 Birinci Sınıf 
Anne Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 21,0 14,5 64,4 523 0,000 

Lise ve üstü 37,9 11,4 50,7 264  
Baba Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 18,9 17,1 64,0 350 0,000 
Lise ve üstü 32,8 10,5 56,7 439  
Anne ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 35,9 10,5 57,3 220 0,001 
Hiç çalıĢmamıĢ 23,0 14,6 62,4 561  
Baba ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 27,0 13,4 59,6 722 0,86 
Hiç çalıĢmamıĢ 21,8 12,7 65,5 55  
14 YaĢına Kadar Oturduğu Yer      
Ġl merkezi 29,9 12,1 58,0 495 0,034 
Ġlçe merkezi 21,4 12,6 66,0 206  
Köy 18,9 22,2 58,9 90  
Kiminle YaĢadığı      
Aile 27,7 14,6 57,8 213 0,97 
Diğer 26,1 13,0 60,9 579  
Ekonomik Durum Algısı      
Ġyi 32,3 10,7 57,0 300 0,031 
Orta  22,1 14,4 63,5 417  
Kötü 28,0 18,7 53,3 75  

 Dördüncü Sınıf 
Anne Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 24,5 9,1 66,4 474 0,000 
Lise ve üstü 53,0 4,0 42,9 198  
Baba Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 27,5 7,8 64,7 295 0,078 
Lise ve üstü 37,2 7,4 55,3 376  
Anne ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 48,6 4,9 46,5 185 0,000 
Hiç çalıĢmamıĢ 26,9 8,9 64,3 483  
Baba ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 33,1 7,7 59,2 620 0,095 
Hiç çalıĢmamıĢ 31,3 9,4 59,5 32  
14 YaĢına Kadar Oturduğu Yer      
Ġl merkezi 38,1 6,1 55,8 378 0,005 
Ġlçe merkezi 30,2 8,0 61,8 212  
Köy 15,3 14,1 70,6 85  
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Kiminle YaĢadığı      
Aile 37,9 10,3 51,7 203 0,031 
Diğer 30,5 6,6 62,9 472  
Ekonomik Durum Algısı      
Ġyi 37,8 5,8 56,4 241 0,044 
Orta  30,7 7,9 61,4 378  
Kötü 25,0 14,3 60,6 56  

*Çoğunlukla, bazen ve nadiren kullanan 

 

Tablo 7. Öğrencilerin Otomobil Kullanırken Emniyet Kemeri Kullanma DavranıĢı Ġçin Lojistik 
Regresyon Analizi Sonunda Modelde Kalan Faktörler (2009) 

 Her zaman emniyet kemeri 
kullanma (%) 

β SH* Odds 
ratio 

p 95% 
GA** 

Sınıf        
Birinci sınıf (ref.) 26,5      
Dördüncü sınıf 32,7 -

0,22 
0,13 0,80 0,090 0,62-

1,03 

Cinsiyet       
Kadın (ref.) 53,1      
Erkek 19,9 1,26 0,13 3,53 0,000 2,73-

4,57 

Anne öğrenim 
durumu 

      

Lise ve üzeri (ref.) 44,4      
Ortaokul ve altı 22,7 0,56 0,15 1,75 0,000 1,30-

2,34 

Anne çalıĢma 
öyküsü 

      

Evet (ref.) 41,7      
Hayır 24,8 0,26 0,15 1,30 0,085 0,96-

1,75 

Süürcü belgesi 
olma 

      

Evet (ref.) 34,3      
Hayır 20,6 0,36 0,15 1,44 0,012 1,08-

1,91 

  * Standart Hata 

** Güven Aralığı 

Otomobil kullanırken emniyet kemeri kullanma ile iliĢkili değiĢkenleri saptamak amacıyla yapılan 
lojistik regresyon analizine sınıf, cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, annenin 
herhangi bir zamanda gelir getiren iĢte çalıĢma deneyimi, babanın herhangi bir zamanda gelir getiren 
iĢte çalıĢma deneyimi, ekonomik durum algısı, okul zamanı kiminle beraber yaĢadığı ve 14 yaĢına 
kadar yaĢadığı yer alınmıĢtır. Sonuç olarak otomobil kullanırken:  
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 Erkek öğrencilerin 3,54 kat, 

 Annesinin öğrenim durumu lise altı olan öğrencilerin 1,75 kat, 

 Sürücü belgesi olmayan öğrencilerin 1,44 kat 

daha az emniyet kemeri taktıkları belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 8. Öğrencilerin ve Ailelerinin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Otomobilde Yolcu 
Ġken Emniyet Kemeri Kullanma DavranıĢlarının Yüzde Dağılımı (2009) 

 
Sosyo-demografik özellikler 

Yolcu iken emniyet kemeri kullanma 

Her zaman Hiç Diğer* n p 

 Birinci Sınıf 
Anne Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 10,1 24,7 65,2 2489 0,000 
Lise ve üstü 20,6 14,4 65,0 766  
Baba Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 9,4 25,7 64,9 1756 0,000 
Lise ve üstü 16,2 18,3 74,5 1490  
Anne ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 18,9 15,6 65,5 774 0,000 
Hiç çalıĢmamıĢ 10,5 24,4 65,0 2465  
Baba ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 13,1 21,3 65,7 2867 0,002 
Hiç çalıĢmamıĢ 8,6 30,8 60,7 90  
14 YaĢına Kadar Oturduğu Yer      
Ġl merkezi 14,0 21,2 64,8 1834 0,012 
Ġlçe merkezi 11,5 22,2 65,3 996  
Köy 8,7 27,4 63,9 438  
Kiminle YaĢadığı      
Aile 14,8 25,0 60,2 847 0,004 
Diğer 11,8 21,3 66,9 2423  
Ekonomik Durum Algısı      
Ġyi 15,7 19,9 33,5 911 0,000 
Orta  11,2 21,7 67,1 1947  
Kötü 11,7 30,6 57,8 412  

 Dördüncü Sınıf 
Anne Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 13,9 19,1 67,0 1485 0,000 
Lise ve üstü 24,3 13,1 62,6 444  
Baba Öğrenim Durumu      
Orta okul ve altı 13,7 19,9 66,5 1001 0,002 
Lise ve üstü 19,1 15,3 65,6 916  
Anne ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 20,8 12,8 66,4 461 0,000 
Hiç çalıĢmamıĢ 14,8 19,3 65,9 1454  
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Baba ÇalıĢma Durumu      
Herhangi bir zaman 16,6 17,1 66,3 1725 0,004 
Hiç çalıĢmamıĢ 10,9 27,3 61,7 128  
14 YaĢına Kadar Oturduğu Yer      
Ġl merkezi 18,0 17,0 65,1 1050 0,004 
Ġlçe merkezi 16,9 17,8 65,3 639  
Köy 7,7 20,6 71,8 248  
Kiminle YaĢadığı      
Aile 20,8 18,5 60,7 558 0,000 
Diğer 14,5 17,4 68,1 1379  
Ekonomik Durum Algısı      
Ġyi 20,2 12,4 67,4 540 0,000 
Orta  14,5 19,5 66,0 1174  
Kötü 16,6 21,1 62,4 223  

*Çoğunlukla, bazen ve nadiren kullanan 

Birinci sınıf öğrencilerinin otomobilde yolcu iken emniyet kemeri takması ile iliĢkili olabilecek değiĢ-
kenler değerlendirildiğinde, anne ve baba öğrenim durumu lise ve üzerinde olanlar, anne ve babası 
herhangi bir zamanda gelir getiren bir iĢte çalıĢmıĢ olanlar, 14 yaĢına kadar kent merkezinde oturan-
lar ve ekonomik durumunu iyi olarak algılayanlar arasında ―otomobilde yolcu iken her zaman emniyet 
kemeri kullanma‖ daha yüksek bulunmuĢtur (Tablo 8). 

Dördüncü sınıf öğrencileri arasında da benzer bir durum gözlenmiĢtir. Anne ve babasının öğrenim 
durumu lise ve üzerinde olanlar, anne ve babası herhangi bir zamanda gelir getiren bir iĢte çalıĢmıĢ 
olanlar, 14 yaĢına kadar kent merkezinde oturanlar ve ekonomik durumunu yüksek olarak algılayan-
lar arasında ―otomobilde yolcu iken her zaman emniyet kemeri kullanma‖ daha yüksek bulunmuĢtur 
(Tablo 8). 

Tablo 9. Öğrencilerin Otomobilde Yolcu Ġken Emniyet Kemeri Kullanma DavranıĢını Ġçin Lojis-
tik Regresyon Analizi Sonunda Kalan Etkileyen Faktörler (2009) 

 Her zaman emniyet kemeri 
kullanma (%) 

β SH* Odds 
ratio 

p 95% 
GA** 

Sınıf        
Birinci sınıf (ref.) 12,5      
Dördüncü sınıf 16,5 -

0,20 
0,09 0,81 0,023 0,69-

0,97 

Cinsiyet       
Kadın (ref.) 16,5      
Erkek 10,7 0,48 0,09 1,62 0,000 1,36-

1,93 

Anne öğrenim 
durumu 

      

Lise ve üzeri (ref.) 22,0      
Ortaokul ve altı 11,6 0,50 0,10 1,64 0,000 1,34-

2,00 

Annenin çalıĢma 
durumu 
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Evet (ref.) 19,6      
Hayır 12,1 0,23 0,10 1,26 0,000 1,03-

1,54 

Kiminle kaldığı       
Aile (ref.) 17,2      
Diğer 12,8 0,26 0,09 1,29 0,005 1,08-

1,54 

Sürücü belgesi 
olma 

      

Evet (ref.) 19,1      
Hayır 12,3 0,38 0,10 1,47 0,000 1,20-

1,78 

Otomobilde yolcu iken emniyet kemeri kullanma ile iliĢkili değiĢkenleri saptamak amacıyla yapılan 
lojistik regresyon analizine sınıf, cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, annenin 
herhangi bir zamanda gelir getiren iĢte çalıĢma deneyimi, babanın herhangi bir zamanda gelir getiren 
iĢte çalıĢma deneyimi, ekonomik durum algısı, okul zamanı kiminle beraber yaĢadığı ve 14 yaĢına 
kadar yaĢadığı yer alınmıĢtır.  

Sonuç olarak yolcu iken: 

 Erkek öğrencilerin 1,62 kat 

 Annelerinin öğrenim durumu lise altı olan öğrencilerin 1,64 kat, 

 Annesinin gelir getiren bir iĢte çalıĢma deneyimi olmayan öğrencilerin 1,26 kat, 

 Okul zamanı aile ile birlikte kalmayan öğrencilerin 1,29 kat, 

 Sürücü belgesi olmayan öğrencilerin 1,47 kat 

daha az emniyet kemeri taktıkları belirlenmiĢtir. 

Dördüncü sınıftaki öğrenciler ise birinci sınıftakilere göre %25 daha fazla yolcu iken emniyet kemeri 
takmaktadırlar. 

TartıĢma 

TartıĢma, görüĢülen gençlerin sosyodemografik özellikleri, trafikte güvenli davranıĢları ve emniyet 
kemeri takmayı etkileyen sosyodemografik özelliklerin irdelenmesi bölümleri altında yapılacaktır.  

GörüĢülen Gençlerin Sosyodemografik Özellikleri 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıfta olmaları nedeniyle iki yaĢ grubunda yığıl-
ma olmuĢtur. Birinci sınıf öğrencilerinin çoğu 19–20, dördüncü sınıflar ise 22–23 yaĢları arasındadır-
lar. Dünya Sağlık Örgütünün genç tanımına uyan yaĢlarda gençlerle (15-24 yaĢ grubu) görüĢüldüğü-
nü göstermektedir. Bu çalıĢmada amaçlanan da üniversite öğrencilerinin davranıĢlarını tanımlamaktır.  

GörüĢülen gençlerin ebeveynlerinin öğrenim durumları değerlendirildiğinde hem birinci hem de dör-
düncü sınıflardaki öğrencilerinin annelerin ―okur yazar olmama‖ ve ―sadece okur yazar‖ olma yüzdele-
rinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. GörüĢme yapılan her üç gençten yaklaĢık birinin annesi 
herhangi bir öğrenim kurumundan mezun olmamıĢtır. Bu da annelerin kendini geliĢtirme olanağının 
sadece görsel basın ve toplumdaki söyleĢiler ile olabileceğini göstermektedir.  Diğer taraftan annele-
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rin öğrenim durumlarının babalara göre daha düĢük olması da aile içinde okur yazarlık ile ilgili yakla-
Ģımlarda babanın hakimiyetininin daha fazla olma olasılığını düĢündürmektedir.  

Ebeveynlerin çalıĢma durumları değerlendirildiğinde annelerin önemli bir kesiminin (%75) gelir getiren 
bir iĢte çalıĢma deneyiminin olmadığı, babalar arasında ise %10‘dan daha bir grubun çalıĢma dene-
yiminin olmadığı öğrenilmiĢtir. Bu da ailedeki anne ve babanın rollerini oldukça iyi tanımlamaktadır. 
Anne genel olarak ev ve çocukların bakımından sorumlu olan ebeveyn olarak yer alırken dıĢarıdaki 
yaĢam ile iliĢkisi oldukça sınırlıdır. Baba ise ev halkının dıĢarıyla olan iliĢkisini sağlayan kiĢi olarak 
tanımlanabilir.  

Gençler ekonomik durumlarını genel olarak orta grubunda tanımlamıĢlardır. Bu da yaĢadıkları toplum 
içinde kendilerinden daha iyi ve kötü yaĢayan kiĢiler olduğunu düĢündüklerini göstermektedir. YaĢam 
tarzını sosyal göstergelerin önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Aile fertlerinin ev dıĢında sosyal ve 
kültürel etkinliklere katılması gelir ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. Çocukluktan beri edinilen bazı kav-
ramlar, gençlik döneminde etkili olacaktır. Bu nedenle gelir düzeyinin orta olarak değerlendirilmesi 
yaĢam gereksinimlerinin nasıl algılandığı ile de iliĢkilidir.  

Birinci sınıf ve dördüncü sınıflarda aile ile kalma %25-29 arasındadır. Yani her dört gençten üçü 
yaĢamının ailesinden uzak geçirmekte ve arkadaĢları ile ortak bir sosyal yaĢam düzeninde yaĢamak-
tadır. Bu dönemde arkadaĢlar ile olan etkileĢimin, gençlerin yaĢam tarzı davranıĢları üzerindeki etki-
sinin olacağını düĢündürmektedir.  

GörüĢülen Gençlerin Trafikte Güvenli DavranıĢları 

Birinci sınıf öğrencileri arasında sürücü belgesine sahip olma %14,9 iken dördüncü sınıflarda %39,0‘a 
çıkmaktadır. Diğer taraftan otomobil kullanma ise birinci sınıflarda %24,3 olup dördüncü sınıflarda 
%34,8‘dir. Sürücü belgesine sahip olma yüzdelerinin yaĢla beraber artması dolayısıyla otomobil 
kullanmanın da artması beklenen bir bulgudur. Hem sürücü belgesine sahip olma hem de otomobil 
kullanma davranıĢında erkeklerin daha yüksek yüzdelere sahip oldukları görülmektedir. Ülkemizde 
sürücü belgesine sahip olan ve dolayısıyla trafikte yer alan erkeklerin oranının kadınlardan daha fazla 
olduğu bilinmektedir. Bu araĢtırmanın bulgusu ülke göstergelerine benzer olduğu görülmektedir; 
toplumda erkek rolleri arasında sürücü belgesine sahip olma ve otomobil kullanmanın yer aldığını 
gösterdiğini düĢündürmektedir.  

Otomobil kullananlar arasında bir grup gencin sürücü belgesinin olmaması dikkat çekici bir bulgudur. 
Özellikle erkekler arasında hem birinci hem de dördüncü sınıflarda sürücü belgesiz otomobil kullanıl-
dığı görülmektedir. Ülkemizde sürücü belgesi alma öncesinde bir kurs programına devam ve sonra-
sında sınav zorunluluğu vardır, ayrıca trafikte de sürücü belgesiz otomobil kullanmanın yasak olduğu 
bilinmesine karĢılık gençlerin trafikte yer aldığı görülmektedir.  

Otomobil kullanırken güvenli sürücülük davranıĢları arasında emniyet kemeri kullanmak çok önemli-
dir. Emniyet kemeri ―her zaman‖ kullanmak, bu davranıĢın yerleĢtiğinin göstergesi olarak kabul edile-
bilir. Sürücü olan birinci sınıf öğrencilerinin %26,4‘ü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin %32,6‘sı her 
zaman emniyet kemeri taktıklarını belirtmiĢlerdir. Hem birinci hem de dördüncü sınıflarda kızların 
daha fazla emniyet kemeri takmaları da dikkat çekici olan bir bulgudur. Kızların trafikte güvenli davra-
nıĢları daha fazla benimsediklerini göstermektedir.  

Yolcu olarak seyahat edilen bir otomobilde her zaman emniyet kemeri kullanma yüzdesi sürücü iken 
emniyet kemeri kullanma yüzdesinde daha düĢük olarak bulunmuĢtur. Birinci sınıflarda bu yüzde 
%12,5 iken dördüncü sınıflarda %16,3‘dür. Kızlarda bu davranıĢın hem birinci sınıflarda hem de 
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dördüncü sınıflarda erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir. Üniversite düzeyinde öğrenim alan 
gençler arasında bu yüzdenin bu kadar düĢük olması çok dikkat çekici bir bulgudur. Üniversite düze-
yine kadar bu bilginin gençler arasında davranıĢ haline gelmemiĢ olduğu görülmektedir.  

Otomobil kullanırken bazı riskli davranıĢlar da bu araĢtırmada sorulmuĢtur. Otomobil kullanırken hız 
sınırını aĢmama sorusunun doğru yanıtının ―hiç‖ olması beklenmektedir. Bu soruya birinci ve dördün-
cü sınıf öğrencileri benzer yanıtlar vermiĢlerdir. Hız sınırını her zaman aĢma ise birinci sınıf öğrencile-
rinde %7,0 iken dördüncü sınıf öğrencilerinde %4,6‘dır. Yine kızların kurallara daha fazla uydukları 
görülmektedir. Hız sınırını aĢma davranıĢı genel olarak birinci sınıf öğrencilerinde daha fazla olduğu 
izlenimi vermekle beraber her iki grupta da ihlallerin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bu da 
trafikte hız kurallarına uyulmama olasılığının olduğunun dolaylı bir göstergesi olarak kullanılabilir. 

Bir baĢka riskli davranıĢ ise alkollü otomobil kullanma olup birinci sınıflarda %3,1 ve dördüncü sınıf-
larda ise %3,4‘dür. Bu davranıĢın da yine erkekler arasında fazla olması riskli davranıĢların erkekler-
de daha yaygın olduğunu göstermektedir. Alkollü araç kullanma davranıĢının değerlendirilmesinde 
araĢtırma yapılan grup içinde alkollü içki içme davranıĢının da ne kadar yaygın olduğunun değerlendi-
rilmesi önemlidir. Bu nedenle alkollü içki içen ve otomobil kullananlar arasında bu davranıĢın değer-
lendirilmesinin daha doğru olduğu görüĢündeyiz. Ancak alkollü araç kullanımı davranıĢının da gençler 
arasında olduğu görülmektedir.  

Gençlerin Emniyet Kemeri Takma DavranıĢlarını Etkileyen Bazı Sosyodemografik DeğiĢkenle-
rin Ġrdelenmesi 

Bu çalıĢma sırasında gençlerin sürücü ve yolcu iken emniyet kemeri takmalarını etkileyen bazı sos-
yodemografik özellikleri irdelenmiĢtir.  

Birinci sınıfta görüĢülen gençlerin sürücü iken emniyet kemeri takma davranıĢlarını etkileyen temel 
değiĢkenlerden biri cinsiyet olup, bir önceki bölümde sunulmuĢtur. Erkek öğrencilerin sürücü iken 
emniyet kemeri takma davranıĢları kızlara göre daha azdır.  

Birinci sınıf öğrencilerinin sürücü iken ―her zaman‖ emniyet kemeri takma davranıĢlarını etkileyen 
etmenler arasında pek çok sosyodemografik özelliğin önemli olduğu bulunmuĢtur. Anneleri ve baba-
ları ortaokul ve üzerinde öğretimi olanlar, anne ve babalarının gelir getiren bir iĢte çalıĢma deneyimi-
nin olması, 14 yaĢına kadar kent merkezinde oturmuĢ olması ve üniversite öğrenimi sırasında ailesi 
ile beraber yaĢayanlarda sürücü iken emniyet kemeri takma yüzdesi daha yüksek olarak bulunmuĢ-
tur. Dördüncü sınıflarda da aynı değiĢkenlerin sürücü iken emniyet kemeri takma davranıĢını etkiledi-
ği bulunmuĢtur. Bu değiĢkenler genel olarak sosyoekonomik durumun göstergesi olarak da kabul 
edilebilir. Anne ve babanın öğrenim durumunun yüksek olması ve ev dıĢında gelir getiren bir iĢte 
çalıĢma deneyimlerinin olması çocuklarına doğru yaĢam tarzlarını öğretmede etkili olarak bulunmuĢ-
tur. Diğer taraftan hem 14 yaĢına kadar kent merkezinde yaĢama ve halen ailesi ile yaĢama durumu 
da ek olarak ―kentte yaĢamanın‖ sürücü iken emniyet kemeri takma davranıĢını artırdığını göstermek-
tedir. Yani ailede baĢlayan bir öğrenme yaklaĢımı ve kentte sosyal öğrenmenin daha yoğun olması 
gençlerin davranıĢlarını olumlu yönde etkilemektedir.  

Tüm bu değiĢkenlerin arasındaki iliĢkiyi aynı zamanda irdeleyerek en önemli değiĢkenleri ortaya 
çıkarmaya yarayan lojistik regresyon analizinde sınıfın, cinsiyetin, anne öğrenim durumunun ve sürü-
cü belgesine sahip olmanın en etkili değiĢkenler olduğu bulunmuĢtur. Bu değiĢkenler arasında anne-
nin öğrenim durumu gencin yaĢamda doğru davranıĢlar edinmesinde temel değiĢkenler arasında yer 
aldığını göstermektedir. Sosyodemografik göstergelerden sadece annenin ön plana çıkması anne 
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tarafından benimsenen yaĢam tarzının ve verilen mesajların temel yaĢam tarzını belirlemesinde etkili 
olduğunu göstermektedir. Annenin öğrenim durumu arttıkça dıĢarıdan gelen mesajlara olan duyarlılığı 
artmakta ve çocuğuna temel mesajları daha etkili olarak vermektedir.  

Lojistik regresyonda önemli bulunan değiĢkenler arasında yer alan ―erkek olma‖ riskli davranıĢı bera-
berinde getirmektedir. Gençlik döneminde erkeklerin risk alma davranıĢları kadınlara göre daha fazla 
olup, bu çalıĢma sırasında aynı bulguyla karĢılaĢılmıĢtır. Bu dönemde gençlerin doğru davranıĢları 
kazanmasına iliĢkin müdahalelere gereksinim olmaktadır. 

―Sürücü belgesine sahip olmada‖ güvenli davranıĢ sıklığını artırmaktadır. Sürücü belgesi olmadan 
otomobil kullanma zaten riskli bir davranıĢ iken onun üzerine emniyet kemeri kullanmama da eklendi-
ğinde riskin daha da artacağı yadsınamaz bir gerçektir. Sürücü belgesi alımı öncesinde alınan kurs 
programının ve sınavın emniyet kemeri takma davranıĢı konusundaki davranıĢların artmasına neden 
olduğu da düĢünülmelidir. Sürücü belgesi olmayanların kurallara da uyma eğilimlerinin olmadığını 
göstermektedir.  

Otomobilde yolcu iken emniyet kemeri takma davranıĢlarını olumlu olarak etkileyen değiĢkenler 
arasında annenin ve babanın öğrenim durumunun lise ve üzerinde olması, annenin ve babanın gelir 
getiren bir iĢte çalıĢma deneyiminin olması, 14 yaĢına kadar kent merkezinde yaĢama ve halen aile 
ile beraber yaĢama ve ekonomik durumunu iyi olarak tanımlama bulunmuĢtur. Bu değiĢkenler hem 
birinci hem de dördüncü sınıflarda önemli bulunmuĢtur. Yani gencin bulunduğu aile ortamı ve yaĢa-
mını sürdürdüğü sosyal çevre otomobilde güvenli seyahat etmesini öğretmektedir. Bu da otomobilde 
seyahat ederken nasıl davranılacağının aslında sosyal öğrenme modeli ile de öğrenildiğini düĢün-
dürmektedir.  

Otomobilde seyahat ederken hangi değiĢkenlerin daha önemli olduğunu gösteren lojistik regresyon 
modelinde ise dördüncü sınıf olma, kadın olma, annenin öğrenim durumunun lise ve üzerinde olması 
ve gelir getiren bir iĢte çalıĢma deneyimin olması, aile ile yaĢama ve sürücü belgesinin olması emni-
yet kemeri kullanımını artırmaktadır. Annenin aile dıĢında yaĢamının olması ve öğrenim durumunun 
yüksek olması çocuğuna otomobil içinde yolcu iken emniyet kemeri kullanma davranıĢını öğretmede 
önemli bulunmuĢtur. Aile ile yaĢama da aslında ekonomik durumun bir göstergesi sayılabilir, ailenin 
bir kent merkezinde yaĢadığı ve çocuğun aynı kentte bir üniversiteye devam edebildiğini göstergesi-
dir. Yani, aile ve gencin aynı kentte yaĢayabilmesi de olumlu etkenlerden biri olup bu ailenin genç ile 
olan etkileĢiminin devam ettiğini gösterdiği kadar sosyoekonomik olarak da iyi durumda olmalarını 
desteklemektedir.   

Erkek olma ve genç olma özelliklerinin riskli davranıĢları artırdığını göstermektedir. Daha ileri yaĢ 
grubundaki gençlerin yaĢamdaki riskli olan davranıĢları daha iyi fark ettikleri ve davranıĢlarını değiĢti-
rebildiklerini düĢündürmektedir. Kadınlar ise erkeklere göre bu tür riskli davranıĢları daha az göster-
mektedirler.  

Sürücü belgesine sahip olmanın yolcu iken emniyet kemeri takmayı artırması bilinçli sürücülük ve yolcu-
luk yapma davranıĢını artırdığını göstermektedir. Sürücü belgesi alma sırasında izlenen yol ―araç sür-
menin olduğu kadar araçta güvenli yolculuğun‖ önemini kiĢilere öğretmektedir Ģeklinde yorumlanabilir. 
Sürücü belgesi olanların kurallara daha fazla uyma eğiliminde olduğunu göstermektedir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢma sırasında dokuz üniversitenin birinci ve dördüncü sınıflarında toplam 5.221 öğrenciye 
ulaĢılmıĢtır.  

Öğrenciler arasında sürücü belgesine sahip olma özellikle erkekler arasında yıllar içinde artmaktadır. 
Ancak hem birinci hem de dördüncü sınıflarda sürücü belgesiz otomobil kullanma davranıĢı bulun-
maktadır. Gençler arasında otomobil sürerken ―her zaman‖ emniyet kemeri takma davranıĢı henüz 
yerleĢmemiĢ olup, yolcu iken emniyet kemeri kullanma çok daha düĢük bir yüzdeye sahiptir. Gençler 
arasında hız sınırını aĢma ve alkollü otomobil sürme de belirtilen riskli davranıĢlar arasındadır.  

Otomobilde sürücü ve yolcu iken emniyet kemeri kullanmayı aile yapısı ve yaĢanılan bölge etkilemek-
tedir. Gençler ailelerinden pek çok davranıĢı öğrenmektedirler. Ancak, yıllar içinde kendi davranıĢları-
nı da geliĢtirmektedirler. 

Otomobilde sürücü iken emniyet kemeri kullanma kadınlarda, anneleri lise ve üzerinde öğrenim olan-
larda ve sürücü belgesi olanlarda artmaktadır. Otomobilde yolcu iken emniyet kemeri kullanma dav-
ranıĢı ise büyük sınıflarda, kadınlar arasında, anneleri lise ve üzeri öğrenime sahip olanlarda ve gelir 
getiren bir iĢte çalıĢanlarda, ailesi ile yaĢayanlarda ve sürücü belgesi olanlarda olumlu yönde değiĢ-
mektedir. 

 Sonuç olarak; 

 Sürücü ve yolcu iken emniyet kemeri takmayı etkileyen temel özellikler arasında yer alan 
ailenin sosyal yapısının yükseltilmesi temel müdahale alanlarından birisi olmalıdır. Top-
lum kalkınmasında önemli olan kadın ve erkeğin öğrenim durumunun yükseltilmesi ve 
çalıĢma yaĢamında yer almaları güvenli trafik davranıĢlarını da etkilemektedir.  

 Özellikle annelere çocukların büyüme ve geliĢme dönemlerinde otomobil içinde güvenli 
seyahat ile ilgili mesajların verilmesi gerekmektedir. Annenin bu davranıĢları öğrenmesi 
ve uygulaması çocuk ve gençlerin olumlu davranıĢlar kazanmasını sağlayacaktır.  

 Dördüncü sınıflar arasında trafikte güvenli davranıĢlar daha fazla benimsenmektedir. Bu 
nedenle özellikle gençlere yönelik mesajların verilmesi onların doğru davranıĢları ben-
imsemelerini sağlayabilir. Üniversitelerde trafikte güvenli davranıĢlara iliĢkin müdahale-
lerin planlanması gerekmektedir.  

 Sürücü belgesi olanlarda otomobil kullanırken ve yolcu iken emniyet kemeri takma dav-
ranıĢı daha fazladır. Sürücü belgesi kursları ve sınavlarda bu konunun daha ağırlıklı 
olarak iĢlenmesi etkisinin artmasını sağlayabilir.  

 Sürücü belgesi olmadan otomobil kullanma, hız sınırını aĢma, emniyet kemeri takmadan 
ve alkollü iken otomobil kullanma, gençler arasında yapılan davranıĢlardır. Bu dav-
ranıĢlar trafikte yasak olan davranıĢlar olup, bu davranıĢların riskli olduğuna iliĢkin bilg-
ilerin verilmesinin yanı sıra denetimlerin de daha fazla yapılmasının caydırıcı etkisinden 
yararlanılması gerekmektedir.  
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POLĠS – HALK ELELE TRAFĠKTE SORUNSUZ GÜNLERE 

 

Hakan KIRMACI ve Ark.1 

 

PROJE 

1.TANIM 

1.1 Projenin BaĢlığı:  

POLĠS-HALK ELELE TRAFĠKTE SORUNSUZ GÜNLERE  

1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler: 

Ordu Ġl Merkezi Polis Sorumluluk bölgesi.  

1.3 Proje Maliyeti: 

Projenin Toplam Uygulama Maliyeti Projede ÇalıĢacak Personel Sayısı 

 
5.500 TL 

 
11 

 

1.4 Özet :  

Ordu il merkezinde son yıllarda fiziki Ģartların yetersizliği, araç sayısının artması ile birlikte kuralsız 
araç parkları nedeniyle belli bölgelerde trafik akıĢı engellenmekte ve vatandaĢlarımızın trafik kuralları 
konusunda duyarsız olmaları nedeniyle trafik sorunları büyüyerek hayatı olumsuz etkilemektedir. 

Bu amaçla; Toplum Destekli Polislik alt görev alanlarında görevlendirilen trafik görevlileri vasıtasıyla; 
Cezalandırıcı değil de vatandaĢı bilinçlendirip, desteğini sağlayarak özellikle trafik sorununun yoğun 
olarak yaĢandığı bölgeler baĢta olmak üzere çalıĢma yaparak vatandaĢın güvenini kazanıp, bilinçlen-
direrek sorunları en aza indirmektir.  

  

Projenin Süresi  1 (Bir) Yıl 

Projenin Hedef Kitlesi 

 

 Ordu Ġl Merkezindeki Tüm VatandaĢlar 

 

                                                           
1 KIRMACI  Hakan İl Emniyet Müdürü-- TOPRAK  Fuat ve  GÖK  Faruk  Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Türkiye 
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Ortaklar 

 Ordu Emniyet Müdürlüğü 

 Ordu Belediye BaĢkanlığı 

 Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Ordu ġoförler ve Otomobilciler Odası BaĢkanlığı 

Beklenen Sonuçlar 

 VatandaĢlarımızı trafik konusunda bilgilendirerek trafik sorun-

ları konusunda farkındalık yaratmak, trafik ihlalleri ve diğer 

sorunları en aza indirmek, problemleri yerinde tespit ederek 

çözümünü sağlamak, diğer kurumlarla iĢbirliği yaparak çö-

züm önerileri geliĢtirmek, trafik ile ilgili güncel geliĢmeler hak-

kında bilgilendirmek, vatandaĢın rahatsızlık duyduğu trafik 

problemlerini çözerek memnuniyetini sağlamak. 

Temel Faaliyetler  Projede görevlendirilecek trafik görevlilerinin ve Toplum Des-

tekli Polislik alt görev alanlarında çalıĢacakları yerlerin belir-

lenmesi. 

 Görev alanlarında mevcut trafik sorunlarının neler olduğunun 

Belediye Zabıta görevlileri ile birlikte; Fotoğraf, kamera vb. 

tespitinin yapılması. 

 VatandaĢı bilinçlendirmek amacıyla toplantılar düzenlenmesi. 

 Uyarıcı ceza makbuzları düzenlenerek, vatandaĢın duyarlılı-

ğının sağlanması. 

 Görev alanlarındaki oto parklarla görüĢülüp  esnafa özel indi-

rimli tarife uygulanmasını sağlamak. 

 Okullarda öğrencilere trafik bilincini kazandırmak amacıyla 

eğitici ve öğretici sunumların yapılması. 

 Sürücülerin park edebileceği yerlerin tespitini yapmak. 

 Park edilebilecek yerlerin Belediye BaĢkanlığı görevlilerince 

sarı renkli boya ile yatay iĢaretlemelerinin yapılması. 

 Medya aracılığıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlan-

ması. 

 Proje değerlendirme raporunun hazırlanması 
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1.5 Gerekçelendirme 

1.5.1 Projenin, Programın amacı ve öncelikleri: 

Bu faaliyetin her aĢaması planlanmıĢ bir proje mantığı ile hazırlanmıĢtır. Polis sorumluluk bölgesinde 
mevcut trafik sorunları konusunda vatandaĢı bilgilendirip bilinçlendirmek, trafik sorunları konusunda 
farkındalık yaratmak, ―Trafikte önce siz örnek olun! Diğerlerinin değiĢtiğini göreceksiniz‖ sloganına 
uygun olarak vatandaĢ sorumluluğunu ortaya koymak ve polis vatandaĢ iĢ birliğini geliĢtirerek trafik 
sorunlarını yerinde çözerek en aza indirmek. 

1.5.2 Hedef kitlenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları:  

Proje kapsamında Ordu Ġl Merkezinde yaĢayan vatandaĢların bazı trafik kurallarını bilmemeleri, trafik 
ve sorunları konusunda yeteri kadar bilinçli ve duyarlı olmamaları ve  mevcut kurallara riayet etmeme-
leri ile  Ġl Merkezinde trafik düzenlemelerinin ve park alanlarının yeterli olmaması. 

1.5.3 Hedef grubun tanımı ve tahmini sayıları: 

Ordu Ġl Merkezi Polis Sorumluluk Bölgesi  TD-P alt görev alanlarında belirlenen önemli noktalarda 
yaĢayan ve trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalar.  Tahmini sayı 90.000 kiĢidir. 

1.5.4 Bu hedef grubun seçilme nedeni: 

Ordu Ġl Merkezinde belirlenen alt görev alanında trafik sorunlarını en yoğun olarak yaĢayan vatandaĢ-
ların bu sorunlarla karĢılaĢma ihtimallerinin yüksek olması. 

 

2.BEKLENEN SONUÇLAR 

2.1 Hedef gruplar üzerinde beklenen etki: 

 Ordu Ġl Merkezinde trafikle ilgili sorunlarının yerelde vatandaĢ gözüyle de  yerinde tespitinin 
yapılması. 

 Trafik sorunları konusunda vatandaĢı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve duyarlılıklarını sağ-
lamak. 

 Trafik ile ilgili geliĢmelerin vatandaĢa tanıtılması. 

 Trafikte sorumlu diğer kuruluĢların daha etkin çalıĢmasını sağlamak. 

 VatandaĢın trafik polisine olan bakıĢ açısının değiĢtirilmesi. 

 Trafik sorunlarına daha etkin çözüm üretmek. 

 Polis Halk iliĢkilerini geliĢtirmek. 

 Daha güvenli yaĢam alanları oluĢturmak. 

 Trafik problemini  sorun olmaktan çıkarmak. 

 VatandaĢ memnuniyetini artırmak. 
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2.2 Görünürlük Faaliyetleri: 

Proje süresince yapılan çalıĢmalarla ilgili etkinliklerin görsel ve yazılı basın yayın kuruluĢlarıyla payla-
Ģılması. 

 

3.PROJE BÜTÇESĠ 

Bütçe Kalemi Adet/Kg Birim bedel (TL) Toplam(TL) 

AfiĢ 250 2 TL 500 TL 

BroĢür 50.000 0,04 TL 2.000 TL 

Toplantı Giderleri 
(VatandaĢ Toplantıları) 

100 25 TL 2.500 TL 

Uyarıcı Ceza Makbuzu 5.000 0,1 TL 500 TL 

TOPLAM   5.500 TL 
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OTOBÜS DURAKLARI ÇEVRESĠNDE YAYA GÜVENLĠĞĠNĠN 
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ KULLANILARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Ġrem YÜKSEKOL1 
Hediye TÜYDEġ YAMAN2 

 

Yayalar, trafik güvenliği açısından en hassas kara yolu kullanıcıları olarak tanımlanabilirler. Özellikle 
yaya-araç kazalarında kazaların Ģiddetinin yüksek olmaktadır. Toplu taĢım durakları yaya aktivitesinin 
doğal çekim ve oluĢum bölgeleridir. Bununla birlikte, toplu taĢım duraklarının, tasarımının yeterli 
düzeyde yapılmaması durumunda, durak ve çevresinde yayalar için güvenlik problemi oluĢturabilmesi 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu (KTGK) gündeminde ele alınmıĢ; bu konuda çalıĢan alt komisyon 
üyesi ODTÜ UlaĢım AraĢtırma Merkezi tarafından geliĢtirilen analiz yönteminde önce seçilmiĢ kor i-
dorlar boyunca yapılan bir dizi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) analizi ile koridorların kaza karakteristik-
leri çıkarılmıĢtır. Kaza sayılarının yanısıra hazırlanan kaza yoğunluğu haritaları ile yaya güvenliği 
açısından kazaya meyilli noktaların tespit edilmesi için kullanılmıĢtır. Yaya kazaları, otobüs durakla-
rıyla, duraklarda farklı etki alanları kabul edilerek iliĢkilendirilmiĢtir; civarında yaya kazası yoğunluğu 
olan otobüs durakları tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma alanı, Ankara içerisindeki yaya kaza yoğunluğunun 
yüksek olduğu ana koridorlar ve bölgelerden seçilmiĢtir. Motorize ve yaya akıĢının yüksek olduğu 
koridorlardaki otobüs durakları diğerlerine göre daha kritik bulunmuĢtur. Bulanan sonuçlar KTGK 
aracılığı ile diğer belediyelerle paylaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelime: Otobüs durakları, Yaya güvenliği, CBS analizleri 

 

1.GiriĢ 

Yayalar, trafik güvenliği açısından en hassas kara yolu kullanıcıları olarak tanımlanabilirler. Özellikle 
yaya-araç kazalarında kazaların Ģiddetinin (ölümlü ya da yaralanmalı kaza oluĢması) yüksek olması 
ciddi bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan, gerek sürdürülebilir ulaĢım odaklı çalıĢ-
malar ve gerekse trafik güvenliği çalıĢmaları, özellikle kentsel bölgelerde toplu taĢıma sistemlerinin 
(otobüs, tramvay, vb.) kullanımının ve yaya eriĢiminin arttırılmasını önermektedirler. Ayrıca, toplu 
taĢıma yolcuları, yolculukları  öncesinde ve de sonrasında genellikle yaya olarak yolculuk etmektedir-
ler. Bu nedenle, toplu taĢım durakları yaya aktivitesinin doğal çekim ve oluĢum bölgeleridir. ġehiriçi 
toplu taĢıma ve hizmetinden yararlanana kiĢilerin duraklarda kaza riskine maruz kalması bütün çaba-
ların tersine bir etki yaratmaktadır. Bu yüzden de toplu taĢıma sistemlerinin güzergah ve durak tasa-
rımlarının trafik güvenliğinden taviz vermeyecek Ģekilde yapılmıĢ olması çok önemlidir.  

Hali hazırda iĢlemekte olan toplu taĢıma duraklarının trafik güvenliği açıĢından irdelenmesi ve bu 
hizmetlerden yararlanan yolcuların trafik kaza riskinin belirlenmesi önemlidir. Karayolu Trafik Güven-
liği Kurulu (KTGK) gündeminde ele alınan kent içi trafiğinde otobüs durakları civarında yaya güvenl i-
ğinin incelenmesi için bir alt komisyon kurulmuĢtur. Bu kapsamda Ankara ili merkezinde seçilen ana 
arterler üzerindeki yaya kazalarının otobüs duraklarıyla iliĢkisinin incelenmesi ODTÜ UlaĢım AraĢtır-
ma Merkezi tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir; izlenen metot ve elde edilen sonuçlar, bu bildirinin ana 

                                                           
1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, 
2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, 
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konusudur. Bildiri akıĢında  öncelikle literatürdeki toplu taĢıma durakları etrafındaki trafik güvenliği 
konulu çalıĢmaların kısa bir özeti sunulacak, devamında geliĢtirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
tabanlı metot anlatılacaktır. Ankara ana arterleri için yapılan analizlerin ardından, son kısımda sonuç-
lar ve öneriler bulunmaktadır.  

2.Literatür Taraması 

Toplu taĢıma durakları etrafındaki trafik güvenliği konusunda mevcut çalıĢmalar farklı alanlarda yo-
ğunlaĢmıĢtır. Bu çalıĢmaların bir kısmı toplu taĢıma araçlarının (özellikle otobüslerin) direk olarak 
kazaya karıĢmalarını incelemektedir (Wahlberg, 2004). 1986-2000 yılları arasında toplu taĢıma oto-
büslerinin (50 km‘den daha düĢük hızlarda seyreden) karıĢtığı gecen 2237 kazayı inceleyen 
Walhberg, öncelikle otobüslerin durak civarında park etmiĢ diğer araçlar ile sorun yaĢadığını bulmuĢ-
tur; ikinci olarak durak civarında diğer otobüsler ile kaza yaptıklarını ve bunlara göre daha az bir 
oranda kiĢiye çarptıklarını bulmuĢtur. Yapılan öneriler arasında güvenli otobüs durağı tasarımına 
dikkat edilmesi ve otobüs durakları civarında diğer araçların park etmesinin engellenmesi bulunmak-
tadır.  

Otobüs veya toplu taĢıma araçlarının trafik kazalarındaki etkisi direk (kazaya karıĢma) çok yüksek 
olmasa da özellikle görüĢ alanını kapama ve yayaları acele ettirme gibi sebeplerle indirek etkisinin 
daha yüksek olduğu farklı çalıĢmalarda belirtilmektedir (Brenac ve Clabaux, 2005). Bu konu, özellikle 
çocukların otobüs ve tramvay duraklarındaki yaralanmaları ve ölümlerini inceleyen bir çalıĢmada 
(Unger vd., 2002) da dile getirilmektedir. Bu çalıĢmada en büyük sorunun çocukların otobüs ya da 
tramvayın önünden ya da arkasından geçmesi olduğu belirlenmiĢtir. Her iki çalıĢmada da çözüm 
önerileri arasında otobüs durakları etrafında yol kenarına metal perdeler çekilmesi, park eden araçla-
rın engellenmesi önerilirken, Brenac ve Clabaux otobüs sıklığının arttırılması ile insanların otobüs 
kaçırma telaĢını azaltmaları gibi uzun süreli ve daha büyük bütçeli çözüm önerileri de sunmuĢlardır.  

Baltimore Ģehrindeki yaya-araç kazalarını inceleyen bir baĢka çalıĢmada (Clifton, Burnier ve Akar, 
2009) kentiçi yapılı çevre içinde kazalardaki yaralanmaya sebep veren en önemli unsurun yaya hare-
ketliliği altyapısındaki (kaldırımlar, vb.) kopukluklar ve toplu taĢıma durakları olduğu belirtilmektedir. 
Fakat bu faktörlerin yaya ölümleri üzerinde çok büyük etkisi görülmediği bulunmuĢtur. CBS tabanlı 
analizlerin de yapıldığı bu çalıĢmada daha sonra regresyon modelleri ile hangi faktörlerin yaya-araç 
kazalarına ve sonuçlarına etkide bulunduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

3.Metodoloji 

Literatürdeki toplu taĢıma ve duraklardaki kazaların analizine bakıldığında izlenen yöntemlerin genel-
de eldeki veri tipi ve kapsamına göre değistiği görülmektedir.Otobüs ya da otobüs duraklarını içeren 
kazaların direk elde edilebildiği çalıĢmalarda analizler bunların arasında yapılabilirken (Brenac ve ---; 
Walhberg, etc.), bu bilginin olmadığı yerde CBS analizleri ile yaya kazaları dağılımı ve otobüs durak-
larının yerleri iliĢkisini daha genel bir çerçevede değerlendirilmesi mümkün olmaktadır (gulsahlar*). 
KTGK alt komisyonu tarafından yapılan ön çalıĢmalarda mevcut veri kaynakları incelenmiĢtir. Otobüs 
duraklarının koordinatlarının, yayanın toplu taĢıma araç ya da durağı civarında olup olmadığı, toplu 
taĢıma sistemini kullanırken ya da kullanmak istediği için kaza geçirdiği gibi bilgilerin, EGM Veritaba-
nında bulunmaması nedeniyle, otobüs duraklarında bekleyen yayaların karıĢtığı kazaları direk olarak 
analiz etmek mümkün olmamıĢtır. Alternatif olarak, yaya kazalarının otobüs durakları etrafında nasıl 
dağıldığının CBS ortamında incelenmesine karar verilmiĢtir.  
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Ankara ili kapsamında bütün otobüs duraklarının sağlıklı koordinat bilgileri mevcut olmadığından 
metodolojinin öncelikle seçilecek ana arterler üzerindeki kazalara odaklanmasına karar verilmiĢ-
tir.ÇalıĢma kapsamının belirlenmesinden sonra ODTÜ UlaĢım AraĢtırma Merkezi  bir analiz yöntemi 
geliĢtirmiĢtir. Bu yöntemde önerilen, EGM Veritabanından elde edilen yaya kazalarına iliĢkin koordi-
nat bilgilerinin, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından sağlanan ve GPS cihazıyla topla-
nan otobüs duraklarına iliĢkin koordinat bilgileri ile çakıĢtırılması sonucu otobüs durakları ve civarında 
meydana gelen kazaların analizinin yapılması olarak belirlenmiĢtir.  

Bu kapsamda CBS tabanlı ―Kesim Analizleri‖ ve ―Durak Analizleri‖ yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Kesim 
analizlerinde seçilen koridorlardaki yaya kaza sayıları yol ağı kesimleriyle eĢleĢtirilmiĢtir. Durak Ana-
lizlerinde ise koridorlar üzerindeki her bir otobüs durağı için, kabul edilen etki alanı (tampon bölge) 
içine düĢen yaya kaza sayısı ile eĢleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın belirlenen kapsam ve yöntem sonrasında hedefleri Ģöyle sıralanabilir:  

 Yaya kazalarının dağılımlarının, farklı karakterdeki (Merkezi ĠĢ Alanları(MĠA), kentsel, kent 
geçiĢi bölgelerindeki gibi) ana arterler üzerindeki otobüs duraklarıyla iliĢkisinin belirlenmesi.  

 Durak tasarım kriterlerinin (bekleme alanı, tipi, vs gibi) kazalarla olası iliĢkisinin belirlenmesi 

 Bu çalıĢmada elde edilecek bilgiler ıĢığında Ankara ili baĢta olmak üzere diğer illerin otobüs 
duraklarındaki yaya güvenliği için tehdit olabilecek yer ve durumların belirlenmesi  

 Bu konuda Türkiye genelinde bilgi derlenmesi için ihtiyaç duyulan parametrelerin belirlen-
mesi 

Not: Bu çalıĢmanın bir baĢka basamağı olarak yapılan regresyon analizlerinde bütün koridorlardaki 
kesimler (veya duraklar için) kaza sayılarınin bulundukları kesimlerin tasarım ve arazi kullanım özel-
likleri ve durak özellikleri ile iliĢkisi aranmıĢtır. Fakat, regresyon analizleri bu bildiri kapsamı dıĢında 
olduğundan burada incelenmeyecektir.  

 

4.Pilot ÇalıĢma  

Ankara ilinde ikisi Ģehir merkezinde (Atatürk Bulvarı, GMK Bulvarı) ve dördü Ģehir merkezinden dıĢ 
semtlere uzanan (Ġnönü Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Ġrfan BaĢtuğ Bulvarı) 
güzergâhlarda olmak üzere toplam 6 ana arterdeki duraklar üzerinde çalıĢılmıĢtır (ġekil 1). Bu analiz-
lerde 6 koridorda 2007-2009 yılları içinde (toplam 3 yıllık) yaya kazaları (ve yoldan çıkma kazaları) 
birlikte incelenmiĢtir. 

Verilerdeki koordinat bilgilerindeki olası hassasiyet sorunlarına karĢılık, koridorlara düĢen kaza verileri 
seçilirken ana arter koridorunun etrafında 200m‘lik bir tampon bölge içindeki ve adres bilgisi tutan 
veriler seçilmiĢtir (ġekil 3). Seçilen ana arterlerden Atatürk Bulvarı, EskiĢehir Yolu ve Konya Yolu 
otobüs durak verileri bizzat ODTÜ UlaĢım AraĢtırma Merkezi grubu tarafından el GPS cihazları ile 
toplanmıĢtır. Kalan 3 koridor verisi EGO tarafından temin edilen yaklaĢık otobüs durağı bilgilerinden 
derlenmiĢtir (Bu verilerin ne kadar sağlık olduğu bilinemediğinden durak analizlerinde kabul edilen 
analiz bölgesi daha büyük sınırlarda kabul edilerek önlem alınmaya çalıĢılmıĢtır.) 

Pilot bolgedeki kazalar incelendiginde ilk goze carpan noktalar soyle siralanabilir: 
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 Ankara genelinde, yaya kazaları çoğunlukla yaralanma ile sonuçlanmakla birlikte, ölümlü kazalar 
sadece Mevlana Bulvarı ve Ġrfan BaĢtuğ Caddesi koridorları üzerinde görülmüĢtür. 

 Yaralanmalı yaya kazalarında yaralı sayısı ortalama olarak kaza baĢına bir yaralı civarında 
bulunmuĢtur.  

    

ġekil 1   Pilot çalıĢma kapsamında incelenen Ģehir merkezi baĢlangıçlı koridorlar ve etrafındaki 
yaya kazaları dağılımı 

 

 Bunun sonucunda hazırlanan tematik haritalarda yaya kaza sayısı ile yaralı sayısı haritaları 
büyük paralellik gösterdiğinden kaza ya da yaralı haritalarini incelemek yeterli olacaktir. (Ama 
yaralı ya da ölü sayılarının daha fazla olduğu çalıĢmalarda bunlar ayrı ayrı incelenmelidir.) 

 Koridorlar üzerinde bazı kesimler diğerlerinden daha çok yaya kazasına maruz kalmakla birlikte 
bunlar her zaman durakların fazla olduğu bölgeler olmadığından yaya kazalarının ana sebebinin 
duraklar olduğunu söylemek mümkün değildir (ġekil 2 ). 

KONYA YOLU ESKİŞEHİR YOLU 

  

 

 

İSTANBUL YOLU 

 

GAZİ MUSTAFA 

KEMAL BULVARI 
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Diğer taraftan duraklar yayalar için bir çekim ve hareketlilik merkezi olarak çalıĢtıklarından civarların-
daki yaya güvenliğine etkileri kesinlikle incelenmelidir. 

 
ġekil 2   Atatürk Bulvarı a) etrafındaki tampon bölge ve b) Gençlik Parkı-Adliye  arası otobüs 

duraklarının ve yaya kazalarının dağılımı 

 Durakların bekleme alanı içinde yaya kazası görülen durak sayısı çok azdır (ġekil 3).; bunun 
sebebi kaza ve/veya durak yeri verilerindeki hassasiyet sorunu olabileceği gibi durakların yaya 
güvenliğine direk etkisinin yanı sıra bir de dolaylı bir etkisi olabileceğidir (yayaların durağa gelir-
ken, duraktan giderken, otobüsün önce ya da geride durup yolcu alması, otobüsün görüĢü en-
gellemesi gibi). Bunun için durakların etrafında farklı büyüklükte etki alanları (tampon bölgeler) 
kabul edilerek değiĢik hassasiyetlerde analizler yapılmalıdır (ġekil 4). 

Atatürk Bulvarı  
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ġekil 3 Otobüs duraklarında a) bekleme alanı ve b) 50m tampon bölge içindeki kaza sayısı 
tematik haritaları 

 

 Yaya yoğunluğunun çok olduğu Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA) bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz 
Atatürk Bulvarı koridoru yaya kazalarının çok fazla görüldüğü bir koridordur; bu koridorda incele-
nen yıllar içinde sadece yaralanmalı kaza olup ölümlü kaza tespit edilmemiĢtir. 

50 m Tampon Bölge Durak bekleme alanları 
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 MĠA koridorundaki toplu taĢıma durak ve hat sayısı diğer koridorlara göre çok yoğun olup bazı 
noktalarda duraklar birbirine çok yakın mesafededir (ġekil 6). Bu yüzden hangi yaya kazasının 
hangi durak ile iliĢkili olduğunun tespit edilmesi çok zor olduğundan, bu koridor boyunca genel 
olarak durak bölgeleri ya da grupları için kaza iliĢkisi aranabilir. 

 

ġekil 4 Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA) durak yapısı örnekleri 

 

 Kentsel geçiĢ bölgelerinde, durak arası mesafeler çok daha uzun olduğundan seçilen 100 
m tampon bölgeler örtüĢmemektedir (ġekil 5); bu yüzden de  duraklar, trafik güvenliği ana-
lizleri birbirinden bağımsız olarak davranmaktadırlar. Yüksek hız, çok Ģeritli bölünmüĢ yol 
özellikleri sıklıkla görülen bu bölgelerdeki otobüs durakları yolun iki tarafında yer alıp iki yön 
arasındaki bağlantı çoğunlukla üst ya da alt geçit ile sağlanmaktadır. 

Kızılay Kavşağı-TBMM 

100 m  

Tampon Bölge 
50 m 

Tampon Bölge 

50 m 

Tampon Bölge 
100 m  

Tampon Bölge 

Sıhhıye Orduevi- Kızılay Kavşağı 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

200 

 

ġekil 5  Kent geçisi bölgesi durak yapısı örnekleri (Eskisehir Yolu) 

 

4.1 Kesim Analizleri 

CBS tabanlı karayolu trafik güvenliği harıtalarında genellikle 1-Km uzunluğunda kesimlere düĢen 
kaza, yaralı ve ölü sayıları ya da bunların bileĢimini gösteren Ģiddet indeksi harıtaları çıkarılmaktadır. 
Fakat, kent içi yol Ģebekesinde kesim uzunlukları eĢit olmadığından uzun kesimlerde daha çok kaza 
toplanıp daha ciddi bir risk görüntüsü yaratabilir. Bu yüzden tematik kaza haritalarına ek olarak her 
kesime düĢen kazaların kesim uzunluğuna bölünerek ―km uzunluğuna düĢen kaza yoğunluğu‖ da 
haritalandırılıp tekrar incelenmiĢtir. KavĢaklar uzunluk olarak kısa kesimler olup civarındaki kaza 
yoğunluğu olarak incelendiğinde daha riskli bölgeler olarak ortaya çıkabilmektedirler (ġekil 6). 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

201 

ÇalıĢma kapsamında seçilen 6 koridor için kesim ve durak analizleri yapılmıĢtır. Fakat yapılan yorum-
lar ve karĢılaĢtırmalara örnek teĢkil etmesi için sadece bir tanesi (Atatürk Bulvarı) sonuçları detaylı 
incelenmiĢtir.  gidilecektir. Bu çalıĢmada kaza baĢına ortalama yaralı sayısı bir olduğu için yaralı 
sayılarına göre kesim analizi sonucları değiĢmemektedir. 

 

ġekil 6 - Atatürk Bulvarı üzerindeki yol kesimleri üzerine denk gelen senelik ortalama a) toplam 
kaza sayısı ve b) Km‟ye düĢen kaza yoğunluğu haritaları 
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Tablo 1 Atatürk Bulvarı kesim bilgileri, kaza ve yaralı analizleri 

BaĢlangıç  BitiĢ  
Link 
Kodu 

Link Uzun-
luğu (km) 

Kaza 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Kaza Sayı-
sı/Km 

Yaralı Sayı-
sı/Km 

Ulus -Heykel  Merkez Bankası  1 0,297 9,00 9,00 30,00 30,00 

Merkez Bankası  Gençlik Parkı  2 0,167 9,00 9,00 54,00 54,00 

Gençlik Parkı  3 0,0866 12,00 12,00 139,00 139,00 

Gençlik Parkı  Opera Binası  4 0,222 21,00 23,00 94,00 103,00 

Opera Binası KavĢağı  5 0,177 14,00 17,00 79,00 96,00 

Opera Binası  Adliye Binası  6 0,319 7,67 9,33 24,00 29,33 

Sıhhiye Köprüsü  7 0,325 9,67 10,67 29,67 32,67 

Sıhhiye Köprüsü  Orduevi  8 0,240 9,00 9,33 37,67 39,00 

Orduevi Sakarya Cad.- 9 0,322 7,33 8,00 22,67 25,00 

Sakarya Cad.  Kızılay  10 0,226 11,33 12,33 50,00 54,67 

Kızılay  11 0,0552 12,33 13,33 223,00 241,33 

Kızılay  Karanfilciler Sok.  12 0,248 13,33 14,67 53,67 59,33 

Karanfilciler Sok. 
Vekaletler Cad. 
Üst Geçit  13 0,259 2,00 2,33 7,67 9,00 

Vekaletler Cad. TBMM  14 0,211 1,33 1,33 6,33 6,33 

TBMM  15 0,145 1,00 1,00 7,00 7,00 

TBMM  
J.F.Kennedy Cad.-
Atatürk Bulvarı  16 0,492 1,33 1,33 2,67 2,67 

Kennedy Cad.-
Atatürk Bulvarı  Kuğulu park  17 0,881 1,67 1,67 2,00 2,00 

 

Atatürk Bulvarı kesim analizleri sonucunda trafik güvenliği değerlendirmesi soncunda kaza sayısına 
göre en sorunlu kesimler sırasıyla  

1- Karanfilciler Sok. üst geçidi- Kızılay KavĢağı kesimi 

2- Kızılay KavĢağı kesimi 
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3- Kızılay KavĢağı- Ġzmir Cad. üst geçidi kesimi 

karĢımıza çıkmaktadır (ġekil 7). Bu değerlendirme kesim uzunluğuna göre normalize edilerek km‘ye 
düĢen kaza yoğunluğu hesap edildiğinde elde edilen sıralama Ģöyle bulunmaktadır:  

1- Kızılay KavĢağı kesimi 

2- Karanfilciler Sok. üst geçidi- Kızılay KavĢağı kesimi 

3- Kızılay KavĢağı- Ġzmir Cad. üst geçidi kesimi 

 

 

Sekil 7   Karanfilciler sok. üst geçidi- Kızılay KavĢ. –Ġzmir Cad. üst geçidi kesimi a) toplam kaza 
sayisi ve b) Km‟ye dusen kaza yoğunluğu haritalari 

 

4.2. Durak Analizleri 

Seçilen koridorlardaki duraklar etrafinda belirlenen tampon bölgelere düĢen yaya kazaları CBS orta-
mında eĢlestirildiğinde her bir otobüs durağı etrarfinda bulunan kaza ya da yaralı sayısi bulunabilmek-
tedir. Bu değerler durak kaza sayisi olarak haritalandirilarak hangi duraklar etrafinda daha cok yaya 
kazası olduğu tespit edilebilir (ġekil 8); duraklar bu değerlere göre trafik güvenliği açısından sıralana-
bilir hale getirilir.  

Atatürk Bulvarı üzerinde civarında en çok yaya kazası bulunan duraklar ġekil 9‘da verilmiĢtir. Bu 
fotoğraflardan görüleceği üzere duraklara park etmiĢ ya da bekleme yapmakta olan araçlar otobüsle-
rin duraklara yanaĢması ve yolcuların güvenli bir Ģekilde inip binmeleri önünde engel teĢkil etmekte-
dirler. 
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                 (a)                                       (b)                                                      (c) 

ġekil 8 Gençlik Parkı-Adliye arasindaki yol üzerindeki durakların a) 20m, b) 50m ve 
c) 100m çaplı tampon bölgeye düĢen kaza sayısı haritaları (2007-2009) 

 

                (a)                                            (b)                                                     (c)  

ġekil 9 Atatürk Bulvarı üzerinde civarında en yoğun yaya kazası bulunan duraklar 
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Tablo 2 Ankara ili pilot çalıĢması kapsamındaki ana arterlerin analiz özetleri 
(Atatürk Bulvarı hariç) 

Koridor Kaza Sayısına Göre Kaza Yoğunluğuna 
Göre 

Yaya Riski Yüksek 
Duraklar 

EskiĢehir Yolu 

(Ölümlü kaza 
yok) 

1- Mevlana Blv. KavĢa-
ğı-Balgat Emek KavĢa-
ğı   

2- Hacettepe Üniversi-
tesi KavĢağı-Söğütözü 
KavĢağı   

3-Söğütözü KavĢağı-
Mevlana Blv. KavĢağı    

1- Mevlana Blv. KavĢa-
ğı-Balgat Emek KavĢa-
ğı   

2- Bilkent Üniversitesi 
KavĢağı    

3- Bahçelievler kavĢağı   

4-   

1-Söğütözü KavĢağı-
Mevlana Bulvarı Kav-
Ģağı  

2-Bahçeli KavĢağı-
Balgat Emek KavĢağı 

3-Ümitköy KavĢağı- 
Gordion AVM 

Mevlana Bul-
varı 

1- AġTĠ 

2- 1242. Cd. KavĢağı-
Dikmen Cd. KavĢağı   

3-Bahriye Üçok Cd. 
KavĢağı-AġTĠ    

1-AġTĠ   

2-Celal Bayar Blv. 
KavĢağı   

3-Ġnci TaĢ Cd. KavĢ.-
Bahriye Üçok Cd. KavĢ.  

Bahriye Üçok Cd. 
KavĢağı-AġTĠ arasın-
daki duraklar  

 

Ölümlü kazalar 1242. Cd. KavĢağı-Dikmen Cd. KavĢağı   ve AġTĠ  önünde.  

Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı 

(Ölümlü kaza 
yok) 

1- Kızılay Meydanı-Milli 
Müdaafa Cd.  

1- Kızılay Meydanı-Milli 
Müdaafa Cd. 

2-Ġzmir 1 Cd.-Ġzmir 2 
Cd. 

Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı 

Ġstanbul Yolu 1- Akköprü KavĢağı   

2-Akköprü KavĢağı-
Kazım Karabekir Cd.   

3-Ġvedik KavĢağı-Üst 
Geçit 9   

1- Kazım Karabekir Cd.   

2-Akköprü KavĢağı   

 

Ġstanbul Yolu 

Ölümlü kazalar ġaĢmaz KavĢağı ve Anadolu Blv. KavĢağı- Akköprü KavĢağı 
arasında 

Ġrfan BaĢtuğ  

Caddesi 

  

1- 141. Cd.-Hacı Bay-
ram Veli Cd.   

2- DıĢkapı KavĢağı   

3- Altınpark – DıĢkapı    

1- DıĢkapı KavĢağı   

2- Altınpark   

3-Hacı Bayram Veli Cd.   

  

1- 141. Cd.-Hacı 
Bayram Veli Cad arası 

2- DıĢkapı Kav.-Turgut 
Özal Blv 

Ölümlü kazalar 141. Cd.-Hacı Bayram Veli Cad arasında.  
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5.Sonuçlar ve Öneriler 

Mevcut kaza verileriyle, Ģehir içi toplu taĢıma araçları tarafından kullanılan durakların, bu duraklarda 
meydana gelen kazalara  etkisinin irdelenmesi mümkün değildir; bunun giderilmesi için veri toplama 
sürecinin yeniden yapılandırılması aĢamasında bu noktanın da dikkate alınması önemlidir. Fransa 
örneğinde olduğu gibi kaza detaylarını özetleyen anahtar kelimeler girilmesi bile bu tür analizleri 
mümkün kılabilir.  

 

Öncelikle büyükĢehirlerde yerel yönetimlerce trafik mühendisliği hizmetleri ve trafik güvenliğinin sağ-
lanması için gerekli etütlerin, (yoksa) baĢlatılması ve (var olanların da) yaya güvenliğinin irdeleneceği 
Ģekilde geniĢletilmesi gerekir. Gerek literatür taraması gerekse yapılan pilot çalıĢma sonuçları doğrul-
tusunda Ģehir içi yaya güvenliği etütlerinde özellikle; 

- kentin arazi kullanımı, 

- araç ve yaya trafiği bilgileri (hacim, yoğunluk, vb)  

- yol ağ bilgileri (Ģerit sayısı, geniĢliği, tasarım, kapasitesi, vb), 

- toplu  taĢıma sisteminin bilgileri (hat sayısı, durak noktaları, vb)  

dikkate alınmalıdır. 

 

Hali hazırda yaya güvenliğini sağlamaya yönelik olarak sıklıkla kullanılan tasarımların (alt geçit, üst 
geçit, bariyerler, yaya geçitleri, kasisler, vb) uygulandıkları bölgenin  yaya kazası karakteri ile iliĢki-
lendirilerek etkinliklerinin irdelenmesi; gerektiği takdirde yeni tasarımlarla etkinliklerinin arttırılması 
düĢünülmelidir. Var olan otobüs duraklarının civarındaki yaya kazaları göz önünde bulundurularak 
trafik güvenliği açısından tekrar değerlendirilmesi, yeni durak yeri belirlenirken diğer kriterlere ek 
olarak o bölgenin yaya kazası geçmiĢinin de göz önünde bulundurulması gerektiği görülmektedir. 
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NEDEN HIZ YAPARIZ? 

Burak DOĞRUYOL ve Ark. 1 

 

ÖZET 

Trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri de aĢırı hızda araç kullanma davranıĢıdır. Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün 2011 Eylül tarihli ve Karayolu Trafik Yaralanmaları (Road Traffic Injuries) baĢlıklı 
bilgi notunda, ortalama hızdaki artıĢın çarpma olasılığı ve çarpma sonucu oluĢacak yaralanmanın 
ciddiyetiyle doğrudan iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir. Bu nedenle, sürücülerin aĢırı hız yapma eğilimlerinin 
sebeplerinin araĢtırılması, bu eğilimin önüne geçilebilmesi ve dolayısıyla meydana gelen kazaların ve 
can kaybının önlenmesi açısından çok önemli ve gereklidir. Bu amaç doğrultusunda, Afyon ve Ankara 
illerindeki karayolu kullanıcılarının trafikte hız yapma sıklıkları ve bu eğilimin sebepleri uluslararası 
çok paydaĢlı bir iĢbirliği projesinin Türkiye ayağında (RS-10: Türkiye) incelemiĢtir. ÇalıĢma dahilinde 
Ankara‘da toplam 672  ve Afyon‘da toplam 307 katılımcıyla mülakatlar yapılmıĢtr. Betimsel istatistikle-
re göre, Ankara ilinde katılımcıların % 11.7‘si her zaman; %17.8‘i ise neredeyse her zaman belirtilen 
hız limitinden en az 10 km daha hızlı araç kullandığını ifade etmiĢtir. Afyon ilinde ise katılımcıların 
%15‘i her zaman;  % 8.1‘i ise neredeyse her zaman hız limitinden en az 10 km daha hızlı araç kullan-
dığını belirtmiĢtir. Ankara ilindeki katılımcıların % 17.5‘i geçtiğimiz sene hız cezası aldıklarını belirtir-
ken, Afyon ilinde bu oran % 27‘dir. Ankara ilindeki katılımcıların % 3.7‘si, Afyon ilinde ise katılımcıların 
% 2.9‘u geçtiğimiz yıl içinde aĢırı hız nedeniyle kaza geçirdiğini belirtmiĢtir. Lojistik regresyon analizi 
sonuçları göstermiĢtir ki eğer dikkatli/güvenli araç kullanılıyorsa hız sınırını aĢmanın sakıncalı olma-
dığına inananların geçen yıl içinde hız cezası almıĢ olan grupta yer alma olasılığı daha fazladır. 
Ayrıca, katılımcıların yaĢı arttıkça geçtiğimiz yıl aĢırı hızdan dolayı kaza yapmıĢ olma olasılığı artmak-
tadır. Aynı Ģekilde, geçtiğimiz yıl toplam araç kullanılan kilometre arttıkça geçtiğimiz yıl aĢırı hızdan 
dolayı kaza yapmıĢ olma olasılığı artmaktadır. Son olarak, çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre 
katılımcıların yaĢı arttıkça hız limitinden en az 10 km daha hızlı araç kullanma davranıĢı artmıĢtır. 
Bununla beraber, hızlı araç kullanmanın kaza nedenlerinden biri olduğu fikrine katılmayan, hız ceza-
larının hükümetin gelirlerini artırma amacı taĢıdığına inanan ve eğer dikkatli/güvenli araç kullanılıyor-
sa hız sınırını aĢmanın sakıncalı olmadığına inanan katılımcıların hız limitinden en az 10 km daha 
hızlı araç kullandıklarını daha çok beyan ettikleri bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın bulguları ilgili literatür 
ıĢığında tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Sürücü DavranıĢları 

 

GĠRĠġ 

Tüm dünyada, her yıl 1.2 milyon kiĢinin karayollarında meydana gelen trafik kazalarında yaĢamlarını 
yitirdikleri tahmin edilmektedir. Ölümlü kazaların yanı sıra, çok daha fazla sayıda yaralanmalı ve 
maddi hasarlı trafik kazaları yaĢanmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2002). Avrupa Birliği‘nde (15 ülke), 
karayollarında meydana gelen trafik kazaları her yıl yaklaĢık 40.000 kiĢinin yaĢamına son vermekte-
dir. AB‘nin yeni üye ülkeleri dikkate alındığında, karayolları trafiğinin insan yaĢamına bedeli 50.000 

                                                           
1 Burak DOĞRUYOL - Pınar BIÇAKSIZ, Özkan, TÜRKER - Timo LAJUNEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 
PUVANACHANDRA, Prashanti2;HOE, Connie H., HYDER, Adnan: Johns Hopkins University Bloomberg School of Public 
Health, Baltimore MD, ABD. 
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kiĢiyi aĢmaktadır.  Örneğin sadece Büyük Britanya‘da, 2008 yılında meydana gelen 230905 kazada 
170591 yaralanma ve 28572 ölüm ve ağır yaralanma meydana geldiği kaydedilmiĢtir. Ülkemizde de 
trafikte meydana gelen kaza ve yaralanmalar bütün kaza ve yaralanma nedenleri arasında en üst 
sıralarda yer almaktadır. Türkiye‘de, karayolları trafiğinde meydana gelen kazalar sonucunda sadece 
son on yılda 43000 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir (Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2010). Genel olarak, trafik 
kazalarının tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olduğu söylenebilir. 
Bu nedenle, BirleĢmiĢ Milletler son aldığı kararla 2010-2020 yılları arasındaki 10 yılı ―decade of ac-
tion‖ tanımı ile tüm dünyada trafik ölümleriyle mücadele 10 yılı olarak ilan etmiĢtir.  

Trafik kazalarında trafiği oluĢturan üç temel unsur olan araç, insan ve yol faktörleri etkili olmaktadır. 
Ek olarak, bu faktörlerin birbirleri ile olan etkileĢimlerinin de trafik kazalarında etken olduğu görülmek-
tedir. Yol güvenliği açısından bu üç faktör değerlendirildiğinde, insan faktörünün çok belirgin bir rol 
oynadığı görülmektedir. Meydana gelen trafik kazalarının % 90‘ında, insan faktörünün ana  ya da 
yardımcı faktör olarak ortaya çıktığı söylenebilir (Lewin, 1982; Rumar, 1985). Bu sebeple, trafik kaza-
larında rol oynayan insan faktörlerinin ortaya çıkarılması büyük bir önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada 
da ülkemizde de yol güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan hız yapma davranıĢını 
etkileyen faktörler incelenmiĢtir (FARS, 2006). 

AġIRI HIZ VE UYGUNSUZ HIZ 

Hız yapma literatürde iki Ģekilde tanımlanmaktadır. Bunlardan biri olan ‗aĢırı hız yapma‘ hız limitlerinin 
üzerinde araç kullanmayı içeririken ‗uygunsuz hız yapma‘ ise hız limitlerinin içerisinde olup o anki 
koĢullar altında (hava, yol vs.) gereğinden hızlı araç kullanmayı kapsamaktadır (GRSP, 2008). Hız 
yapma davranıĢının her iki türü de yol güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak göze 
çarpmaktadır. Örneğin, 2003 yılında ABD‘de meydana gelen kazaların üçte birinde aĢırı hız yapma 
belirleyici etken olarak ortaya çıkmıĢ ve 13380 ölüme yol açmıĢtır (NHTSA, 2004). Ölümle ya da 
yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarına yol açmasının yanında aĢırı hız yapma, trafikte en çok 
karĢılaĢılan ihlallerin baĢında gelmektedir (Elvik ve Vaa, 2004). Örneğin, Royal (2003) ABD‘de yaptığı 
bir çalıĢmada sürücülerin % 60‘dan fazlasının geçtikleri hafta içinde hız limitlerini ihlal ettiklerini rapor-
lamıĢtır. Bu bulgunun sürücülerin sosyal istenirlik içeren öz-beyanlarına dayandığı düĢünüldüğünde 
hız yapma davranıĢının yaygınlığı daha da dikkat çekici hale gelmektedir. Diğer taraftan, bu tür ista-
tistikler temel olarak yasal hız limitlerinin aĢıldığı koĢulları temel almaktadır. Ancak belirtildiği üzere, 
limitler içerisinde olduğu halde koĢulların gerektirdiğinin üzerinde hız yapmak olarak da tanımlanan 
‗uygunsuz hızın‘ da trafik kazası riskini olumsuz bir biçimde etkilemesi sebebiyle, aĢırı hız üzerine 
yapılan bazı çalıĢmaların sonuçları hızın gerçekteki etkisini olduğundan daha az bile gösterebilmek-
tedir (Evans, 2004). 

HIZ YAPMA DAVRANIġININ NEDENLERĠ 

Sürücülerin hız yapma davranıĢları onların hızı nasıl tanımladıkları tarafından belirlenebilmektedir. 
Sürücülerin hız yapma davranıĢını trafik cezası alma sınırını geçme ya da hız limitini ‗güvenli‘ olacak 
miktarda aĢma olarak tanımlamaları birbirinden çok farklı sonuçlar doğurabilmektedir (EKOS Rese-
arch Associates, 2005).  Ayrıca, hız limitlerini ve hız yapmanın sonuçlarını bilmek, bir baĢka deyiĢle 
farkındalık da sürücülerin hız yapma davranıĢını etkilemektedir (Lahausse, van Nes, Fildes ve Keall, 
2010). Bunlara ek ancak daha dolaylı bir faktör olarak; hız limitlerini politik birer unsur olarak algıla-
mak ve yasal olarak belirlenen hız limitlerini desteklememek ya da bunların altında, yol güvenliği 
dıĢında baĢka unsurların bulunduğuna dair atıflar da sürücülerin trafikteki hızlarını belirleyen unsur-
lardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır (Örn; Office of Road Safety, 2008; Walsh ve Smith, 1999). 
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Hız limitlerinin varlığına ve bunlara iliĢkin tutumlara ek olarak, hız limitlerinin uygulanması da sürücü-
lerin hız yapma davranıĢları üzerinde etkili olmaktadır. Sürücülerin hız yapma davranıĢlarını ceza 
alma olasılığına indirgediği ya da eĢ tuttuğu durumlarda hız limitlerinin uygulanması daha da önem 
kazanmaktadır. Dolayısıyla, hız limitlerinin yanı sıra bunların uygulanması ile ilgili değiĢkenler de 
doğrudan olarak sürücülerin hız yapma davranıĢlarını etkileyebilmektedir (Sivak, Luoma, Flannagan, 
Bingham, Eby ve Shope, 2007). Limitlerin uygulanmasının önemine karĢılık, fiziksel koĢullar ve eko-
nomik maliyet gibi sebeplerden ötürü etkili bir uygulama mümkün olamamaktadır. Örneğin, Royal‘a 
(2003) göre her on hız ihlalinden ancak bir tanesi tespit edilebilmekte ve ceza kesilmektedir. 

Literatürde bazı demografik parametrelerin de hız yapma davranıĢını etkilediği gösterilmiĢtir. Bunların 
arasında, erkek sürücüler, genç sürücüler, 10 yıldan daha az süredir ehliyet sahibi olanlar ve daha 
fazla km araç kullananlar sayılabilir. ÇeĢitli çalıĢmalarda, bu demografik özelliklere sahip olan sürücü-
lerin daha fazla hız yaptıkları gösterilmiĢtir (Örn; Gabany, Plummer ve Grigg, 1997; Schmid Mast, 
Sieverding, Esslen, Graber ve Jancke, 2008; Stradling, 2007; Tranter ve Warn, 2008; West ve Hall, 
1997). Bunlara ek olarak eğitimin de sürücülerin hız yapma davranıĢlarını etkilediği bir çok çalıĢmada 
gösterilmiĢtir. Eğitim birden çok faktörü içinde barındırmaktadır. Bunlar sürücülerin hız limitlerini 
bilmesinden genel eğitim düzeylerine kadar değiĢen bir kapsamda ele alınabilir. Örneğin, bir çalıĢma-
da sürücülerin kendi yaptıkları hızın kendi sürüĢ biçimleri ile doğrudan iliĢkili bir risk içermediği görü-
Ģüne sahip olabilecekleri gösterilmiĢtir (Quimby, Trace, Crowley, Yannis, Kanellaridis ve Zavrides, 
2004). 

Hız limitleri ve demografik değiĢkenlere ek olarak sürücünün trafik ortamını nasıl değerlendirdiği de 
aĢırı hız yapma davranıĢını etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, sürücüler; diğer 
sürücülerin kendisinin yavaĢ gittiği ve daha hızlı gitmesi gerektiğini düĢündükleri yönünde yanlılıklara 
sahip olabileceğini göstermiĢtir (Aberg, Larsen, Glad ve Beilinson, 1997; Connolly ve Aberg, 1993). 
Bu tür bir algı yanlılığı da hızlı araç kullanımına yol açabilmektedir. Benzer Ģekilde, yapılan çalıĢma-
larda sürücülerin trafikteki diğer sürücülerin hızından etkilenebilecekleri gösterilmiĢtir. Örneğin, hızlı 
akan trafik sürücülerin hızlarını arttırmasına yol açabilmektedir (Haglund ve Aberg, 2000; Letirand ve 
Delhomme, 2005). 

Yukarıda sayılan faktörlere ek olarak, hız limitlerini aĢmanın getirdiği anlık kazanımlar ya da ödüller 
de aĢırı hız yapma davranıĢını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Burada 
ödül olarak görülen unsurların baĢında daha kısa yolculuk süresi gelmektedir. Buna sürücülerin hıza 
bağlı ölümcül kazayı ‗kendilerinin‘ yaĢamaları ihtimalinin düĢüklüğüne yönelik algıları ve hız limitleri-
nin uygulanmasındaki yetersizlikler eklendiğinde, küçük bir maliyet riskine karĢılık büyük bir kazanç 
algısı geliĢebilmektedir. Bahsi geçen yanlılıklara ek olarak sürücülerin yaklaĢık % 90‘ı kendilerini 
‗ortalama sürücü‘den daha iyi algıladıkları da göz önüne alındığında, hızlı ulaĢıma bağlı anlık kazanç 
algısı yüksek olabilmektedir (SARTRE 3 Report, 2004). 

ÇALIġMANIN AMACI 

Bu çalıĢmada temel olarak Türkiye‘deki sürücülerin hız yapma davranıĢları ile ilgili dinamikleri ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sürücülerin demografik özelliklerinin, onların hız 
yapma ve hız yapma ilgili değiĢkenler ile olan iliĢkilerinin ortaya konması hedeflenmiĢtir. Bir diğer alt 
hedef ise daha önce hız yapma davranıĢı ile ilgili literatürde yer alan temel belirleyici faktörlerin Türki-
ye‘deki sürücüler tarafından nasıl algılandığını ve bu faktörlerin hız yapma davranıĢını nasıl etkiled i-
ğini göstermektedir. 
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METOD 

KATILIMCILAR 

ÇalıĢmaya toplam 979 sürücü katılmıĢtır. ÇalıĢma Ankara ve Afyon illerinde yürütülmüĢ olup katılım-
cılardan 672‘si ile Ankara‘da ve 307‘si ile Afyon‘da görüĢülmüĢtür. Katılımcıların yaĢları 17 ila 78 
arasında değiĢmektedir (M = 36.80, SS = 11.62). Ayrıca çalıĢmaya katılan sürücülerin  100‘ü (% 
10.2) kadın iken 880 (% 89.8) katılımcı erkek sürücülerden oluĢmaktadır. Katılımcıların eğitim düzey-
leri incelendiğinde 979 sürücüden 4‘ü hiç bir eğitim almadıklarını belirtirken, 81 (% 8.3) sürücü ilköğ-
retim, 384 (% 39.2) sürücü lise, 512 (% 52.3) sürücü ise üniversite mezunu olduğunu beyan etmiĢtir. 

ÇalıĢmaya katılan sürücüler ortalama olarak 15 yıldır (SS = 10.31) araç kullandıklarını beyan etmiĢ-
lerdir, değiĢken aralığı ise 6 aydan 55 yıla kadar geniĢ bir aralıkta yer almaktadır. Ayrıca, katılımcılara 
geçtiğimiz yıl kaç km araç kullandıkları sorulmuĢ ve ortalama 33166.49 km (SS = 75472.62) araç 
kullanıldığı tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmaya katılan sürücülere son üç yıl içerisinde aktif ya da pasif kazaya karıĢıp karıĢmadıkları 
sorulmuĢtur. Buna göre, sürücülerin 765‘i (% 78.1) hiç aktif kaza yapmadığını belirtirken 149‘u (% 
15.2) bir kez aktif kaza geçirdiklerini beyan etmiĢlerdir, 65 (% 6.7) sürücü ise 2 ya da daha çok aktif 
kaza yaptıklarını beyan etmiĢlerdir. Pasif kazalar incelendiğinde ise 657 (% 67.1) sürücü hiç pasif 
kaza yaĢamadığını beyan ederken, 218‘i (% 22.2) bir kez pasif kaza yaptığını rapor etmiĢtir, 104 (% 
10.7) sürücü ise 2 ya da daha fazla pasif kaza geçirdiğini rapor etmiĢtir. Katılımcılardan 34‘ü (% 3.5) 
geçtiğimiz yıl içerisinde aĢırı hızdan dolayı en az bir kez kaza yaptıklarını rapor etmiĢlerdir, en yüksek 
sıklık olarak ise 2 kez aĢırı hız kazası yapıldığı rapor edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan sürücülere ayrıca 
son bir yıl içerisinde hız cezası alıp almadıkları da sorulmuĢtur. Buna göre, 760 (% 77.5) sürücü hiç 
hız cezası almadığını, 157 (% 16) sürücü bir kez hız cezası aldığını, 62 (% 6.5) sürücü ise 2 ya da 
daha fazla hız cezası aldığını rapor etmiĢtir. 

YÖNTEM 

BU çalıĢma uluslararası çok ortaklı bir proje olan RS-10‘un Türkiye ayağında gerçekleĢtirilen çalıĢma-
ların bir ayağını oluĢturmaktadır. ÇalıĢma yapılandırılmıĢ görüĢme metodu ile hazırlanan görüĢme 
formu aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Alanında uzman kiĢiler tarafından ilgili literatürde yer alan ve hız 
yapma davranıĢını etkileyen faktörler ortaya çıkarılmıĢ ve kısa bir görüĢme formu hazırlanmıĢtır. 
GörüĢme formuna ek olarak gönüllü katılım formu ve katılım sonrası bilgilendirme formları hazırlan-
mıĢtır. ÇalıĢmayı psikoloji bölümünde eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 
oluĢan kalabalık bir araĢtırmacı ekibi yürütmüĢtür. ÇalıĢmayı yürütecek ekibe, araĢtırmanın yürütücü-
sü tarafından kullanılacak bilgilendirme formları, ölçüm araçları ve görüĢme teknikleri ile ilgili eğitimler 
verilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın yürütüleceği yerler ise çalıĢmadan önce yürütülen ayrı bir çalıĢma ile belirlenmiĢtir. Türki-
ye‘deki trafikle ilgili resmi makamlar ve araĢtırmacılar ile yürütülen görüĢmeler sonunda Ankara ve 
Afyon illeri çalıĢmanın yürütüleceği Ģehirler olarak belirlenmiĢtir. GörüĢmelerde, araĢtırmacılar ara-
cından inmekte ya da binmekte olan katılımcılara yaklaĢarak bilgi vermiĢ ve izin alarak görüĢmeyi 
gerçekleĢtirmiĢtir.  

SONUÇLAR 

ÇalıĢmada toplanan veri iki temel grupta analiz edilmiĢtir. Ġlk olarak betimleyici analizler baĢlığı altın-
da çalıĢmaya katılan sürücülerden elde edilen demografik bilgiler ve hız yapma davranıĢına iliĢkin 
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sıklık analizleri verilecektir. Ġkinci olarak, yordayıcı analizler baĢlığı altında çalıĢmaya katılan sürücüle-
rin hız yapma davranıĢını yordayan faktörler ortaya konulacaktır. Yordayıcı analizler yapılırken ba-
ğımlı değiĢkenin tipine göre lojistik ve doğrusal regrasyon analizleri kullanılmıĢtır. 

BETĠMLEYĠCĠ ANALĠZLER 

Ġlk olarak, katılımcıların % 90.5‘i hız yapmanın trafik kazalarının nedenlerinden biri olduğu görüĢüne 
katıldıklarını beyan etmiĢlerdir. Ayrıca, çalıĢmaya katılan sürücülerin % 87.4‘ü görüĢmenin yapıldığı 
bölgedeki hız limitini bildiğini beyan etmiĢtir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu soru ile elde 
edilen bilginin katılımcıların hız limitini bilmeleri değil, bildiklerini beyan etmeleridir.  

Ek olarak, katılımcılara ne sıklıkla belirtilen hız limitini en az 10 km aĢarak daha hızlı araç kullandıkla-
rı sorulmuĢtur. Buna göre, Ankara ilinde katılımcıların % 11.7‘si (N = 79) her zaman; %17.8‘i (N = 
120) ise neredeyse her zaman belirtilen hız limitinden en az 10 km daha hızlı araç kullandığını ifade 
etmiĢtir. Ek olarak, katılımcıların % 18.3‘ü (N = 123) yarı yarıya; % 39.2‘i (N = 264) zaman zaman hız 
limitini 10 km aĢtığını belirtirken % 12.9‘u (N = 87) ise hiç bir zaman hız limitini aĢmadıklarını beyan 
etmiĢlerdir. Afyon ilinde ise katılımcıların % 15‘i (N = 46) her zaman;  % 8.1‘i (N = 25) ise neredeyse 
her zaman hız limitinden en az 10 km daha hızlı araç kullandığını belirtmiĢtir. Ek olarak, % 15.6‘sı (N 
= 48) yarı yarıya; % 46.6‘sı (N = 146) zaman zaman hız limitini 10 km aĢtığını belirtirken % 14.7‘si (N 
= 45) hiç bir zaman hız limitini aĢmadıklarını beyan etmiĢlerdir. 

Katılımcılara seyir hızına nasıl karar verdikleri sorulmuĢ ve istedikleri kadar Ģık seçebilmelerine izin 
verilmiĢtir. Buna göre, hızın trafiğe göre ayarlanması en çok (N = 656) tercih edilen seçenek olmuĢ-
tur. Trafik koĢullarını sırasıyla, trafik iĢaretleri (N = 413); acelenin olup olmaması (N = 190); diğer 
araçları takip etmek (N = 105) ve diğer sebepler (N = 92) takip etmektedir. 

YORDAYICI ANALĠZLER 

Bu bölümde, sürücülerin hız sınırını ne sıklıkta aĢtıkları, son bir yılda hız cezası alıp almadıkları ve 
son bir yılda aĢırı hız yüzünden kaza yapıp yapmadıkları ile ilgili sorular bağımlı değiĢken olarak 
kullanılmıĢtır. Her üç değiĢken için de hız yapmanın trafik kazalarına neden olduğuna yönelik görüĢ-
ler, cezaların hükümete gelir yaratmayı sağladığına yönelik görüĢler, güvenli araç kullanıldığında hız 
limiti aĢmanın sorun olmayacağına yönelik görüĢler, araç kullanma süresi, son bir yıl içindeki yapılan 
km, eğitim, yaĢ ve cinsiyet bağımsız değiĢken olarak kullanılmıĢtır. 

Hız limitini aĢma sıklığının yordandığı çoklu doğrusal regrasyon analizi istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuĢtur (F (8, 922) = 27.37, p = .001). Analize giren bağımsız değiĢkenlerin hız yapma davranı-
Ģındaki varyansın % 44‘ünü açıklamaktadır. DeğiĢkenlerin özgün bireysel etkileri incelendiğinde, hız 
yapmanın trafik kazalarına sebep olduğu görüĢüne katılmanın hız yapma sıklığını düĢürdüğü bulun-
muĢtur (β = -.16, p = .001). Ayrıca, hız cezalarının hükümet gelirlerini arttırmaya yönelik olduğunu 
düĢünenlerin daha fazla hız yapma eğiliminde oldukları (β = .07, p = .016); güvenli sürüldüğü sürece 
hız limitlerini aĢmanın sorun olmayacağına inanmanın hız limitlerini daha sıklıkla aĢmaya yol açtığı (β 
= .22, p = .001) bulunmuĢtur. Bunlara ek olarak, erkeklerin (β = .12, p = .001) ve gençlerin (β = .27, p 
= .001) daha sıklıkla hız limitini aĢma eğiliminde oldukları ortaya çıkmıĢtır.  

Ġkinci olarak, geçtiğimiz yıl içerisinde hız cezası alıp almamayı yordamak amacıyla yapılan lojistik 
regrasyon analizi sonucuna göre model genel olarak anlamlıdır. Omnibus test sonuçlarına göre ba-
ğımsız değiĢkenler bağımlı değiĢkendeki varyansın açıklanmasına istatistiksel olarak anlamlı katkı 
yapmaktadır (χ2 (8) = 30.55, p = .001). Benzer Ģekilde Hosmer-Lemeshow uygunluk testi de istatistik-
sel olarak anlamsız çıkmıĢtır (χ2 (8) = 6.05, p = .641). Buna göre, bağımsız değiĢkenlere dayanarak 
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katılımcıları ceza alan ya da almayan gruba atamakla, sürcülerin kendi öz-beyanları arasında anlamlı 
fark bulunamamıĢ olup, analizdeki değiĢkenlerin güvenirliği ortaya konmuĢtur. Bağımsız değiĢkenler 
genel olarak varyansın % 5‘ini açıklamıĢlardır. Bireysel etkiler incelendiğinde ise güvenli sürüldüğü 
sürece hızlı gitmenin sorun olmadığına inanmanın hız cezası alma ihtimalini % 16 arttırdığı (Wald = 
8.97, p = .003); sürücünün yaĢındaki her bir yaĢ düĢüĢünün hız cezası alma ihtimalini % 3 arttırdığı 
(Wald = 3.89, p = .049) ve erkek olmanın kadın olmaya kıyasla hız cezası alma ihtimalini 2.5 arttırdığı 
(Wald = 6.04, p = .014) bulunmuĢtur.  

TARTIġMA 

Bu çalıĢmada; Ankara ve Afyon‘daki sürücülerin aĢırı hız yapma ve bununla iliĢkili hız cezası alma ve 
hıza bağlı kaza yapma gibi değiĢkenlerin dağılımları incelenmiĢtir. Buna ek olarak bu değiĢkenleri 
yordayabilecek ve ilgili literatürde daha önceki çalıĢmalarda bulgulanan faktörlerin etkileri Ankara ve 
Afyon örneklemlerinde incelenmiĢtir. Bu faktörler sürücülerin yaĢ, cinsiyet, araç kullanma süreleri, 
katedilen km, sürücünün eğitim düzeyi gibi demografik bilgileri içerdiği gibi, hız limitlerinin uygulan-
masına yönelik tutumlar, hız yapmanın kendisine yönelik tutumlar gibi daha karmaĢık etkileri olan 
davranıĢ öncülleri gibi değiĢkenleri de içermiĢtir. 

Betimsel analizlerin sonunda en dikkat çekici bulgunun hem Ankara hem de Afyon‘da sürücülerin 
büyük çoğunluğunun değiĢen sıklıklarda da olsa hız limitlerini aĢtıklarını beyan etmeleridir. Bu bulgu 
Elvik ve Vaa‘nın (2004) hız limitlerini aĢmanın çok yaygın olduğuna dair görüĢünü destekler nitelikte-
dir. Ayrıca, kesilen hız cezaları düĢünüldüğünde, sürücülerin çoğunun hız limitlerini aĢtıkları için 
cezalandırılmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum da  daha önce belirtlilen hızlı gitmenin 
getirdiği anlık faydanın muhtemel maliyetlerinden fazla olduğu bulgusunu desteklemektedir (SARTRE 
3 Report, 2004). Bir baĢka deyiĢle, herhangi bir ciddi kazanın baĢına gelmeyeceğine inanan ve hız 
limitini aĢtığı için cezalandırlmayacağını bilen sürücünün hız limitlerini aĢmakta daha rahat davrana-
cağı varsayılabilir.  

Bu noktada bir diğer önemli unsur ise sürücülerin % 86.5‘inin hız limitlerini aĢtıklarını beyan etmeleri-
nin yanı sıra yine yaklaĢık % 90‘ını hızın trafik kazası sebeplerinden biri olduğunu beyan etmiĢ olma-
larıdır. Bu tür öz-beyana dayalı görüĢmelerde sosyal istenirliğin çok yüksek olması ve cevapların 
toplumsal normlara göre verildiği düĢünüldüğünde (Greenwald ve Nosek, 2008; Marottli ve Richard-
son, 1998) bulguların önemi artmaktadır. Buna göre, sürücülerin aĢırı hız yapmayı tehlikeli bulmakla 
birlikte ‗yanlıĢ‘ ya da ‗onaylanmayan‘ bir davranıĢ olarak görmedikleri sonucu çıkarılabilir. Bu durum-
da politika yapıcılar ve toplumsal normların oluĢmasına katkıda bulunan kurumlar ve tüm yol kullanı-
cıları için hız yapma davranıĢına iliĢkin algı yaratma bağlamında önemli bir görev ortaya çıkmaktadır. 

ÇalıĢmaya katılan sürücülerin yaklaĢık % 13‘ü görüĢmenin yapıldığı yoldaki hız limitini bilmediğini 
beyan etmiĢtir. Kalan sürücülerin de bildiğini beyan ettikleri düĢünüldüğünde bu oranın daha fazla 
olma ihtimali de bulunmaktadır. Hız limitlerinin ve trafikle ilgili diğer unsurların tamamının trafiğin 
bütün paydaĢlarına öğretilmesi yol güvenliğinin arttırılması açısından büyük önem taĢımaktadır. Fakat 
‗doğru bilgi‘, ‗doğru davranıĢ‘ için gereklidir ancak yeterli değildir. 

Ek olarak, burada yapılan tartıĢmanın gerçek hız limitleri ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Ġleriki 
çalıĢmalarda, sürücülerin hız limitlerine uygun ancak anlık koĢullara ‗uygun(suz) hız‘ yapma konu-
sundaki eğitimlerinin araĢtırılması büyük önem taĢımaktadır. Hızın uygunluğunun ayarlanması araç, 
yol ve hava koĢulları gibi daha karmaĢık etkenlerin etkileĢimleri sonucu oluĢması sebebiyle özellikle 
deneyimsiz sürücülerin bu konudaki eğitimleri büyük önem teĢkil etmektedir. 
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Betimsel istatistiklerde ortaya çıkan bir diğer önemli nokta da sürücülerin hızlarına nasıl karar verdik-
leri olmuĢtur. Buna göre, sürücüler sırasıyla trafik koĢullarına, trafik iĢaretlerine, aceleleri olup olma-
masına, diğer araçları takip etmeye, ve diğer faktörlere dayanarak hızlarını belirlediklerini beyan 
etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre, trafik ortamında yaratılan ‗yazılı olmayan normun‘ belirleyici olduğu 
sonucuna varılabilir. Haglund ve Aberg (2000) sürücülerin kendi hızları üzerinde tam bir kontrol sahibi 
olamayabileceklerini ve gerçek hızları ile kendi tahminleri arasında farklılık oluĢabileceğini bulgula-
mıĢtır. Ayrıca bu farkın trafikteki diğer sürücülerle iliĢkilendirilebileceği, sürücülerin kendi hızlarını 
diğer sürücülere göre belirleyebildikleri bulunmuĢtur. Buna göre, sürücülerin kendilerine sorumluluk 
yüklemedikleri, trafikteki norma uyma eğiliminde oldukları dolayısıyla trafikte yaratılacak normun yol 
güvenliği açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Yordayıcı analizlerin sonuçları hız yapmaya iliĢkin değiĢkenleri etkileyen faktörleri ortaya koymayı 
amaçlamıĢtır. Buna göre, erkeklerin ve gençlerin daha hızlı araç kullanma eğiliminde oldukları bu-
lunmuĢtur. Bu bulgu dünyanın değiĢik bölgelerinde yapılan çalıĢmalarda da ortaya konulan bulgular 
ile parallellik göstermektedir (Örn; Horswill and Helman, 2003; Mannering, 2007). Ayrıca sürücülerin, 
hızın trafik kazalarının nedeni olduğuna inanma(ma)ları, trafik cezalarının belirlenmesinde hükümetle-
rin kendi gelirlerini arttırmaya yönelik amaçları olduğunu düĢünmeleri ve güvenli sürüldüğü takdirde 
hız limitlerini aĢmanın sorun olmayacağını düĢünmeleri, daha hızlı araç kullanmalarına yol açmakta-
dır.  Bu bulgular ıĢığında, öncelikle sürücülerin eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
ÇalıĢmalar, hız arttıkça tepki verebilme süresinin kısaldığını ve hataların arttığını bulgulamıĢtır. Ayrı-
ca, hızdaki 5 kilometre gibi küçük artıĢların dahi kazanın ölümcül sonuçlar doğruma riskini arttırmak-
tadır (Gibson, 1961; Haddon, 1973). Bu sonuçlar doğrultusunda, güvenli sürüldüğü takdirde hız yap-
manın uygun olduğu yönündeki görüĢ algı yanlılığından öteye geçememektedir. Dolayısıyla, sürücü-
lere hız yapmanın fiziki sonuçlarını öğretmek ve ‗gerçek güvenli sürücünün‘ ne olduğunu geri bildirim-
lerle öğretmek yol güvenliğini arttırmak açısından önemli faydalar sağlayacaktır. Bu alanda verilecek 
eğitimler, hız limitlerini uygularken sürücülerin baĢka algılar geliĢtirmelerini de engellemeye fayda 
sağlayabilir. Diğer taraftan, hız limitlerinin uygulanması ve limitlere uyulmaması karĢılığında belirle-
nen yaptırımlar baĢka bir çalıĢma alanı olup yol güvenliğini arttırmada eĢit derecede öneme sahiptir. 

Bağımlı değiĢkenin hız cezası almak olduğu lojistik regrasyon sonuçlarına göre en güçlü değiĢken 
sürücünün cinsiyeti olarak bulunmuĢtur. Buna göre erkek sürücülerin hız cezası alma olasılıkları 
kadınlara göre iki buçuk kat fazla bulnmuĢtur. Bu bulgular az önce değinildiği gibi literatürdeki bulgu-
larla paralellik göstemektedir (Schmid Mast, Sieverding, Esslen, Graber ve Jancke, 2008). Benzer 
Ģekilde genç sürücülerin hız cezası alma ihtimalleri yaĢlı sürücülere oranla daha yüksek bulunmuĢtur. 
Bu bulgu da ilgili literatürdeki bulgularca desteklenmektedir. Bu bulgunun altında yatan değiĢik sebep-
ler olabilmekle birlikte genç sürücülerin heyecan arama ihtiyacı, hız yapmaktan eğleniyor olmaları ya 
da eğitim yetersizliği gibi faktörler etkili olabilmektedir (Örn; West ve Hall, 1997; Williams, Kyrychenko 
ve Retting, 2006). Ek olarak, hız yapma davranıĢının yordanmasındaki bulgulara paralel olarak hız 
cezası almayı da güvenliği sürüldüğü takdirde hız yapılabileceğine dair inanç yordamıĢtır. Bu bulgu 
da bir kez daha sürücülerin hız yapmanın sonuçları ve kendi sürücülüklerinin sınırlılıkları konusunda 
eğitilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Sürücülere özellikle hız limitlerinin nasıl belirlendiği, bu limitler 
üstünde meydana gelen çarpıĢmalarda yaĢanan ağır fiziksel yıkım ve aĢırı yüksek hızlarda hayatta 
kalmanın sürücünün kontrolünün dıĢında kalabileceği gibi konularda eğitim verilmesi yol güvenliği 
geliĢtirilmesinde anlamlı etkiler yaratabilir. 

GörüĢmelerin sadece Ankara‘da ve Afyon‘da yapılmıĢ olması da çalıĢmanın sınırlılıklarından biri 
olarak görülebilir. Ġleriki çalıĢmalarda daha çok ve çeĢitli illerde benzer çalıĢmalar yapılması bu çalıĢ-
mada elde edilen bulguların genellenebilirliğini arttıracaktır. Diğer taraftan Ankara‘nın kozmopolit bir 
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yapısının olması ve Afyon‘un da birçok Ģehirlerarası yolun kesiĢim noktasında olması Ģehirlerin se-
çilmesi aĢamasında etkili olmuĢtur. Bu sebeple, seçilen Ģehirler örneklem seçiminden kaynaklanab i-
lecek yanlılıkları belli oranda azaltabilmiĢtir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizdeki sürücülerin hız yapma davranıĢları literatürde daha 
önce bulgulanan faktörlerle belli oranlarda örtüĢmektedir. ÇalıĢmanın bulguları, trafik ortamında 
yaratılan normun çok önemli bir belirleyici olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu sonuç da trafik ile 
ilgili yürütülen kampanyalarda hız yapmaya yönelik tutumlar gibi konularda yaratılacak normların çok 
önemli olacağına iĢaret etmektedir. Diğer taraftan, sürücülerin trafik ile ilgili eğitimlerinin de belirleyici 
öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar trafik ortamı ile ilgili bilgilerin sürücüler tarafın-
dan bilindiği genel kabul gören bir varsayım olsa da, çalıĢma sonucunda sürücülerin güvenli sürüldü-
ğü takdirde hız yapabileceklerini düĢünmesi gibi yanlı algılara sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Bu ve 
benzeri algı yanlılıklarının ortadan kalıdırılabilmesi için kapsamlı ve detaylı sürücü eğitimlerinin ve 
kampanyalarının yürütülmesi ve denetimlerle desteklenmesi yol güvenliğinin arttırılması için etkili 
olacaktır. 
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TRAFĠK KAZALARININ AZALTILMASINDA ALAN ANALĠZĠ UYGULAMASI 
 

Mustafa ILICALI 1 
Nilgün CAMKESEN 2 

 

GĠRĠġ 

Toplum yaĢamının önemli bir parçası olan ulaĢımın en önemli unsurunu karayolları oluĢturmaktadır. 
Dünya genelinde her yıl karayollarında meydana gelen trafik kazaları; 800 bin kiĢinin ölümü, 6 milyon 
kiĢinin yaralanması ya da sakatlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Türkiye diğer ülkelerle trafik kazaların-
da ölüm oranları açısından karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan durum ülkemizi bu konuda üst sıralara 
taĢımaktadır. Son yıllarda, ülkemizde artan araç sahipliği ve trafik yoğunluğuna paralellik gösteren 
trafik kazaları acil çözüm gerektiren önemli bir problem haline gelmiĢtir. 2011 yılı istatistiklerine göre, 
meydana gelen 277.976 trafik kazasında 2586 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 193.096 kiĢi yaralanmıĢtır. Bu 
rakamlar sadece kaza raporlarına yansıyan değerler olup gerçek sayıların bunların üzerinde olduğu 
da bilinmektedir.   Bu dramatik sonuçlar göz önüne alındığında araĢtırmacıları, meydana gelen kaza-
ların nedenlerini araĢtırmaya ve bunlardan yola çıkarak kazaları en aza indirgemeye çalıĢmaya yön-
lendirmektedir. Meydana gelen trafik kazalarının istenildiği oranda azaltılamamasının en önemli 
nedenlerinden birisi de, kazaların gerçek oluĢum nedenlerinin yeterince incelenmemesi, hazırlanan 
düzenli istatistiklerle kazaların azaltılacağının sanılması ve bu konuda çalıĢan kurum ve kuruluĢlar 
arasında yeterli iĢbirliğinin sağlanamaması, kamuoyunda istenen bilinç düzeyinin tam olarak oluĢturu-
lamaması yatmaktadır. Trafik kazalarının azaltılabilmesi için, bu iĢin bir mühendislik çalıĢması gerek-
tirdiği ve sadece ulaĢtırma mühendislerinin değil tüm ilgili disiplinleri biraraya getirmesi gerektirdiği 
gerçeğine göre hareket edilmelidir.   

Bu bildiride öncelikle, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak tüm dünyada kullanılan , kaza 
nedenlerini kaza sonrasında tutulan raporlar yardımıyla, fiziksel ve geometrik özellikler açısından 
ortaya cıkaran  bir analiz yöntemi olan KAZA ALAN ANALĠZĠ hakkında bilgi verilecektir. Analiz için 
çalıĢılacak alanın belirlenmesi, bu alana ait veri tabanının oluĢturulması, oluĢturulan verilerin yardı-
mıyla oluĢan kazaların analizi, analiz sonuçlarına göre yapılacak iyileĢtirme türlerine nasıl karar veri-
leceği ve iyileĢtirme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği anlatılacaktır. Daha sonra bu analiz yönte-
minin Ġstanbul BeĢiktaĢ ilçesinde belirlenen bir alanda yapılan uygulaması, bu uygulama sonucunda 
elde edilen  kaza nedenleri ve kazaların azaltılmasına yönelik yapılması önerilen iyileĢtirmeler hak-
kında bilgi verilecektir. 

1.Trafik kaza analizleri: 

Kaza, istenmeyen ve önceden meydana geliĢi planlanamayan, genellikle ölüm, yaralanma veya 
maddi hasarla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir ya da önceden bilinmeyen istem dıĢı bir olgu 
sonrası aniden meydana gelip kontrol dıĢına çıkan ve kiĢinin bedensel bütünlüğüne zarar verebilecek 
yada maddi hasara neden olabilecek nitelikteki olaylardır. Kazalar, sürücülerin yeteneğinin ve araçla-
rının özelliklerinin yanında karayolunun fiziksel özelliklerine, yol kenarından yapılan müdahale oranı-
na, hava durumuna, diğer taĢıtların varlığına ve hız limitlerine bağlıdır.  

Trafik kaza analizlerinin amaçlarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

                                                           
1 BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye 
2 BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye 
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a. Meydana gelen kazanın oluĢ nedeninin tanımlanması. 

b. Kaza bölgelerinin belirlenmesi ve bu bölgelerde yapılması gereken iyileĢtirme programının 
saptanması. 

c. Yol güvenliği ile ilgili iyileĢtirmelerin değerlendirilmesi. 

d. Kazayı meydana getiren bileĢenlerle ile ilgili olarak, kanuni ve hukuksal açıdan ne gibi iyi-
leĢtirmelere gerek duyulduğunun saptanması. 

Kaza analizleri iki ana grupta toplanır: 

a. Tekil kaza araĢtırması. 

b. Belirli bir bölgede ya da benzer bölgelerde oluĢan kazaların gruplar halinde incelenmesi. 

Tekil kaza analizi, meydana gelen bir kazanın, tek baĢına, detaylı olarak araĢtırılmasıdır. 

AraĢtırma beĢ aĢamada gerçekleĢtirilir: 

1. Kaza raporlarının incelenmesi. 

2. Kaza ile ilgili ek bilgilerin toplanması. 

3. Teknik bilgilerin hazırlanması. 

4. Kazanın yorumlanması. 

5. Sebep analizi. 

Ġkinci gruptaki kaza analizlerinin amacı, belirlenen bir ya da benzer özelliklere sahip birden fazla 
bölgede oluĢan kazaların incelenerek, bu kazaları azaltacak iyileĢtirme türlerinin saptanması ve 
iyileĢtirme sonuçlarının değerlendirilmesidir. ÇalıĢmanın hedefi, belirli türdeki kazaların azaltılması 
olduğu gibi, genel olarak tüm kazaların azaltılması da olabilir. Belirlenen hedefe bağlı olarak yapılan 
çalıĢmalar Ģu aĢamalardan oluĢur: 

 ÇalıĢma alanının seçimi:  Analizine karar verilen bölgede incelenecek kesim ya da nokta-
nın belirlenmesi, yani kara noktaların saptanması iĢlemidir. Bu aĢamada kullanılan yöntem-
ler Ģunlardır: 

- Kaza noktası haritaları. 

- Kaza oranlarına göre kara noktaların belirlenmesi. 

- Ağırlıklandırma yöntemine göre kara noktaların belirlenmesi. 

- Kaza deneyimlerine göre sıralama yöntemi ile kara noktaların belirlenmesi. 

- Kalite kontrol metodu. 

 Seçilen çalıĢma alanına ait veri tabanının oluĢturulması: Kaza analiz çalıĢmları, istatis-
tiksel verilere dayalı çalıĢmalardır. Çünkü, trafik kazaları, ne zaman ve nerede meydana ge-
leceği önceden tahmin edilemeyen, meydana geliĢleri ise objektif olarak izlenemeyen olay-
lardır. Bu nedenle, kaza analizi yapacak kiĢilerin, kaza yerini, Ģiddetini , sıklığını, tipini ve 
diğer özelliklerini tam ve doğru olarak yansıtacak bilgi ve kayıtlara ihtiyaçları vardır. Bu ko-
nuda, veri tabanının oluĢturulmasına olanak tanıyan temel kaynak , kaza sonrası hazırla-
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nan kaza tespit tutanakları (kaza raporları) dır. Analiz sonuçlarının doğruluğu,  bu raporların 
eksiksiz ve doğru olarak hazırlanmasına, rapor içeriğinin analiz çalıĢmaları için gerekli olan 
bilgiler açısından yeterli olmasına bağlıdır. Buna ek olarak, veri tabanının kolayca hazırla-
nabilmesi için iki temel bilgi kayıt sistemine ihtiyaç vardır. Bunlar meydana gelen kazalara 
ait tüm bilgilerin bölgesel bazda elde edilebileceği Trafik Kazası Bilgi Kayıt Sistemi ile, ka-
zanın meydana geldiği karayoluna ait tüm fiziksel ve geometrik bilgierlin bulunduğu Karayo-
lu Bilgi Sistemidir. 

 Seçilen çalıĢma alanında meydana gelen kazaların analizi: Analiz bölgesine ait veri ta-
banı oluĢturulduktan sonra, toplanan veriler iki temel gruba ayrılarak ―Alan Analizi‖ yöntemi 
ile değerlendirilir. Yöntemde değerlendirilecek ilk grup veri, kazanın olduğu yeri, kazanın 
oluĢ Ģekli, kazanın meydana geldiği andaki sürücü, taĢıt, hava ve yol durumu ile ilgili bilgi-
lerdir. Değerlendirmede toplanan tüm veriler ―ÇarpıĢma diyagramı‖ adı verilen Ģematik 
planlar üzerine aktarılır. Diyagramın çiziminde, belirli bir zaman periyodunda (genelde bir 
yıl), kara nokta ya da kesimlerde oluĢan tüm kazalar, semboller ve kodlar yardımı ile o nok-
ta ya da kesime aite Ģematik plan üzerine iĢlenir. Diyagramlar, kendi kendilerini açıklama ve 
ait oldukları nokta ya da kesimde oluĢan tüm kazaları genel detayları ile yansıtma özellikle-
rine sahiptirler. Diyagram üzerine iĢlenemeyen bilgiler ise ―Kaza Özet Tablosu‖ adı verilen 
tablolara aktarılırlar. ġekil 1‘de çarpıĢma diyagramı, Tablo 1‘de ise kaza özeti tablosu örne-
ği görülmektedir. 

 

ġekil 1. ÇarpıĢma Diyagramı 

Değerlendirmeye alınacak ikinci grup veri ise, kazanın olduğu yere ait fiziksel özellikleri yansıtan 
verilerdir ve bunlar ― Durum Diyagramı‖ olarak adlandırılan diyagramların hazırlanmasında kullanılır. 

25.6 12.50 B-K 

ALIŞVERİŞ 

MER. 

05,03 11,30 A-K 
13.05 16,50 Y-I 

OTOPARK 

TARİH – SAAT -YOL YÜZEYİ 
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Durum Diyagramlarında, kara nokta ya da kesime ait tüm geometrik yol özellikleri, trafik iĢaret, ıĢık ve 
sinyallerin durumları ve yerleri, tüm çevresel özellikler ve arazi kullanımları net olarak belirtilmelidir. 

 ÇalıĢma alanında yapılacak iyileĢtirme türlerine karar verilmesi: Analiz çalıĢması baĢ-
langıcında, çalıĢma sonunda elde edilmesi istenen hedefler tam olarak saptanmalıdır. Bu 
hedefler, belirli türdeki kazaların azaltılması (akollü araç kullanımın yol açtığı kazaların ya 
da yaya kazalarının azaltılması gibi) ya da genel olarak tüm kazaların azaltılması olabilir. 
Hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu aĢamaya kadar hazırlanmıĢ olan, çarpıĢma ve du-
rum diyagramları yardımı ile kısa zamanda en ekonomik faydanın alınacağı iyileĢtirme tü-
rüne karar verilmeye çalıĢılır. Bu aĢamada, analiz çalıĢmaları, yapılacak hacim sayımları, 
hız ölçümleri ya da gözlemlerle desteklenebilir. 

Tablo 1.Kaza özet tablosu. 

 KAZA ÖZETĠ KAZA SONUCU 

 

 

 

 

Kaza No 

  

Kazaya 

KarıĢan 

Araç 

Sayısı 

Kazaya 

KarıĢan 

Araç 

Cinsi 

Kaza Tipi Hava Durumu Yol Yüzeyi 

Gün Durumu 

Ölü 

Sayısı 

Yaralı 

Sayısı 

Maddi Hasar 

10*TL Gündüz 

Gece 

Aydın 

Var 

Aydın 

Yok 

Gün Ay Yıl Saat 

6271 16 12 95 11:30 2 O-O B Y I + - - - - 17.000 

6272 16 12 95 12:30 2 O-O G-C Y I + - - - - 25.000 

6273 16 12 95 12:30 2 O-Ky B Y I + - - - - 30.000 

6274 16 12 95 18:00 2 Ot-Ot B Y I  +    30.000 

6275 16 12 95 19:30 2 O-O B Y I  +    7.500 

6276 18 12 95 23:30 1 O G A K  +    30.000 

6277 19 12 95 16:00 2 O-Mts L Y I  +   1 6.000 

6278 22 12 95 12:30 1 O G B K +     15.000 

6279 22 12 95 16:45 2 K-O K B K  +    10.000 

6280 24 12 95 02:00 1 O G-E B K  +   4 150.000 

 

 ĠyileĢtirme sonuçlarının değerlendirilmesi: Herhangi bir kaza problemi tanımlayıp, çö-
zümü için gerekli olan iyileĢtirme uygulandıktan sonra, sonuçlarının olumlu olup olmadığının 
araĢtırılması gerekir. ―Önce-sonra analizleri‖ ile yapılan değerlendirmelerde, iyileĢtirme so-
nuçlarını yada kaza oluĢumlarındaki değiĢiklikleri tam olarak yansıtacak uzunlukta zaman 
periyotları seçilmelidir. Bu süre, üç ay ile bir yıl arasında değiĢebilir. Analizde kullanılan 
yöntem ise, ―normal yaklaĢım testi‖dir. Ayrıca yapılan bu iyileĢtirmenin sonuçlarının net ola-
rak saptanması oldukça zordur. Bazı durumlarda, yapılan iyileĢtirme, belirli bir türdeki kaza 
oluĢumunu engellerken, diğer tipteki kazaların artmasına neden olabilir. Örneğin, dik açılı 
çarpıĢmaların azaltılması amacı ile sinyalize edilen bir kavĢakta, bu tip kazalar azalırken, 
arkadan çarpma türünde kazalar artabilir. Bu nedenle, iyileĢtirme sonuçları değerlendirilir-
ken tüm bu negatif ve pozitif etkiler göz önüne alınmalıdır. 
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2.Alan analizinin seçilen bölgedeki uygulaması:  

Alan analizinin uygulaması için seçilen yol kesimi BeĢiktaĢ ilçesi sınırlarında bulunan Akmerkez-
Levazım yolu diğer bir ismiyle Ulus yeni yol dur. Ġncelenen kesimde 2010 yılında meydana gelen 80 
kaza analiz edilmiĢ,kazlar meydana geliĢ nedenleri, kazaya karıĢan araç türleri, kaza esnasındaki 
hava durumu, oluĢ nedenleri ile birlikte çarpıĢma diyagramlarına ve kaza özet tablolarına iĢlenmiĢtir. 

 

 

ġekil2 . Analizi yapılan yol kesimine ait çarpıĢma diyagramından bir kesit. 

ÇarpıĢma diyagramı ve kaza özet tablosundan görüldüğü gibi meydana gelen kazaların  %94‘  ü tek 
aracın karıĢtığı kazalardır ve bu araçların %81 i özel araçtır. OluĢan kazaların kaza türüne bakıldığın-
da ise kazaların % 93‘ünün G tipi yani aĢırı hız nedeniyle kontrolden çıkmadır. Bu kazaların %60‘ı 
yağıĢlı havalarda, %22 si ise açık havalarda  olup %65‘i gündüz saatlerinde meydana gelmiĢtir. 

  

ġekil 3. Akmerkez-Levazım Yolunun planı. 
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SONUÇ 

Yapılan çalıĢmada incelenen kesimde hazırlanan çarpıĢma ve durum diyagramları bir araya getirildi-
ğinde, meydana gelen kazaların %93‘ünün aĢırı hız nedeniyle kontrolden çıkma olduğu görülmüĢtür. 
Yolun geometrik yapısı incelendiğinde, güzergahdaki boyuna eğimin araçların yol kesimine girdiğinde 
hızlanmasına, sürücülerin bu kesimdeki hız sınırlarına uymamaları ve yolda herhangi bir hız azaltıcı 
tedbir olmamasının kazalara neden olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle bu kesimde öncelikle hız azaltıcı 
önlemlerin alınması ve yapılacak denetimlerle sürücülerin hız sınırlarına uyması sağlanmalıdır. Yapı-
lan kaza analizleri Ģunu göstermiĢtir ki, aynı noktada birden fazla aynı Ģekilde kaza meydana geliyor-
sa, bu kazaların sadece sürücü kusurundan olduğunu söylemek iĢin kolayına kaçmak olur. Bu neden-
le, kaza raporlarından elde edilen bilgilerin sadece kara noktaların tespitinde kullanılması, tek baĢına 
kara noktaların tespit edilip bu noktalarda kazaların gerçek nedenlerinin azaltılmaması, oluĢan kaza-
ların sürekliliğini sağlar. Kaza nedenlerini tespit edip gerekli iyileĢtirmelere karar verip bunları uygula-
dıktan sonra da yapılan iyileĢtirmelerin etkisinin belirli bir periyot sonra takip edilmesi gerekir. Bu 
çalıĢmaların sürekliliği sağlandığı durumda ancak kazaların azaltılması sağlanabilir. Ayrıca; kazaların 
azaltılması çalıĢmalarının bir mühendislik çalıĢması gerektirdiği gerçeğinin yanı sıra bu çalıĢmaların 
disiplinler arası olması gerektiği de unutulmamalıdır. 
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MOBĠL-SMART TRAFĠK UYGULAMALARI 

Ali ÜNAL1  

 

“Anlık Trafik bilgisine her zaman ve her yerde ulaĢılması” konseptinden hareketle günümüzün en 
etkin ve yaygın iletiĢim araçlarının en baĢında yer alan TV ve Ġnternet platformunun kullanımı kaçı-
nılmaz olmuĢtur.  Kent geneli güncel trafik bilgisinin web tabanlı Mobil ve Smart uygulamalar aracılığı 
ile sürücü yolcu ve yayaların anlık olarak iletilmesi hedefinden hareketle ĠBB Cep Trafik ve ĠBB Smart 
Trafik TV adlı iki adet uygulama geliĢtirilmiĢtir.  

1. ĠBB Cep Trafik 

Kent genelinde yer alan trafik ölçüm sistemleri tarafından Trafik Kontrol Merkezine iletilen anlık trafik 
yoğunluk verileri, Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sensörlerinden alınan meteoroloji verileri, trafik 
kazaları ve yol ağları üzerinde bulunan altyapı çalıĢmalarına ait bilgiler, iĢlenerek Sayısal Trafik Yo-
ğunluk Haritası üzerinde sunulmaktadır. OluĢturulan bu harita Web aracılığı ile online yayımlanarak; 
sürücü ve yolcuların ekonomik ve konforlu bir seyahat için bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri 
sağlanmaktadır. 

Web tabanlı olarak 2006 yılında geliĢtirilen Trafik Yoğunluk Haritası, sürücü ve yolcuların standart bir 
bilgisayar üzerinden kullanımı için geliĢtirilmiĢti.  Bu durum kısıtlı bir kullanım sağlamakta ve sürücüle-
rin hızla değiĢebilen anlık trafik durumunu mobil olarak her an takip etmelerine imkan tanımamaktay-
dı.  “Anlık Trafik bilgisine her zaman ve her yerde ulaĢılması” fikri,  bizleri hızla geliĢen ve yay-
gınlaĢan mobil teknolojileri kullanmaya yönlendirmiĢtir. Bu kapsamda geliĢtirilen ĠBBCepTrafik mobil 
uygulaması, sürücü ve yolculara, cep telefonlarını kullanarak, günün her saatinde anlık trafik durum 
bilgilerine ulaĢma imkanı sunmaktadır.  

Kent genelindeki yolculuklara rehberlik eden ve trafik yoğunluğuna göre alternatif güzergah sunulan 
programda, kullanıcılar ĠBB CepTrafik uygulaması ile cep telefonlarından aldıkları yol durumu bilgisiy-
le gidecekleri güzergahların trafik durumu bilgisini öğrenerek kendilerine en uygun güzergahı belirle-
mektedirler. Ayrıca gidecekleri güzergahın kamera görüntülerini izleyerek yol hakkında daha fazla 
bilgi edinebilmektedirler. ĠBB CepTrafik uygulamasına gelen uyarılar ile anlık kaza, kar ve yağmur gibi 
trafiği etkileyen hava değiĢimleri ve ani trafik yoğunluklarını takip edebilmektedirler. Ayrıca yoğun 
olarak kullandıkları güzergahta bulunan hız sensörlerini ve trafik kameralarını ĠBB CepTrafik uygula-
masında favorilerine ekleyerek kısa sürede bu güzergahlar hakkında bilgi sahibi olabilirler. 

Mobil cihaz dünyasındaki çeĢitlilik ve iĢletim sistemi farklılıklarından dolayı, farklı cihaz ve modeller 
için ĠBB CepTrafik uygulamasının birçok versiyonu çıkarılmıĢtır. ĠBB CepTrafik uygulamasının, And-
roid ve standart mobil cihazlar için Java versiyonu, iPhone ve iPad versiyonu, Symbian S60 versiyo-
nu, Windows Phone 6 ve Windows Phone 7 versiyonu bulunmaktadır. Bütün versiyonların kullanımı 
ücretsizdir. Böylece “Anlık Trafik bilgisine her zaman ve her yerde ulaĢılması”sağlanmaktadır. 

1.1. Java Versiyon: 

Android ve Standart mobil cihazlarda kullanılan Java versiyon 1.128.000 farklı cep telefon numarası-
kiĢi tarafından indirilmiĢtir. Temel seviye cep telefonlarının %98‘inde çalıĢmaktadır.  Günlük ortalama 
60.000 kiĢi Java versiyonu kullanmaktadır. YağıĢlı günlerde 140.000 kiĢiyi geçebilmektedir.  

                                                           
1 - Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi – Ġstanbul – Türkiye 
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AçılıĢ Ekranı Ana Ekran Kamera Ekranı 

1.2. iPhone ve iPad Versiyonu 

425.000 cihaza indirilen bu versiyon iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda çalıĢmaktadır. Günlük 
ortalama 80.000 kiĢi tarafından kullanılırken, kötü hava koĢullarında bu oran 280.000 kiĢiye kadar 
çıkmaktadır.  

Uygulama ve tüm alt menüler tek elle kullanılabilecek Ģekilde optimize edilmiĢtir. Kullanıcı ilk açılıĢta 
detaylı olarak köprü trafiğinin bilgisine ulaĢmakta ve ekran üzerindeki ikonlara sadece bir tıklamayla 
kamera görüntülerine, hız sensörü bilgilerine, benzin istasyonlarına, otoparklara ve ĠDO iskelelerine 
ulaĢabilmektedir. Alttaki menüden uyarılara, favorilerine ve köprü güzergahına gidebilmektedir. Ya-
kınlaĢtırma, uzaklaĢtırma ve konum bilgisine yine ekranın sağ kısmında bulunan butonlar ile sağlan-
maktadır. 
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AçılıĢ Ekranı Ana Ekran Kamera Ekranı 

   

1.3. Dokunmatik Ekran Symbian S60 Versiyonu 

Bu versiyon dokunmatik ekranlı Nokia marka cihazlar için tasarlanmıĢtır. Bu güne kadar yapılmıĢ olan 
en kapsamlı ve geliĢmiĢ ĠBB CepTrafik versiyonudur. 

Telefonunun desteği varsa ana ekrana uygulama widget olarak eklenmekte ve istenen güzergahların 
son hızları ana ekranda görülmektedir. Uygulamada istenen kameralar 6 adet favori listesine eklen-
mekte ve favori listesindeki kameraların hepsi bir anda aynı ekranda görülmektedir. Favori listesinde-
ki kameraların sırası kullanıcı tarafından değiĢtirilebilir, istenen kamera silinebilir ve eklenebilir. Her 
hangi bir kamera görüntüsü açıkken, o kameranın etrafında bulunan kameralara doğrudan o yöndeki 
oklara-kamera isimlerine tıklanarak geçilebilir. Bu özellik haritaya dönülmesine gerek kalmadan ka-
meralar arasında güzergah üzerinde kolayca gezinmeyi sağlar. En uygun güzergah seçilip, seyahat 
süresi öğrenilebilinir.  

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

225 

   

Widget Ekranı AçılıĢ Ekranı Favoriler Menüsü 

   

Ana Ekran Kamera Ekranı Güzergah Planlama Ekranı 

 

1.4.Windows Phone 7 Versiyonu 

Microsoft‘un 2012 yılında geliĢtirdiği en güncel mobil platformu olan Windows Phone 7 iĢletim sistemi 
sürümü için geliĢtirilmiĢ olan ĠBB CepTrafik versiyonudur.  
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Kullanıcılar istedikleri kameraları favorilerine ekleyebilir. Dolayısıyla görmek istediği kameralara favo-
rilerinden daha hızlı bir biçimde eriĢir. Uyguma menüsü Ģu Ģekildedir, 

   

AçılıĢ Ekranı Ana Ekran Kamera Ekranı 

 

2.ĠBB Smart Trafik TV  

Akıllı TV‘ler (Smart TV) son zamanlarda gündeme gelmiĢ yeni bir kavramdır.  Akıllı TV‘ler ile internet 
ve TV kullanımı birleĢtirilerek kullanıcıların Web tabanlı TV kanallarını izleyebilmeleri, geliĢtirilen 
programlar ile hava durumu, facebook, twitter, youtube gibi uygulamaları kullanabilmeleri mümkün 
olmaktadır.  

Bu yeni konseptin getirmiĢ olduğu imkânlardan faydalanarak, Akıllı TV kullanıcılarının anlık trafik 
bilgisi alabilmesi için ĠBBCeptrafik uygulaması Akıllı TV‘ler içinde geliĢtirilmiĢtir. Bu aĢamada Arçelik, 
Beko ve Grundig Televizyonları için uygulama geliĢtirilmiĢtir. 
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Ana Menü Trafik Yoğunluk Haritası 

 

 

 

 

Kamera Seçme Menüsü 
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Kamera Ġzleme Menüsü 

 

 

Favori Kamera Düzenleme 
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Favori Kamera Ġzleme 
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TRAFĠK ZABITASININ GÖREV VE YETKĠLERĠ AÇISINDAN TÜRKĠYE VE 
ĠNGĠLTERE KARġILAġTIRMASI 

 

 Engin SAYGIN1 

GĠRĠġ 

Romalılar, hukukun toplumsal yaĢamın ve düzenin sağlanması için vazgeçilmez olduğu gerçeğini ―ubi 
societas ibi jus‖ yani ―nerede toplum varsa orada hukuk vardır‖ sözü ile özetlemiĢlerdir. Devletin 
ortaya çıkıĢından itibaren toplumsal yaĢamı düzenleyen kurallar arasında hukuk kuralları en önemli 
yeri tutmaktadır. Toplumsal yaĢamın özellikle bilimsel ve teknolojik alanda değiĢmesi ve geliĢmesi ile 
birlikte hukuk kuralları da değiĢmekte ve geliĢmektedir. Bu geliĢmeler arasında motorlu taĢıtlar, hem 
insan yaĢamını son derece kolaylaĢtırması hem de bir o kadar sorunların ortaya çıkmasına neden 
olması açısından önemlidir. Artan motorlu taĢıt sayısına bağlı olarak ortaya çıkan ve dinamik bir 
süreç olan trafiğin olduğu yerde kuralların varlığı ve gerekliliği tartıĢma götürmez bir konudur. 

Ülkemiz açısından kuralların varlığı ve gerekliliği ile uygulama arasındaki fark, kendisini en çok trafik 
hukuku alanında göstermektedir diyebiliriz. Bir baĢka ifade ile ülkemizde trafik kurallarının uygulan-
ması veya uygulanamaması önemli bir sorundur.  Ülkemizde her yıl trafik kazaları sonucu ortalama 
4.500 insan hayatını kaza yerinde kaybetmekte2 ve kazalarda ortaya çıkan yaralanmalar ve maddi 
kayıplar, bu ölüm oranına eklenince Türkiye‘de kiĢi baĢına düĢen milli gelirin yaklaĢık %2.1‘i ekono-
mik kayıp olarak ortaya çıkmaktadır.3 

Trafiğin yalnızca Türkiye‘ye özgü bir sorun olmadığında kuĢku bulunmamaktadır.  Nitekim her yıl 
trafik kazaları sonucu ortalama 40.000 kiĢi hayatını kaybetmekte ve Avrupa Birliği‘nde kiĢi baĢına 
düĢen milli gelirin %2‘si ekonomik kayıp olarak ortaya çıkmaktadır.4 Türkiye‘den farklı olarak Avrupa 
Birliği, trafik sorunun çözümü olarak görülen etkin yol güvenliği kurallarının uygulanmasının, yalnızca 
kazalarda ortaya çıkan ölüm oranını azaltmakla kalmayacağının, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı 
sağlayacak kaynakların bu amaca yönelik kullanılmasına fırsat vereceğinin farkına varmıĢ görünmek-
tedir.5 Bu farkındalığın en yüksek ülkelerden birisi Ġngiltere‘dir. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında karayolu güvenliğinde en iyi uygulamaya sahip ülkelerden biri Ġngiltere‘dir.  

Trafik kurallarının uygulamasını sağlayabilecek enstrümanlar çeĢitlidir: Altyapı ve mühendislik, eğitim, 
denetleme gibi.6 Kanaatimizce bu enstrümanlar arasında en önemlisi trafik denetimidir. Bu denetimin 
etkinliğini belirleyen en önemli faktör ise trafik zabıtasının görev ve yetkisidir. Bu çalıĢmamız trafik 
kurallarının iyi uygulanması ile trafik zabıtasının görev ve yetkileri arasında bir iliĢki olup olmadığını 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla trafik hukuku bakımından iyi uygulama örneği olan Ġngiltere 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ġdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
2 KIRMIZIOĞLU, Erkut, TÜYDEġ YAMAN Hediye, Trafik Levhalarının Bilinirliği (Ankara Pilot Bölge ÇalıĢması), Ocak 2011, 
http://www.trafik.gov.tr/trafik_isaretleri/Trafik_isaretleri_kitap.pdf, 15.04.2012.  
3 Trafik kazalarının oluĢturduğu sosyo-ekonomik maliyetlerin ülkemiz GSMH‟ın yaklaĢık % 2,1‘i olduğu tahmin edilmektedir. 
TÜĠK 2007. 
4 Trafik Law Enforcement Across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads, European Transport Safety 
Council, http://www.etsc.eu/ documents/copy_of_Traffic_Law_ Enforcement_in_the_EU.pdf, 20.04.2012  
5 Trafik Law Enforcement Across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads, European Transport Safety 
Council, http://www.etsc.eu/documents/copy_of_Traffic_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf, 20.04.2012. 
6 KIRMIZIOĞLU, Erkut, TÜYDEġ YAMAN Hediye, Trafik Levhalarının Bilinirliği (Ankara Pilot Bölge ÇalıĢması), Ocak 2011, 
http://www.trafik.gov.tr/trafik_isaretleri/Trafik_isaretleri_kitap.pdf, 15.04.2012.  

http://www.trafik.gov.tr/trafik_isaretleri/Trafik_isaretleri_kitap.pdf
http://www.etsc.eu/%20documents/copy_of_Traffic_Law_%20Enforcement_in_the_EU.pdf
http://www.etsc.eu/documents/copy_of_Traffic_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf
http://www.trafik.gov.tr/trafik_isaretleri/Trafik_isaretleri_kitap.pdf
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ile Türkiye‘de trafik zabıtasının görev ve yetkileri karĢılaĢtırmalı olarak incelenecektir. Ġlk bölümde 
öncelikle Türk hukuk sisteminde trafik hukuku ile ilgili mevzuata kısaca değinilecektir. Daha sonra 
trafik hukuku ile ilgili yetkili kurullardan bahsedilecektir. Ardından trafik zabıtasının görev ve yetkileri 
ele alınacaktır. Ġkinci bölümde benzer bir sıralama izlenerek ilk olarak Ġngiliz hukuk sisteminde trafik 
hukuku ile ilgili mevzuata değinilecektir. Daha sonra Ġngiltere‘de trafik hukuku ile ilgili yetkili kurullar-
dan bahsedilecektir. Ġngiliz hukukunda trafik zabıtasının görev ve yetkileri ele alınacaktır. Son bölüm-
de ise bu karlaĢtırmadan yola çıkarak, trafik kurallarının etkin olarak uygulanması ile trafik zabıtasının 
görev ve yetkileri arasındaki iliĢki değerlendirilecektir. 

TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK HUKUKU 

Mevzuat 

Trafik ile ilgili olarak ülkemizde ilk düzenleme araba ve hayvanların idare ve muhafazasında kusur 
kenar baĢlığı ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda mal ve can emniyetini tehlikeye düĢürecek Ģekilde 
taĢıt kullanılmasını takip ve kontrol etmek amacını taĢımaktadır.1 Bu amaçla ilgili Kanunun 565. mad-
desi ile yetki genel zabıtaya verilmiĢtir. Benzer bir düzenleme 14 Temmuz 1934 gün ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 19. maddesinde ―Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus 
yerlerde intizamı temin ve Seyrüsefer Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmıyan nakil vasıtalarını 
iĢletmekten ve bu vasıtaları sarhoĢ olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak surette 
idare edenleri çalıĢmaktan meneder‖ Ģeklinde getirilmiĢtir.2  

Karayollarını, ülkenin taĢıma ihtiyaçlarını karĢılayacak düzeye getirmek ve alt yapıyı gerçekleĢtirmek 
üzere 01 Mart 1950 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.3 Bu tarihten itibaren karayolu 
altyapısı hızla geliĢmiĢtir. Bu geliĢmenin sonucu olarak ise ilk kez 1953 tarihli ve 6085 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanunu kabul edilmiĢtir.4 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde; ―trafiğin 
tanzim ve murakabesinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce teĢkil edilecek bölge ve il trafik zabıtasınca 
yapılacağı, ayrıca merkezde ve teĢkilatında Ģube müdürlüğü bulunan il emniyet müdürlüklerinde trafik 
Ģubesi ve diğer il emniyet müdürlüklerinde de trafik büroları kurulacağı‖ hükmü ile ilk kez özel bir trafik 
zabıtası kurulmuĢtur.  

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile: 

Trafik suçlarına iliĢkin cezaların istisnasız olarak mahkemeler tarafından verilmesi, 

Trafiğin tanzim ve kontrolünün motorlu araçlarla donatılmıĢ trafik zabıtası tarafından yapılması, 

Teknik muayene ve kontrollerin, trafik güvenliği donatımı ve bunların sürekli hale getirilmesi iĢinin 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması benimsenmiĢtir.5 

                                                           
1 Türk Ceza Kanunu (Mülga), Kanun Numarası: 765,  Kabul Tarihi: 01.03.1926, Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 13.03.1926. 
13.11.2005 tarih ve 25642 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 04.11.2004 tarih ve 5252 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile 1 
Haziran 2005 tarihi itibariyle tüm ek değiĢiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
2 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Kanun Numarası: 2559 Kanun Tarihi: 4.7.1934 Resmi Gazete‘de Yayınlandığı Tarih: 
14.7.1934.  
3 http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Tarihce.aspx, 15.04.2012. 
4 Karayolları Trafik Kanunu (Mülga) Kanun Numarası: 6085 Kanun Tarihi: 11.5.1953 Resmi Gazete‘de Yayınlandığı Tarih: 
18.5.1953.  
5 T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı AraĢtırma ve Etütler Merkezi, Türkiye‘de Trafik Mevzuatının GeliĢimi, 
http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm, 15.04.2012.  

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/Tarihce.aspx
http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm
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1961, 1964 ve 1967 tarihlerinde üç kez değiĢiklik yapılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,1 bu 
değiĢiklere rağmen uygulamada meydana gelen aksaklıklar ve noksanlıklar tamamen gideremediğin-
den 1981 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı'nca karayolu trafiği yönünden günün ihtiyaçlarına, ülke Ģartlarına 
ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak bütün konuları kapsayacak Ģekilde yeni bir Karayolları 
Trafik Kanunu Tasarısı hazırlanmıĢ ve bu tasarının hazırlanmasında teknik konu ve ortak hükümler 
için yabancı ülke mevzuatlarından yararlanılmıĢtır.2 Sonuç olarak, halen yürürlükte bulunan 18 Ekim 
1983 gün ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kabul edilmiĢtir.3 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ile getirilen temel yenilikler Ģunlardır:4 

 Trafik kuralının insan, araç ve yol gibi unsurlar açısından değerlendirilmesi yapılarak ilgili 
kuruluĢların yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiĢtir.  

 Sürücü adaylarının yetiĢtirilmesi amacı ile sürücü kursları açılması hükmü getirilmiĢtir.  

 Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına yeteri ka-
dar zorunlu trafik dersleri konulması esası getirilmiĢtir.  

 Öğrencilerin trafik güvenliğini sağlanması amacıyla okul geçidi görevlilerinin yetkili kılınması 
kararlaĢtırılmıĢtır.  

 Trafik polisine, sürücüsü tespit edilemeyen araçların kural ihlali yapması halinde, aracın 
tescil plakasına göre tutanak düzenleme yetkisi verilmiĢtir.  

 TaĢıtların teknik yönden daha bilimsel esaslara göre muayeneye tabi tutulmaları sağlanmıĢ-
tır.  

 ĠĢlenen her trafik suçu için ceza puanı esası getirilmiĢ ve 100 ceza puanını aĢan sürücülerin 
sürücü belgelerinin 2 ay süre ile geri alınması uygulamasına geçilmiĢtir.  

Türkiye‘deki trafik ile ilgili belli baĢlı kanunlar ve yönetmelikler aĢağıya sıralanmıĢtır: 

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

 1593 Sayılı EriĢme Kontrolü Karayolu Kanunu 

 237 Sayılı TaĢıt Kanunu 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği 

 Fahri Trafik MüfettiĢliği Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği 

 Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller Ġle 
Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik 

 

                                                           
1 12.01.1961‘te kabul edilen 232 sayılı Kanun, 13.05.1964‘te kabul edilen 471 sayılı Kanun ve 09.05.1967 tarihinde kabul 
edilen 866 sayılı Kanun. 
2 T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı AraĢtırma ve Etütler Merkezi, Türkiye‘de Trafik Mevzuatının GeliĢimi, 
http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm, 15.04.2012. 
3 18 Ekim 1983 gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 137. maddesi, 
Kanunun bazı maddelerinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise yirmi ay sonra yürürlüğe gireceğini hükme bağladığından, 
Kanunun tümü 18 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 
4  T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı AraĢtırma ve Etütler Merkezi, Türkiye‘de Trafik Mevzuatının GeliĢimi, 
http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm, 15.04.2012. 

http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm
http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik.htm
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1.1. Görevli Kurul, Kuruluş ve Komisyonlar 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile trafik ile ilgili 
olan kurul ve kuruluĢlar ve komisyonların görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiĢtir. Bu kurum ve 
kuruluĢlardan birkaçı Ģunlardır. 

1.1.1. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu BaĢbakan'ın baĢkanlığında, Adalet, ĠçiĢleri, Maliye, Milli Eğitimi 
Bayındırlık ve Ġskan, Sağlık, UlaĢtırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, 
Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluĢur.1 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Trafik 
Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaĢama 
geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler.  

Kurulla ilgili olarak getirilen belli baĢlı eleĢtiriler, kurulun yaptırım gücü olmasına rağmen kurulda hiç 
uzman bulunmaması, alt kurulun doğrudan temsil edilmemesi, kurula sonuçların ve bilgilerin dolaylı 
olarak ulaĢması ve kurulun araĢtırmacılarla hiç teması bulunmamasıdır.2 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri BaĢkanının baĢkanlı-
ğında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan kamu kurumlarının en az daire baĢkanı seviye-
sinde görevlileri, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü  BaĢkanlığı, Türkiye ġo-
förler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile ĠçiĢleri Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili 
üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını  Önleme Derneği ve 
Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve BaĢkent BüyükĢehir BaĢkanından oluĢur. Ġhtiyaç 
duyulan konularda bilgilerine baĢvurmak üzere diğer kurum ve kuruluĢlardan temsilci çağrılabilir.3 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığınca trafik hizmetlerinin çağdaĢ ve gü-
venli bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilere önerilecek önlemlerin uygu-
lanabilirliğini tartıĢarak karara bağlar. 

Kurulun, trafik güvenliğinin sağlanması için her konuda öneride bulunma ve koordinasyon sağlanması 
gibi görevleri olmasına karĢın, herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bu kadar görev yükle-
nen bu kuruldan hiç kimse üst kurula katılamamaktadır.4 

İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görev ve Yetkileri 

Ġl sınırları içinde, mahalli ihtiyaç ve Ģartlara göre; trafik düzenini ve güvenliği bakımından yönetmenlik-
le gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının baĢkanlığında, Belediye, 
Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları ve Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonuna 
bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili Üniversite, oda, vakıf ve kamuya 

                                                           
1 Karayolları Trafik Kanunu m. 4/a, 14.08.1997 tarih ve 23080 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği m. 6. 
2 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı UlaĢtırma Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu Trafik Düzeni, Karayollarında Can Güvenliği Alt 
Komisyonu Raporu, Ankara 2001, www.dpt.gov.tr/DocObjects/ Download/3065/oik591.pdf, 15.04.2012.  
3 Karayolları Trafik Kanunu m. 4/b. 
4 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı UlaĢtırma Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu Trafik Düzeni, Karayollarında Can Güvenliği Alt 
Komisyonu Raporu, Ankara 2001, www.dpt.gov.tr/DocObjects/ Download/3065/oik591.pdf, 15.04.2012. 

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/%20Download/3065/oik591.pdf
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/%20Download/3065/oik591.pdf
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yararlı Dernek veya kuruluĢların birer temsilcisinden oluĢan Ġl trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın 
baĢkanlığında, aynı kuruluĢların yöneticileri temsilcilerinin katıldığı Ġlçe Trafik Komisyonu kurulur.1 

Ġl ve Ġlçe trafik Komisyonları, trafiğin düzenli bir Ģekilde akımını sağlamak, trafik düzenini ve güvenliği 
yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıĢtırılacak yolcu ve yük taĢıtları ile motorsuz taĢıtla-
rın çalıĢama Ģekil ve Ģartları, çalıĢtırabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek, gerçek ve tüzel 
kiĢiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluĢlara ait otopark olmaya müsait boĢ alan, arazi ve arsaları 
geçici otopark yeri olarak ilan etmek konularında yetkiye sahiptir. Ayrıca bütün ülkeyi ilgilendiren 
Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları ĠçiĢleri Bakanlığına iletmekle 
yetkilidir.  

Bu kuruĢların dıĢında Emniyet Genel Müdürlüğü özellikle trafik suçu iĢleyenler hakkında tutanak 
düzenlemekle, gerekli iĢlemleri yapmak ve takip etmekle; Karayolları Genel Müdürlüğü tescile aykırı 
hareket edenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemekle; Milli Eğitim Bakanlığı motorlu araç 
sürücülerinin yetiĢtirilmesi için sürücü kursları açmakla, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve 
bunları denetlemekle, ilköğretim ve orta öğretim okullarının, ders programlarına eğitim amacıyla 
zorunlu uygulamalı trafik ve ilkyardım derslerini koymakla; Sağlık Bakanlığı trafik kazalarında yarala-
nanları en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, ĠçiĢleri Bakanlığının 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uygun görüĢü de alınarak karayolları üzerinde ilkyardım istas-
yonları kurmakla, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamakla yetkilidirler. 

1.2. Trafik Zabıtasının Görev, Yetki ve Teşkilatlanması 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın, trafik 
hizmetlerini yürütmeye iliĢkin yetkisini 6. maddede düzenlemiĢtir. Trafik zabıtasının asli görevi trafik 
hizmetlerini yürütmektir. Trafik zabıtası görevi sırasında karĢılaĢtığı acil ve zorunlu hallerde genel 
zabıta görevi yapmakla da yetkilidir. Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiĢ bakımından zorunlu 
görülen haller dıĢında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilmez, araç gereç ve özel teçhizatı 
trafik hizmetleri dıĢında kullanılamaz. 

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teĢkilatının görev 
alanı dıĢında kalan yerlerde de jandarma trafik eğitimi almıĢ subay, astsubay ve uzman jandarmalar 
eliyle trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidirler. Dolayısıyla, trafiğin 
düzenlenmesi ile ilgili yetkiler ağırlıklı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik zabıtası personeli ve 
Jandarma Genel Komutanlığının yetkili kıldığı personeli tarafından kullanılır. Fakat Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinin 7. maddesindeki esaslara uygun olarak diğer birimlerdeki Emniyet hizmetleri sınıfı 
personeli ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kıldığı personeli tarafından da kullanılır. Ayrıca, 
sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak 
üzere, Karayolu Trafik Kurulunca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst Kurulunca uygun görülen 
kiĢilere valilerce "Fahri Trafik MüfettiĢliği" görevi verilmektedir. 

Trafik polisi ve jandarmanın trafik hizmetlerinde görevli personeli; trafiğin düzenlenmesi ve trafik 
suçlarına el konulmasına ait olarak kendi sorumluluk sahalarında; 

 Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması 
gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayo-
lunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafi-
ğin düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamakla, 

                                                           
1 Karayolları Trafik Kanunu m. 12. 
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 Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluĢ nedenlerini tüm kusurlu unsurla-
ra göre inceleyerek, iz ve delillerini tespit etmek, adli iĢlemlere ve istatistiki bilgilere esas 
olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamakla, 

 Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardı-
mın yapılmasını, en yakın sağlık kuruluĢuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden 
sakıncası bulunan yaralılar için, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamakla, 

 Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri 
kaybolmayacak Ģekilde iĢaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve 
yolun trafiğe açılmasını sağlamakla, 

 Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım mal-
zemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, ta-
Ģıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun 
durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal iĢlemlerin yapılmasını sağlamakla, 

 Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu unsurlara 
göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili ku-
ruluĢlara bilgi vermekle, 

 Karayolları Trafik Kanunu‘nun suç sayıldığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında, suç veya 
ceza tutanağı düzenlemek, mahkemelik suç tutanaklarının bir örneğini (7) iĢ günü içinde 
yetkili mahkemeye, trafik para cezası tutanaklarını ise (7) gün içinde takip ve tahsili için ilgili 
mal sandığına göndermek, tutanakların kaydedildiği listeleri ise, örneğine uygun olarak tan-
zim ve tasdik ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezine intikal ettirilmek üze-
re ilgili trafik kuruluĢuna gönderilmesini sağlamakla, 

 Karayolları Trafik Kanunu‘nun 116‘ncı maddesi uyarınca sürücüsü tespit edilemeyen 
araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, iĢlemiĢ olan suç mahkemece ceza 
tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye, trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde ka-
lan suçlardan ise adres tespiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere aracın tes-
cilinin yapıldığı Ġl Trafik KuruluĢuna göndermekle, 

 Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak ulusal ve uluslararası yarış ve 
koşularla ilgili olarak bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik 
tedbirlerini almak ve koĢuların güvenli Ģekilde yürütülmesini sağlamakla, 

 Sorumluluk alanlarının kesin hatları ile belirlenmesini sağlamak, icabında trafik zabıta-
sı ile müĢterek kontroller yapmak amacı ile mülki amire teklif ve önerilerde bulunmak, bu 
konuda hazırlanarak mülki amirce onaylanıp yürürlüğe konulan protokolle verilen görevleri 
yapmakla, 

 Mevsim Ģartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlerine, haftanın gün-
lerine ve günün muhtelif saatlerine göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak, 
kontrol hizmetlerinin kendi sorumluluk sahasındaki tüm yollara yaygınlaĢtırılması ve deva-
mının sağlanması amacıyla günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programları hazırla-
mak ve uygulanmasını yapmakla, 
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 Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı ve dıĢındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan 
işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin 
görülen eksikliklerini ilgili kuruluşlara bildirmekle görevli ve yetkilidir. 

Yukarıda sayılan görevlere ilave olarak trafik polisi; 

 Araçların tescil iĢlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 

 Sürücülerin belgelerini vermek, 

 Ülke çapında taĢıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değiĢikliklerini iĢle-
mek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmekle görevli ve yetkilidir. 

 

2. İNGİLTERE’DE TRAFİK HUKUKU 

            2.1.Mevzuat 

Ġngiltere‘de trafik güvenliği açısından uzun bir geçmiĢe sahiptir.1 Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandı-
ğında görülmektedir ki, Ġngiltere karayolu güvenliği ile ilgili önlemleri daha önce almaya baĢlamıĢtır. 
Örneğin, ehliyetler ve araç fren gereksinimleri ile ilgili düzenlemeler ilk kez 1903 yılında getirilmiĢtir. 
Karayolları Trafik Kanunu (Highway Code) ise 1931 yılında yayımlanmıĢtır.2 

1970 sonrası, Ġngiltere‘de trafik güvenliği sorununa profesyonel yaklaĢım getirmek ve trafik güvenliğini 
geliĢtirmek için sistematik bir yaklaĢım sağlanması amacıyla belli baĢlı olarak Ģu güvenlik önlemleri 
alınmıĢtır:3 Yerel güvenlik mühendislerine kaza azaltma teknikleri eğitimi verilmiĢtir. Karayolları ve 
UlaĢtırma Kurumu (The Institution of Highways and Transportation) kaza azaltma ve önleme konu-
sunda 1980 (1991 yılında güncellenen) kılavuz yayınlamıĢtır. Yerel Yönetimler Birlikleri (The Local 
Authorities Associations) 1989 yılında (1996 yılında güncellenen) Ġyi Yol Güvenliği Uygulaması Tüzü-
ğünü (Code of Good Road Safety Practice) kabul etmiĢtir. Karayolları ve UlaĢtırma Kurumu, 1990 
yılında Kent Güvenliği Yönetim Rehberini (Guidelines for Urban Safety Management) ve 1990 yılında 
(1996 yılında güncellenen) Yol Güvenliği Denetim Rehberini  (Guidelines on Road Safety Audit) kabul 
edilmiĢtir. Otoyol ve ana yollarda bağımsız güvenlik uzmanları tarafından yapılan güvenlik denetimleri 
ise 1991 yılında zorunlu hale gelmiĢtir.  

Ġngiltere‘de trafik güvenliği 2000 yılından itibaren daha çok ilgi çeken bir konu olmuĢtur. 2000 yılında, 
Hükümet tarafından yeni bir yol güvenliği stratejisi yayımlanmıĢtır: 
―Geleceğin Yolları - Herkes Ġçin Daha Güvenli (Tomorrow’s Roads - Safer for Everyone)‖ adı ile anı-
lan strateji planı ile 2010 yılı için yeni kaza azaltma hedefleri belirlenmiĢtir:4 

- Trafik kazalarında ölen ya da ağır yaralı toplam sayısının % 40 azaltılması, 

                                                           
1 ÇalıĢmamızda Ġngiltere olarak ifade edilen aslında Büyük Britanya‘yı temsil etmektedir. Çünkü Kuzey Ġrlanda ile ilgili veriler 
ayrı olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, Ġskoç ve Galler Hükümetleri UlaĢtırma 
Bakanlığına yakın çalıĢmak suretiyle Ġskoçya ve Galler‘de yol güvenliğinin çeĢitli yönlerinde sorumluluğa sahiptirler. 
2 Koornstr, Matthijs; Lynam, David;  Nilsson, Göran; Noordzij, Piet; Pettersson, Hans-Erik; Wegman, Fred ve Wouters, Peter, 
SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom,and the Netherlands. 
 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf, 20.04.2012.  
3 Koornstr, Matthijs; Lynam, David;  Nilsson, Göran; Noordzij, Piet; Pettersson, Hans-Erik; Wegman, Fred ve Wouters, Peter, 
SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom,and the Netherlands. 
 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf, 20.04.2012. 
4  http://www.ukroads.org/ukroadsafety/articlespapers/tomorrowsroadssaferforeveryone.pdf, 20.04.2012.  

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf
http://www.ukroads.org/ukroadsafety/articlespapers/tomorrowsroadssaferforeveryone.pdf
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- Trafik kazalarında ölen ya da ağır yaralı toplam çocuk sayısının % 50 azaltılması. 

Ġngiltere‘deki trafik ile ilgili 1988 yılı sonrası kabul edilen kanunlar ve yönetmelikler aĢağıya sıralan-
mıĢtır: 

 Karayolları Trafik (Ġskoçya) Yönetmelik (Motorways Traffic (Scotland) Regulations 1995)  

 Motorlu TaĢıtlar (Sürücü Belgeleri) Yönetmeliği (Motor Vehicles (Driving Licences) Regula-
tions 1999)  

 Motorlu TaĢıtlar (Emniyet Kemeri Takılması) Yönetmeliği (Motor Vehicles (Wearing of Seat 
Belts) Regulations 1993)  

 Motorlu TaĢıtlar (Ön Koltuklarda Çocukların Emniyet Kemeri Takması) Yönetmeliği (Motor 
Vehicles (Wearing of Seat Belts by Children in Front Seats) Regulations 1993)  

 Polis Reformu Kanunu (Police Reform Act 2002)  

 Yol Güvenliği Kanunu (Road Safety Act 2006)  

 Karayolları Trafik Kanunu (Road Traffic Act 1991)  

 Karayolu Trafik (Yeni Sürücüler) Kanunu (Road Traffic (New Drivers) Act 1995) 

 Karayolu Trafik Suçluları Kanunu (Road Traffic Offenders Act 1988)  

 Trafik Yönetimi Kanunu (Traffic Management Act 2004)  

2.1. Görevli Kurul, Kuruluş ve Komisyonlar 

Ġngiltere‘de yol güvenliği politikası, ulaĢtırma politikasının bir parçası olarak algılanmaktadır. UlaĢtır-
ma 2010: 10 Yıllık Plan‘da (Transport 2010: The 10 Year Plan) belirtildiği üzere, temel ilke ―insanların 
yürüyerek ya da bisikletle, arabada, trende ve otobüste, denizde ya da uçakta güvenli bir Ģekilde 
seyahat etmelerinin ve kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanmasıdır‖. Bu kapsamlı politika pek 
çok birimin katılımı ile mümkün olabilmektedir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ġngiltere‘de ulusal düzeyde yol güvenliği idaresi UlaĢtırma Bakanlığı‘nın 
Yol ve Araç Güvenliği Müdürlüğü‘nün (The Road and Vehicle Safety Directorate of the Department 
for Transport) sorumluluğundadır. UlaĢtırma Bakanlığı özellikle mahkemeler ve zabıta faaliyetleri 
açısından, ĠçiĢleri Bakanlığı (Home Office) tarafından desteklenmektedir. Sağlık Bakanlığı (Depart-
ment of Health) ve Eğitim Bakanlığı  (Department of Education) tarafından okul politikaları konuların-
da desteklenmektedir.1   

UlaĢtırma Bakanlığı ile ilgili çeĢitli idari birimler yol güvenliği ile konularında sorumluluk almaktadır: 
Otoyolları Ajansı (Highways Agency) UlaĢtırma Bakanlığı‘nın yol güvenliği programını uygulamakla 
ve Ġngiltere‘de ulusal karayolları ve anayolları ağının bakımını yapmakla; Sürücü ve Araç Belgesi 
Ajansı (The Driver and Vehicle Licensing Agency) sürücü ve araç ruhsatı vermekle; SürüĢ Standartla-
rı Ajansı (The Driving Standards Agency) sürücü eğitim standartlarını korumak ve sürüĢ öğreticilerinin 
kaydını yapmakla; Araç Sertifikasyon Ajansı (The Vehicle Certification Agency) ve Araç Muayene 
Ajansı (The Vehicle Inspection Agency) araç düzenlemeleri sürdürmek UlaĢtırma Bakanlığı Araç 

                                                           
1 Koornstr, Matthijs; Lynam, David;  Nilsson, Göran; Noordzij, Piet; Pettersson, Hans-Erik; Wegman, Fred ve Wouters, Peter, 
SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom,and the Netherlands. 
 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf, 20.04.2012. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/2507/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/2864/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/2864/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/176/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/176/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/49/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/40/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/13/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/53/contents
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040018.htm
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf
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Standartları Mühendisliği Bölümünün (The Vehicle Standards Engineering Division) düzenlemelerini 
uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.1 Bu kuruluĢların dıĢında sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı 
Ġngiltere'de yol güvenliği tartıĢmaya katılmaktadır. Örneğin, Güvenlik Kamera Ortaklıkları (Safety 
Camera Partnerships) ve bağımsız BRAKE2, RoSPA3 gibi baskı grupları trafik kolluk sürecinde yer 
alan diğer kilit paydaĢlardır. 

Ġngiltere‘de her biri kendi alanında sorumlu olan 53 bölgesel polis gücü ĠçiĢleri Bakanlığı yetkisi altın-
da görev baĢındadırlar.4 Polis gücü alanlarının çoğu bir veya daha fazla yerel karayolunu içine alan 
coğrafyayı kapsamaktadır. Polis, bu sorumlu olduğu bölgede gözlem ve kuralların uygulamasından 
sorumludur. 

Sonuç olarak trafik ilgili kanunlardaki çeĢitli değiĢiklikler UlaĢtırma Bakanlığı tarafından baĢlatılmakta-
dır. Genellikle teklif edilen herhangi bir değiĢiklik kamuoyu ve paydaĢ kuruluĢlar nezdinde tartıĢmaya 
açılmaktadır. Yeni alınan önlemler uzun süreli teste tabi tutulmalarının yanında uygulamada karĢılaĢı-
lan sorunları belirlemek için kullanılan kapsamlı ve titiz gözleme tabi tutulmaktadır.5  Bu yaklaĢımla, 
Ġngiltere yol güvenliği konusunda kıskanılacak bir düzeyde olsa bile UlaĢtırma Bakanlığı 2010 yılına 
kadar Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında olduğu gibi kazaların azaltılması konusunda kendisine 
hedef belirlemiĢtir.   

2.2.  İngiltere’de Trafik Zabıtasının Görev ve Yetkileri 

Ġngiliz polis güçleri ―aktif trafik hukuku uygulamasını‖,  trafik polisliğinin bir alt dalı ve daha geniĢ 
anlamda polisliğin tüm yönlerini de içine alan alt dalı ve olarak görmektedir.6 Çünkü trafik polisliğinin 
Avrupa‘daki halen genel trafik gözetleme, olay ve kaza yönetimi, trafik yönü ve yönetmeliklerin etkin 
uygulanması Ģeklindeki geleneksel anlamının ötesinde, Ġngiltere‘de farklı bir anlamı bulunmaktadır. 
Nitekim trafik zabıtası suçla mücadele önemli bir oyuncu olarak polis tarafından algılanır. UlaĢtırma 
Bakanlığı‘nın 2002 verilerine göre diğer suçlar ile trafik güvenliği suçları arasında Ġngiltere‘de bir bağ 
bulunmaktadır.7 Bu nedenle, aralarında UlaĢtırma Bakanlığı‘nın da olduğu on bir hükümet kurumu 
Ulusal Toplum Güvenlik Planı (National Community Safety Plan) toplum güvenliği ile rol güvenliği 
arasında Ģu Ģekilde bir bağ kurmaktadır:8 

 ―Trafik kurallarının uygulanması ile daha genel hukuk kurallarının uygulanması birbirini dıĢlayan 
etkinlikler değildir. Yapılan araĢtırmalar kapsamlı bir Ģekilde göstermiĢtir ki, geniĢ bir yelpazede suç 
iĢleyen bir kimse trafik suçu iĢlemeye de yatkındır. (…) 

                                                           
1 Koornstr, Matthijs; Lynam, David;  Nilsson, Göran; Noordzij, Piet; Pettersson, Hans-Erik; Wegman, Fred ve Wouters, Peter, 
SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom,and the Netherlands. 
 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf, 20.04.2012. 
2 http://www.brake.org.uk/  
3 http://www.rospa.com/  
4 The Role of Traffic Law Enforcement Policies in National and EU Road Safety Strategies 
http://www.vtt.fi/files/sites/pepper/pepper_d2_wp1.pdf, 20.04.2012.  
5 The Role of Traffic Law Enforcement Policies in National and EU Road Safety Strategies, Police Enforcement Policy and 
Programmes on European Roads, http://www.transport-
research.info/Upload/Documents/201003/20100318_173636_67806_PEPPER_Final_Report_20081014.pdf, 20.04.2012.  
 
6 The Role of Traffic Law Enforcement Policies in National and EU Road Safety Strategies 
http://www.vtt.fi/files/sites/pepper/pepper_d2_wp1.pdf, 20.04.2012. 
7 The Role of Traffic Law Enforcement Policies in National and EU Road Safety Strategies http://www 
.vtt.fi/files/sites/pepper/pepper_d2_wp1.pdf, 20.04.2012. 
8 The National Community Safety Plan  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100413151441 
/crimereduction.homeoffice.gov.uk/communitysafety01.htm, 20.04.2012.  

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sunflower_report.pdf
http://www.brake.org.uk/
http://www.rospa.com/
http://www.vtt.fi/files/sites/pepper/pepper_d2_wp1.pdf
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201003/20100318_173636_67806_PEPPER_Final_Report_20081014.pdf
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201003/20100318_173636_67806_PEPPER_Final_Report_20081014.pdf
http://www.vtt.fi/files/sites/pepper/pepper_d2_wp1.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100413151441%20/crimereduction.homeoffice.gov.uk/communitysafety01.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100413151441%20/crimereduction.homeoffice.gov.uk/communitysafety01.htm
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Örneğin iĢlediği bir suçta motorlu taĢıt kullanan bir hırsız büyük olasılıkla sigortasız ve ruhsatsız bir 
araç kullanmaktadır. Sigortasız ve ruhsatsız araçların takibi, özelikle otomatik plaka tanıma sistemi ile 
(OPTS), bu hırsızın büyük olasılıkla polisin dikkatini çekmesini sağlamaktadır. Sigortasız ve ruhsatsız 
araçların yakalanması amacıyla kullanılan yeni yetkiler bu tür suçluların suç iĢleyecek yolları kaybet-
melerine neden olacak ve böylece onların suç iĢlemelerini engelleyeceği gibi yol güvenliğini de artıra-
caktır.‖  

Ġngiltere‘de sürücü ve yayaların güvenli bir Ģekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere trafik zabıtası 
yetkileri polise verilmiĢtir. Polis öncelikle herhangi bir kiĢiyi herhangi bir yerde durdurma yetkisine 
sahiptir.1 Bu Ģekilde polis tarafından durdurulan kimseler sürücü belgesi, sigorta sertifikası ve ruhsat 
gibi dokümanları sunmalıdırlar. Polis iĢlenen suçun niteliğine göre, örneğin emniyet kemeri takılma-
ması gibi para cezası kesmeye yetkili iken, sinyal lambalarından birisi çalıĢmıyor ise araç kusur dü-
zeltme yazısı vermeye ve alkol testini geçemeyenler için ise bu bir suç olduğu için gerekli iĢlemleri 
yapmak üzere polis merkezine götürmeye yetkilidir.2 

Ġngiltere‘de polisin dıĢında Karayolları Ajansı trafik görevlileri bulunmaktadır ki bunlar polis memuru 
değildir ve herhangi bir zorlama yetkileri yoktur. Ancak günümüzde daha önce bölgenin otoyol ağı 
üzerindeki polis tarafından üstlenilen görevlerin yüzde 90 kadar gerçekleĢtirmektedirler.3 Trafik Ġdare-
si Kanunu (Traffic Management Act) 5. maddede trafik görevlilerinin yetkilerini düzenlemektedir:   

 Trafik görevlisi 3. Bölümde belirtilen ve yetkili olduğu yerlerdeki yollarda trafiğin hareket et-
mesine veya iyileĢtirilmesi; 

 Bu yollarda trafiğin tıkanmasına ve bozulmaya neden olabilecek (veya neden olma potansi-
yeli bulunan) herhangi bir Ģeyin önlenmesi veya azaltılması; 

 Bu yollarda kiĢileri ve trafiği tehlikeye sokacak tehlikelerin uzaklaĢtırılması; 

 Bu yollara zarar veren ve yol yakınında bulunan zarar verici Ģeylerin engellenmesi amacıyla 
Trafik Ġdaresi Kanununda verilen yetkileri kullanır. 

Bunun dıĢında Trafik Ġdaresi Kanunu trafik görevlilerine Ģu yetkileri de vermiĢtir: 

 Trafiği durdurmak veya yönlendirme yetkileri 

 Geçici trafik levhaları yerleĢtirme yetkileri 

 Trafik görevlileri hakkında daha özel yetkiler 

 Trafik memurları tarafından bazı araçların kaldırılması 

DEĞERLENDĠRME 

Türkiye‘de trafik ile ilgili düzenlemeler ilk kez 1926 tarihili Türk Ceza Kanunu ile getirilmiĢ ise de, 
trafiği detaylı bir Ģekilde düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu  ilk kez 1953 yılında kabul edilmiĢtir. 
Bu gün yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanunu ise 1983 tarihlidir. Trafik hukuku uygulanmasının ve 
yol güvenliği konusunda iyi uygulamaya sahip Ġngiltere‘de ise trafik ile ilgili düzenlemeler 1903 tarihli-
dir. Bu gün yürürlükte olan ve trafiği detaylı bir Ģekilde düzenleyen kanunlardan Karayolu Trafik Ka-
nunu 1998 ve Trafik idaresi Kanunu 2004 tarihlidir. 

                                                           
1 Road Traffic Act madde 163. 
2 http://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/road-traffic/, 20.04.2012.  
3 http://www.nationaltraffic.co.uk/about2.html, 20.04.2012. 

http://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/road-traffic/
http://www.nationaltraffic.co.uk/about2.html
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Trafik zabıtasının görev ve yetkileri açısından Türkiye ve Ġngiltere arasında yapılacak bir karĢılaĢtır-
mada dikkat çeken  ilk husus, Türk trafik mevzuatının Ġngiliz trafik mevzuatına göre daha eski tarihli 
olmasıdır. Bununla birlikte trafik zabıtasının görev ve yetkileri ile düzenlemelerine dikkatli bakıldığında 
Türk ve Ġngiliz hukuku bakımından esaslı bir fark görülememektedir. Dolayısıyla Türk ve Ġngiliz trafik 
hukuku uygulamaları arasındaki farkın mevzuattan kaynaklanmadığı söylenebilir.  

Ġki ülke arasındaki uygulama farkının altında iki temel nedenin yattığı görülebilir. Ġlk olarak belirtilmesi 
gereken önemli nokta,  cezaların caydırıcılığının yapılacak denetimlerle sağlanmadığı gerçeğidir. Bu 
amaçla trafik zabıtasının denetimlerinin görülebilir kılınması gerekmektedir. Ġngiltere‘de polisin daha 
etkin çalıĢmasını sağlamak üzere, otoyollarda yetkili trafik görevlileri Karayolları Ajansına bağlı olarak 
çalıĢmaktadırlar. Böylece Ġngiltere‘de çok sayıda trafik görevlisi ile trafik kurallarının uygulanmansın 
imkansız olduğu düĢüncesinin önüne geçilmiĢtir.  

Ġkinci ve daha önemli olan trafik denetimlerinde modern teknolojilerin kullanımıdır. Ġngiltere‘de gittikçe 
artan otomatik yaptırım yöntemleri ile trafik zabıtasının rolü değiĢmiĢtir. Türkiye‘de de yapılması 
gerekli olan bu otomatik yaptırım yöntemlerinin yaygınlaĢtırılmasını sağlamaktır.  
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ARAÇ SÜRÜCÜLERĠNĠN TEHLĠKEYĠ ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (GARANTÖR-
LÜĞÜ)  VE TRAFĠK KAZASI SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN DAVRANIġLARIN 

CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 
 

ArĢ. Gör. Fatih BĠRTEK* 

ÖZET 

Bir kimsenin hukuken yükümlüğü olduğu bir davranıĢı yerine getirmemesi (ihmal) sebebiyle kanun 
koyucunun suç olarak tanımladığı neticenin meydana gelmesine sebep olması durumunda cezalandı-
rılması söz konusudur. Tehlikeyi önlemek konusunda kanunen belirli bir yükümlülük altında bulunan 
kimsenin kasten veya olası kast (neticenin doğrudan istenmeyip kabullenilmesi) ile hareket olanağı 
olduğu halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi garantörsel ihmali suç baĢlığı altında incelen-
mektedir.  

Araç sahipleri, araç sürücüleri ve diğer yol kullanıcıları bakımından gerek Karayolları Trafik Kanunu 
ve gerekse Türk Ceza Kanunu‘ndan doğan bir takım yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükle-
rin ihlalinin, ölüm veya yaralanma neticesini doğuracak düzeyde (ihmali davranıĢın icrai davranıĢa 
eĢdeğer olması) olması halinde, kasten ihmali davranıĢla öldürme veya kasten ihmali davranıĢla 
yaralama suçlarının oluĢması muhtemeldir. Ayrıca özellikle trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan ve 
kiĢilerin hayatı bakımından tehlike doğuran durumlarda gerek kazaya karıĢan yol kullanıcıları ve 
gerekse diğer kimseler bakımından da ―hal ve koĢulların elverdiği yardım veya bildirimi yapma‖ biçi-
minde bir insani yükümlülük ortaya çıkmakta ve bu insani yükümlülüğün yerine getirilmemesi de 
(ihmali) Türk Ceza Kanunu kapsamında (TCK m. 98) cezai sorumluluğu doğurmaktadır. 

Bu bağlamda çalıĢmamızda öncelikle araç sahiplerinin kanundan doğan bir garantörlüğünün bulunup 
bulunmadığı hususu ortaya konulacak ve bu kapsamda araç sahibinin aracını, sürücü belgesi bulun-
mayan veya araç kullanmayı bilmeyen bir kimseye kullandırması halinde meydana gelen trafik kazası 
sebebiyle ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı ele alınacaktır. Ayrıca, araç sürücülerinin karıĢ-
tıkları trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan tehlikeler (ölüm veya yaralanma) bakımından ―tehlikeyi 
önleme yükümlülüğünün/garantörlüğünün‖ bulunup bulunmadığı hususu irdelenecektir. Son olarak 
da, trafik kazasına karıĢan sürücüler dıĢındaki yol kullanıcılarının (diğer sürücüler, yayalar vs.) trafik 
kazası sonrasında ortaya çıkan tehlikeler bakımından normatif bir yükümlülüklerinin bulunup bulun-
madığı hususları ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sürücü DavranıĢı, Garantörlük, Tehlikeyi Önleme Yükümlülüğü, Kasten Ġhmali 
DavranıĢla Öldürme, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğü, Ceza Sorumluluğu 

1. GĠRĠġ 

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bakımından, trafik kazası sonucu ortaya çıkan ölümlerin 
%50‘sinin kazadan sonraki ilk yarım saat içerisinde meydana gelmektedir (Armağan, 2008:10). Bu 
açıdan bakıldığında, trafik kazası sonrasında ortaya çıkan muhtemel yaĢamsal tehlikelerin önlenmesi 
ancak hızlı ve etkin bir tıbbi müdahale ile mümkündür. Hızlı ve etkin bir tıbbi müdahalenin sağlanma-
sında, sağlık birimlerinin olduğu kadar araç sürücülerinin ve diğer yol kullanıcılarının da üzerine dü-
Ģen görevler bulunmaktadır.  

Gerçekte trafik kazaları bakımından, araç sahipleri ve araç sürücülerinin ilk ve asli yükümlülükleri 
araçlarını trafik güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde sevk ve idare etmektir. Araç sahibi ya da sürü-
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cüsü bu yükümlülüğü ya araç kullanıcısı olarak bizzat veya aracını bu yükümlülüğü yerine getirebile-
cek olan kimseler dıĢındaki kimselere teslim etmemek suretiyle yerine getirmelidir. Araç sahibi ya da 
sürücüsünün aracını, aracı karayolunda güvenli bir biçimde sevk ve idare edemeyecek bir kimseye 
(sürücüye) teslim etmesi ile birlikte bir tehlike meydana gelmektedir.  

Trafik kazası  biçiminde gerçekleĢen tehlikeli eyleme sebep olan sürücü/lerin kaza sonrası ortaya çıkan 
tehlikeyi önlemek konusunda yükümlülükleri (garantörlükleri) bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün kasten 
yerine getirilmemesi ceza hukuku anlamında ihmali suçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Trafik kazası sonrasında ortaya çıkan tehlike bakımından, tehlikenin doğumuna sebep olmayan 
kimseler (kazaya karıĢmayan sürücüler ve yayalar) bakımından da bir takım yükümlülükler bulunmak-
tadır. Kaza sonrasında ortaya çıkan tehlikenin önlenmesi bakımından gerek 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ve gerekse TCK hükümleri kapsamında sürücüler ve yayalar bakımından da yardım 
veya bildirimde bulunma yükümlülüğü söz konusu olmaktadır.  

ÇalıĢmamızda ilk olarak, ihmali suç kavramı ve ihmali suçlar bakımından garantörlük konusu incele-
necek ve garantörlüğün Ģartları açıklanacaktır. Ġkinci olarak da, garantörlüğe iliĢkin açıklamalardan 
hareketle, aracını, sürücü belgesi bulunmayan ve/veya araç kullanmayı bilmeyen bir sürücüye teslim 
eden araç sahibinin garantör olup olamayacağı ve nihayet trafik kazası sonrasında ortaya çıkan ölüm 
veya yaralanma neticesinden (ceza hukuku yönünden) sorumlu tutulup tutulamayacağı açıklanmaya 
çalıĢılacaktır. Son olarak da, trafik kazasına karıĢmayan araç sürücüleri ve diğer yol kullanıcılarının 
trafik kazası sonrasında belli bir davranıĢı gerçekleĢtirmekle yükümlü olup olmadıkları ve nihayet belli 
bir davranıĢta bulunmamaları halinde ceza hukuku açısından sorumluluklarının tespiti teoride ve 
uygulamada öne sürülen görüĢler bağlamında açıklanmaya çalıĢılacaktır.  

2. ĠHMALĠ SUÇ VE GARANTÖRLÜK KAVRAMLARI  

Ceza hukukunun temelinde insan davranıĢı bulunmaktadır. Bir insan tarafından gerçekleĢtirilmeyen 
veya en azından bir insana izafe edilemeyen hareketler ceza hukukunun konusu dıĢındadır. Ceza 
hukuku anlamında hareket iki Ģekilde ortaya çıkmaktadır; icrai ve ihmali hareket. 

Ġcrai hareket, dıĢ dünyada değiĢiklik doğuran ve toplum düzenini bozması sebebiyle emredici normla-
rın ―yapılmasını yasakladığı‖ harekettir (Artuk vd, 2009: 260). Bu yönüyle icrai hareket, yapılması 
yasaklanan davranıĢın yapılmasıdır.   

Bazı Ģartlar altında insanların bazı sonuçları önlemek için harekete geçmeleri, sadece ahlak veya din 
kurallarının istediği bir Ģey değil, aynı zamanda hukuk düzeninin ve beĢeri vicdanın da talep edebile-
ceği bir Ģeydir (Hakeri, 2003:75). Bu nedenle garantörsel ihmali suçun faili her hangi bir kimse değil, 
hukuken yükümlü olan bir kimsedir ve bu tür suçlar özgü suçlardır (Öztürk ve Erdem, 2011:175) 

Öyle durumlar vardır ki, tipik neticenin önlenememesi, tipik neticeye icrai bir hareketle neden olmak-
tan haksızlık noktasında daha hafif değildir (Hakeri, 2003:75). ĠĢte bu tür durumlarda kanun koyucu 
bireylere belli hareketlerde bulun yükümlülüğü getirmektedir. Öyle ki, bu tür durumlarda kanun koyucu 
tarafından belirlenen eylemde bulunma yükümlülüğünün ihlal edilmesi, icrai davranıĢla suç iĢlemeye 
eĢdeğer kabul edilmiĢ ve fail belirli koĢullar altında, icrai hareketle suç iĢleme haliyle aynı muameleye 
tabi tutulmaktadır (Öztürk ve Erdem, 2011: 175)1. 

                                                           
1 Nitekim Türk  Ceza Kanunu‘nun kasten ihmali davranıĢla öldürme suçunu düzenleyen 83. maddesine göre garantörlükten söz 
edebilmek için, ―ihmali davranıĢın icrai davranıĢa eĢdeğer olması‖ Ģartı aranmaktadır.  
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Ġhmali suçlar, kanunda yer alan hareket yükümlülüğüne rağmen kanunun öngördüğü hareketi yap-
mamak suretiyle iĢlenen suçlar veya hukuksal olarak bir neticeyi önlemekle yükümlü kılınan bir kim-
senin, neticeyi önlemesinin mümkün olduğu ve neticeyi önlemesi ondan beklenebilir olduğu halde, 
neticeyi önlememesi suretiyle iĢlenen suçlardır (Hakeri, 2003:75).  Ġhmali hareketi, ceza hukuku 
açısından önemli kılan, belli bir Ģekilde yapılması gereken hareketin yapılmaması suretinde ortaya 
çıkan pasif ve negatif tavırdır (Soyaslan, 2003:214) ve bu negatif tavır kanun koyucunun suç saydığı 
neticenin de sebebini oluĢturmaktadır (Önder, 1992: 209). 

Ġcrai davranıĢla herhangi bir suçu iĢlemeyi engellemeyi amaçlayan ceza kanunu normları toplumun 
tamamı için bir yasaklama niteliği taĢır. Oysa ihmali davranıĢla iĢlenen suçlar bakımından ―belirli bir 
davranıĢta bulunma yükümlülüğü‖ sadece belli kimseler bakımından bir emir niteliği taĢımaktadır1. 
Garantörsel ihmali suçlar bakımından fail, neticeyi önlemekle hukuken yükümlüdür (Centel vd., 
2008:247). 

Ġhmal, salt hareketsizlik halinden ibaret olmayıp, belirli bir hareketin yapılmamıĢ, beklenen kiĢi tara-
fından gerçekleĢtirilmemiĢ olması halinde mevcuttur ki, ihmali suçlar yalnızca istenen hareketin ya-
pılmaması Ģeklinde iĢlenebilir. Oysa icrai suçlar hem icrai hem de ihmali hareketle iĢlenebilir (Önder, 
1992:174). 

Kanaatimizce, icrai hareketle iĢlenebilen bazı suçlar ihmali hareketle de iĢlenebilir iken (ihmal suretiy-
le icra suçu/garantörsel ihmali suç) ihmali suçlar (saf ihmali suç) hiçbir Ģekilde icrai hareketle iĢlene-
mez. 

Bu açıklamalardan sonra ihmali davranıĢın temelinde yer alan yükümlülük ya da garantörlük kavram-
larının da açıklanması gerekmektedir. Garantörlük öğretide, ―hareketsiz kalan bir kimseyi bir netice-
den dolayı hukuken sorumlu tutmayı mümkün kılan ―yakın iliĢki‖ olarak tanımlanmaktadır (Maiwald, 
1981: 480)2. Fail ile ihmal (netice) arasındaki yakın iliĢki o kadar kesin ve yakındır ki, fail icrai eylem-
de bulunmakla yükümlüdür. Bu özelliği sebebiyle garantörsel ihmali suçlar, ―ihmal benzeri suç‖ olarak 
da tanımlanmaktadır (Centel vd., 2008:246) 

Bir kimse neticeye engel olma yükümlülüğü altında olsa dahi, fiilen neticeye engel olma imkân ve 
iktidarına sahip değilse ya da baĢka türlü hareket edebilmesi mümkün değilse, ihmali davranıĢ suç 
teĢkil etmez. (Önder, 1992: 210; Dönmezer, 2003:136,137) Bununla birlikte, hareket edebilme 
imkânına sahip olduğu halde, kendisinden beklenen icrai davranıĢta bulunmayan fail bakımından, 
―söz konusu yükümlülüğü yerine getirseydi dahi bu netice gerçekleĢecekti‖ Ģeklinde bir mantıktan 
hareket edilerek sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir. (Özgenç, 2006: 223; Artuk vd.2009: 266) 

Garantörün hukuken sorumlu tutulmasını gerektiren icrai davranıĢta bulunma yükümlülüğü ile garantör 
(fail) arasında söz konusu olan ―yakın iliĢki‖nin kaynağı; kanun, sözleĢme ve ön gelen tehlikeli eylemdir3. 

                                                           
1 Hakeri, garantörsel ihmali suçlar bakımından tartıĢılması gerekenin, neden bazı kimselerin belli davranıĢta bulunmasına 
iliĢkin bir yükümlülük altında bulunduğu hususunun olduğunu ifade etmektedir. (Hakeri, 2006:73) 
2 Garantörlük Hakeri tarafından, ―tipik neticenin meydana gelmesini önlemek konusunda hukuken yükümlü tutulmak‖ olara 
tanımlanmaktadır. (Hakeri, 2006:78) 
3 Türk Ceza Kanunu‘nun 83. maddesine göre: ―KiĢinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranıĢı gerçekleĢtirmemesi dolayısıyla 
meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluĢumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin 
icrai davranıĢa eĢdeğer olması gerekir.  
(2) Ġhmali ve icrai davranıĢın eĢdeğer kabul edilebilmesi için, kiĢinin; 
a) Belli bir icrai davranıĢta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleĢmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün 
bulunması, 
b) Önceden gerçekleĢtirdiği davranıĢın baĢkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluĢturması‖, gerekir.  
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ÇalıĢmamızın amacı bakımından sadece, karayolu trafiği yol kullanıcıları (özellikle sürücüler) bakımın-
dan kanundan ve ön gelen tehlikeli eylemden doğan garantörlük konularına değinilecektir.  

Ancak trafik yol kullanıcıları bakımından geçerli olan garantörlüğün dayanakları ve Ģartları açıklan-
madan önce tehlikeyi önlemekle yükümlü bulunan garantörün, ihmali davranıĢı ile meydana gelen 
neticeden sorumlu tutulabilmesinin ön Ģartı olarak objektif isnadiyet (neticenin faile yüklenebilirliği) 
konusu incelenecektir.  

3. ĠHMALĠ SUÇLAR BAKIMINDAN NETĠCENĠN FAĠLE YÜKLENEBĠLĠRLĠĞĠ  

   (OBJEKTĠF ĠSNADĠYET) 

Tehlikeyi önlemekle yükümlü bulunan garantörün, belirli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi sonu-
cunda ortaya çıkan netice her durumda faile (garantör) yüklenebilir değildir. Neticenin faile yüklenebi-
lir olmadığı durumlarda failin yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle cezalandırılabilmesi 
mümkün değildir. 

Garantörsel ihmali suçlar bakımından failin meydana gelen neticeden sorumlu tutulabilmesi için failin 
yükümlülük ihmali ile netice arasında nedensellik (illiyet) bağı bulunmalıdır. Nedensellik bağının bulun-
madığı durumlarda netice faile yüklenemeyeceği için, failin cezalandırılabilmesi mümkün değildir.  

Nedensellik, iki olay arasında fiziksel olarak bir etkileĢme olmasa dahi, düĢünce âleminde bir bağ 
kurulabilmesidir. (Önder, 1992:208)  Ġhmali hareket bakımından nedensellik bağı Ģu Ģekilde tanımla-
nabilir, ―eğer hareketsizlik bir neticenin sebebi olarak kabul edilmekte ve hareketsizlikten neticenin 
meydana gelmiĢ olduğu kabul eder isek, bu hareketsizlik neticenin sebebidir. (Önder, 1992: 208)  

Salt ihmali davranıĢ (eylemde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi), neticenin sebebi 
olamaz, ihmali neticenin sebebi olarak kabul etmek için, kiĢinin neticenin gerçekleĢmesine engel 
olmak yükümlülüğünün bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmemiĢ olması gerekir ki, hareketi 
netice bakımından nedensellik değeri taĢısın (Önder, 1992: 209).  

Fail hareket etmiĢ olsa idi, tipik neticenin meydana gelebilme ihtimali gerçeğe yakın bir derecede 
engellenebilecek idi ise, ihmali hareket illi bir değer taĢımaktadır (Önder, s.211). Ancak garantörsel 
ihmali suçlar bakımından, doğal bir fenomen olan nedensellik bağı (Ģart teorisi, son Ģart teorisi veya 
uygun illiyet bağı) yerine, neticenin doğrudan doğruya objektif olarak belli bir kiĢiye yüklenebilir olması 
(objektif isnadiyet) aranmalıdır (Özgenç, 2006: 232)1.   

Ancak ―ihmal edilen davranıĢ gerçekleĢtirilmiĢ olsaydı, netice, kesine yakın/gerçeğe yakın bir olasılık-
la önlenebilirdi‖ denilebilecek durumlarda garantörün ihmali davranıĢı ile netice arasında nedensellik 
bağının bulunduğu kabul edilebilir (Koca ve Üzülmez, 2009: 356; Centel vd., 2008:278, 279; Hakeri, 
2003:75; Önder, 1992:211). Ancak, ihmal yerine icra hareketin yapılmıĢ olması halinde neticenin 
meydana gelmesine mutlak ve objektif olarak engel olunabileceğini aramaya gerek yoktur (Önder, 
1992:211).  

Kanaatimizce garantörsel ihmali suçlarda neticenin faile yüklenebilirliği bakımından geçerli olan ne-
densellik bağı ―varsayımsal nedensellik‖ olarak tanımlanabilir2. Garantörsel ihmali suçlarda neticenin 

                                                           
1 Öztürk ve Erdem, garantörsel ihmali suçlarda söz konusu olan nedenselliği, ―görünüĢte veya sözde nedensellik‖ olarak 
tanımlamaktadır. Öztürk ve Erdem, 2011:178 vd. 
2 Ġfade ettiğimiz ―varsayımsal nedensellik‖, Türk Hukuku öğretisinde tanımlanan ―varsayılan nedensellik‖ten farklı bir kavramdır. 
Varsayılan nedensellik, failin hareketinin neticeye sebep olduğu ve fakat bir baĢka sebebin de aynı neticeyi çok kısa bir süre 
içinde (veya aynı zamanda) doğuracağı durumu anlatmak üzere kullanılmaktadır (Örneğin, ateĢli silahla öldürülen kiĢinin; 
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meydana gelmesi varsayıma bağlı bulunduğuna göre, nedensellik bağı da varsayımsal olarak netice-
ye bağlıdır. Bu türden bir kabul, Türk Hukuk öğretisinde öteden beri kabul gören ―karma uygunluk 
teorisi‖ne de uygundur. Nitekim karma uygunluk teorisi bakımından da, failin neticeden sorumlu 
tutulabilmesi için ―hareketin neticeyi meydana getirebilmesi bakımından elveriĢli bir hareket olması‖ 
gerekmektedir (Özgenç, 2009:163).  

Karma uygunluk teorisinde nedensellik bağı araĢtırılır iken, objektif ve subjektif değerlendirmeden 
yola çıkılmaktadır (Artuk vd. 2009:285 vd.). Objektif değerlendirmeye göre, hareketin yapıldığı koĢul-
lara bakılarak (ex- ante), hareketin yapıldığı koĢullar altında üçüncü bir kiĢinin bilgi ve tecrübesine 
göre hareket irdelenerek hareketin neticeyi meydana getirmeye elveriĢli olup olmadığı tespit edildik-
ten sonra subjektif değerlendirmeye geçilerek, somut olayda meydana gelen neticenin failin kiĢisel 
bilgisi ile tahmin edilebilir olup olmadığına bakılır (Özgenç, 2009:164).  

Objektif ve subjektif değerlendirmenin sonucunda, her iki değerlendirme birbiriyle uyumlu ise, neden-
sellik bağı var kabul edilerek, fail neticenden sorumlu tutulacaktır. Ancak her iki değerlendirme birbi-
riyle çeliĢir ise; objektif olarak öngörülebilir neticenin fail tarafından öngörülüp öngörülemeyeceğine 
(subjektif değerlendirme) bakılacaktır. Bu bağlamda, subjektif olarak failin neticeyi öngörebilmesi 
mümkün değil ise, yine nedensellik bağı gerçekleĢmemiĢ sayılacak ve fail cezalandırılamayacaktır 
(Centel vd., 2008: 272, 273; Özgenç, 2006:164) 

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu‘nun 12.05.1980 tarih ve E. 1980/1-151 K. 1980/206 Sayılı Kara-
rında karma uygunluk teorisi benimsenerek Ģu görüĢ dile getirilmiĢtir: ―Nedensellik bağlantısı konu-
sunda kanunumuzca kabul edilmiĢ genel bir hüküm bulunmamaktadır. Hukuk alanında sebep değeri 
taĢıyabilmek için, bir Ģartın muayyen bir neticeyi meydana getirmeye elveriĢli ve uygun olması gere-
kir. Bir kimse egemenlik ve tasarruf alanı dıĢında kalan ve bu sebeple de tahmini kendisinden bekle-
nemeyen bir neticeden sorumlu tutulamaz.‖ 

4. ARAÇ SÜRÜCÜLERĠNĠN ARACIN GÜVENLĠ BĠR BĠÇĠMDE SEVK VE  

   ĠDARESĠNE ĠLĠġKĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Araç sürücülerinin zilyetliklerinde bulunan araçları, karayolu trafik güvenliğini olumsuz bir biçimde 
etkilemeyecek Ģekilde sevk ve idare etmeleri araç sürücüleri bakımından ilk ve en temel yükümlülük-
tür. Kaldı ki, araç sürücüleri bakımından, aracın karayolunda güvenli bir biçimde sevk ve idaresinin ön 
koĢulu da, aracın güvenli sevk ve idareye hazır halde (bakım ve kontrolünün yapılmıĢ olarak ve zo-
runlu aksamları çalıĢır bir biçimde) bulundurulmasıdır.  

Bu yükümlülükler hem 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘ndan hem de 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu‘ndan kaynaklanmaktadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 34/1 hükmüne göre 
araçlar bakımından güvenli sevk ve idarenin ilk koĢulu olarak ―Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların 
teknik Ģartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda 
muayene‖ edilmesi yükümlülüğü getirilmiĢtir.  

Bu muayenenin yapılmamıĢ olması sebebiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düĢmesi halinde (fren 
tutmaması, gece seyir halinde araç farının sönmesi, yağıĢlı havada cam sileceklerinin çalıĢmaması 
vs.) araç sürücüsü bakımından TCK 179/2‘de düzenlenen trafik güvenliğini kasten (veya olası kast) 

                                                                                                                                                    
öldürülmeseydi binecek olduğu uçağın düĢmüĢ olması vs.) Hakeri, 2008:133. Bizim ifade ettiğimiz ―varsayımsal nedensellik‖ 
ise, ancak tipiklikte yer alan neticenin meydana gelmesi halinde failin ihmali davranıĢının tipik olacağını, netice meydana 
gelmedikçe ihmali hareketin tipik olmayacağını ifade eden bir kavramdır. 
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ile tehlikeye sokma suçu söz konusu olacaktır. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, araç sürücüleri 
bakımından söz konusu olan ikinci yükümlülük, sürücü belgesi alma ve araçlarını sürücü belgesi 
olmayan kimseler tarafından sürülmesine engel olma yükümlülüğüdür.  

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 36. maddesine göre: ‖ Motorlu araçların, sürücü belgesi 
sahibi olmayan kiĢiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır‖.  Bu 
hükümden doğan yükümlülük açısından bakıldığında araç sürücüsü kendisi, sürücü belgesi olmadan 
araç kullanmamak biçiminde bir menfi (olumsuz) yükümlülük altında olduğu gibi, aracının sürücü 
belgesi olmayan bir baĢkası tarafından kullanılmasına engel olmak gibi müspet (olumlu) bir yükümlü-
lük altında da bulunmamaktadır.  

Araç sürücüsünün, sürücü belgesi bulunmaksızın aracını sevk ve idaresi, sevk ve idarenin tehlikeli 
olması ve kastının (veya olası kastının) halinde TCK m. 179 anlamında trafik güvenliğini kasten tehli-
keye sokma suçunu oluĢturacaktır. Trafik kazası söz konusu olduğunda ise, failin eyleminin niteliğine 
göre, olası kast ile öldürme veya yaralama ve bilinçli taksirle ya da taksirle öldürme veya yaralama 
suçları bakımından sorumluluk söz konusu olabilecektir.  

Araç sürücüsünün aracını, sürücü belgesi bulunmayan bir kimseye kullandırması halinde araç sürü-
cüsünün cezai sorumluluğunu ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Ġlk olarak, araç sürücüsü 
aracını sürücü belgesi bulunmayan ve araç kullanmayı da bilmeyen bir kimseye teslim etmiĢ ise bu 
halde, araç sürücüsü bu kimsenin kaza yapabileceğini öngörmesi gerekirken öngörmemiĢ olacak ve 
nihayet meydana gelen netice bakımından –objektif isnadiyetin varlığı halinde-  taksirli olarak sorumlu 
tutulabilecektir. Nitekim Türk Ceza Kanunu‘nun taksiri düzenleyen 22. maddesi hükmü kapsamında 
taksir, ―Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranıĢın suçun kanunî tanı-
mında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleĢtirilmesi‖ olarak tanımlanmıĢtır1.  

Ancak Yargıtay, ehliyetsiz kimselere araç kullandırma eylemine iliĢkin olarak, bu eylemin 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ayrı bir yaptırıma bağlandığını ve bu kullandırma sonucunda 
bir ölüm veya yaralanma neticesi meydana gelmesi halinde kullandırma fiili ile bu neticeler arasında 
nedensellik bağının bulunmadığına karar vermektedir (Hakeri, 2006: 104). Kanaatimizce Yargıtay‘ın 
müstekar uygulaması hatalıdır. Özellikle yukarıda açıkladığımız, ―somut ve yakın tehlike‖ hallerinde 
garantörlüğün; neticenin öngörülebilir olduğu haller bakımından da taksirli eylemin varlığı sebebiyle 
aracını kullandıran kimsenin sorumluluğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu‘nun 36. maddesinde yer alan hükmün ve TCK‘nın 83. Maddesinde yer alan 
―garantörlüğe‖ iliĢkin hükümlerin pratik bir anlamı ve uygulaması olduğunu söylemek pek mümkün 
gözükmemektedir. 

Ġkinci olarak araç sürücüsünün aracını, sürücü belgesi bulunan ve fakat hareketlerini yönlendirme 
yeteneği önemli ölçüde azalmıĢ bulunan (aĢırı sarhoĢ veya akıl hastası ya da ağır bedensel engelli) 
bir kimseye kullandırması söz konusu olabilir. Bu halde  eğer trafik kazası neticesinin gerçekleĢeceği 
hususunda ―somut ve yakın‖ ve pek muhtemel bir tehlike var ise (Koca ve Üzülmez, 2010: 362; Parlar 
ve Hatipoğlu, I., 2007: 700) bu halde aracını bu kimseye kullandıran sürücü bakımından kasten ihmali 
davranıĢla öldürme veya yaralama suçları (TCK 83 ve 88) söz konusu olur (Öztürk ve Erdem, 2011: 

                                                           
1 Öğretide Özbek vd., sürücünün aracını, ehliyeti olmadığını bildiği bir baĢkasına kullandırması durumunda, taksirinin varlığı 
halinde, aracını kullandırdığı kimsenin iĢlediği kusurlu eylem sebebiyle cezalandırılamayacağını ifade etmektedir (Özbek vd., 
2010: 232, 233). Yazarlar bu durumu ―rücu yasağı‖ olarak adlandırılmaktadır. Kanaatimizce Özbek vd. tarafından ortaya 
konulan bu görüĢ, illiyet bağının kesilmesidir. Fail illi olan davranıĢını gerçekleĢtirdikten sonra –eğer garantör değil ise- ortaya 
çıkan ve bir baĢkasına izafe edilebilen baĢkaca bir kusurlu davranıĢ var ise, ilk davranıĢı gerçekleĢtiren failin, sonraki davranıĢ 
bakımından ―hükmedebilme‖ yeteneği bulunmadığından hareketi tipik hareket olarak kabul edilemez. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

247 

176). Bu durumda kanundan kaynaklanan tehlikeyi önleme yükümlülüğü (2918 Sayılı KTK 36/1) ve 
ön gelen tehlikeli eylemden doğan tehlikeyi önleme yükümlülüğü (TCK 83) iç içe geçmektedir.  

Yargıtay, araç sürücüsünün ―bir gözü görmeyen ve sarhoĢ olduğu anlaĢılan, ehliyetsiz Ģahsa direksi-
yonu teslim etmekle‖ muayyen bir kusurunun bulunduğu kanaatine ulaĢmıĢtır1. 

Ancak her iki hal bakımından da araç sürücüsünün garantörlüğünün söz konusu olabilmesi için net i-
cenin öngörülebilir olması ve öngörülebilir olmakla birlikte ―somut ve yakın‖ ve pek muhtemel olması 
gerekmektedir. Netice öngörülebilir ve somut ve yakın değil ise, aracını sürücü belgesi bulunmayan 
veya hareketlerini yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmıĢ bulunan bir kimseye veren failin ceza 
hukuku açısından sorumlu tutulabilmesi söz konusu olmaz. Çünkü bir baĢkasının davranıĢının ne-
densellik bağına katıldığı durumlarda, bu kimsenin iradi davranıĢı sebebiyle ortaya çıkan netice faile 
yüklenemez. Ġnsan, esas itibariyle bir baĢkasının davranıĢından değil yalnızca kendi davranıĢından 
dolayı sorumlu tutulur (Gropp, 2005:48)  

5. TRAFĠK KAZASI SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN TEHLĠKELER    

    BAKIMINDAN SÜRÜCÜLERĠN GARANTÖRLÜĞÜ 

Trafik kazası sonrasında ortaya çıkan ve kazadan etkilenen kimselerin yaĢamları ve beden bütünlük-
lerini tehdit eden ―tehlikeler‖ bakımından kazaya karıĢan (sebep olan) sürücülerin bu tehlikeleri önle-
mek konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler tıpkı aracın sevk ve idaresine iliĢkin 
yükümlülükler de olduğu gibi hem 2918 Sayılı KTK hem de 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘ndan 
kaynaklanmaktadır.  

2918 Sayılı KTK‘nın ―Trafik Kazalarında Yükümlülük‖ baĢlığını taĢıyan 82. maddesine göre2: 

―Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıların taĢınmasını 
veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için, 

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karıĢmıĢ bulunan araçların sürücüleri kaza mahallinde 
ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluĢuna haber vermeye ve yetkili-
lerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluĢuna götürmeye, 

b) ġehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya iĢletenleri, belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmaya, 

                                                           
1 Yargıtay 4 CD‘nin 25.12.1968 tarih ve E. 1968/7202, K. 1968/7536 Sayılı Kararı 
2 2918 Sayılı KTK‘da trafik kazalarına karıĢanlar bakımından öngörülen diğer yükümlülükler ise 81. Maddede düzenlenmiĢtir. 
Bu maddeye göre: ― Trafik kazalarına karıĢanlar: 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak Ģekilde hemen durmak, kaza mahallinde trafik güvenliği için 
gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun sap-
tanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiĢtirmemek, 
c) Kazaya karıĢan kiĢiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve 
numarasını bildirmek ve göstermek, 
d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılma-
mak, 
e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kiĢilerin bulunmadığı sırada araç, eĢya veya yüklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri 
araç, eĢya veya mülkün sahibini veya ilgili kiĢileri bulmak, ilgilileri bulamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen 
Ģey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek, zorundadırlar.‖ 
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c)Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile so-
nuçlanan bir kaza geçirmiĢ olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince ge-
cikmeksizin zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere iĢlemeye, zorunludurlar.‖ 

Bu hüküm bağlamında, trafik kazasına karıĢan sürücüler bakımından, ―yaralıların taĢınması ve teda-
visini sağlamak amacıyla ilk yardım önlemleri almak, zabıtaya veya sağlık kuruluĢuna bildirmek ve 
yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluĢuna götürmek‖ yükümlülükleri bulunmakta-
dır. Bu yükümlülükler kanundan kaynaklanan açık ve ―belli‖ yükümlülüklerdir ve bu yükümlülüklerin 
muhatabı ―kazaya karıĢan araç sürücüleri‖dir1. 

Kazaya karıĢan araç sürücüleri, kendi tehlikeli hareketleri sonucu ortaya çıkan ve kiĢilerin yaĢamı ve 
beden bütünlükleri bakımından söz konusu olan ―tehlike‖nin önlenmesi bakımından garantör konu-
mundadır. Kazaya karıĢan sürücüler kendi tehlikeli hareketleriyle (ön gelen tehlikeli eylem) açık ve 
yakın bir tehlikenin doğumuna sebep olmuĢ ise, bu tehlikenin bertaraf edilebilmesi bakımından da 
icrai bir davranıĢta (hangi icrai davranıĢta bulunacağı 2918 Sayılı KTK‘nın 82. Maddesinde belirtilmiĢ-
tir) bulunmakla yükümlüdür. Kanun koyucu (TCK 83 ve 88 hükmünde), bir kimseyi tehlikeye sokan 
kiĢinin onu bu durumdan kurtarmakla herkesten önce yükümlü olduğunu kabul etmiĢ ve bu durumda 
ihmali davranıĢı icrai davranıĢa eĢdeğer sayarak faili meydana gelecek ölüm veya yaralanma netice-
sinden sorumlu tutmuĢtur (Parlar ve Hatipoğlu, 2007: 700).  

ġu halde, ön gelen tehlikeli eylem sebebiyle garantörlüğün söz konusu olması için sürücünün kusurlu 
ya da kusursuz olmasının önemi yoktur. Her ne kadar öğretide, Hakeri, ilk hareketin kusurlu olmadığı 
durumlarda garantörlüğün olmadığını ifade etse de (Hakeri, 2005: 129 vd.; Koca ve Üzülmez, 
2009:363) biz, ilk hareketin (ön gelen tehlikeli eylem), yasak olmayan ve fakat tehlike arz eden bir 
hareket olması halinde, -failin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın- failin, hareketinin meydana 
getirebileceği sonuçlara engel olmakla yükümlü olduğunu ortaya koyan görüĢe iĢtirak etmekteyiz 
(Önder, 1992:209, 210; Öztürk ve Erdem, 2011:176) Bu yönüyle ilk hareket (ön gelen tehlikeli eylem) 
hukuka uygun, hukuka aykırı, kasti veya taksirli olabilir (Önder, 1992: 210). Önemli olan hareketin 
niteliği değil, hareket sonrasında ortaya çıkan durumun ―tehlike‖ olup olmadığı ve ―tehlikenin somut ve 
yakın‖ olup olmadığıdır.  

Nitekim 2918 Sayılı KTK‘nın yukarıda yer verilen 82. maddesi de, ―kazaya karıĢmıĢ bulunan araçların 
sürücüleri‖ ifadesine yer vermekle, sürücünün ön gelen eyleminin belli bir nitelikte olmasını arama-
mıĢ, kazaya karıĢmıĢ olmayı ―ön gelen tehlikeli eylem‖ olarak yeterli saymıĢtır2. 

Sürücünün ön gelen tehlikeli eyleminden doğmuĢ olsa da, gerçekleĢmesi muhtemel (uzak) tehlikeler 
bakımından kazaya karıĢan araç sürücüsünün garantörlüğünden söz edilemez (Hakeri, 2006: 128). 
Failin ön gelen fiili (eylemi) hukuka aykırı bir durum oluĢturmuĢ olsa dahi, bu fiilden sonraki hareket-
sizlik (ihmal), ortaya çıkan tehlike bakımından herhangi bir değiĢiklik veya kötüleĢmeye neden olma-
mıĢ ise ön gelen tehlikeli eylemden dolayı garantörlük doğmaz (Schröder, 1966:1002). 

Bu noktada, kusurlu veya kusursuz bir biçimde kazaya karıĢan bir sürücünün bu kaza neticesinde 
yaralanan sürücü/ler veya yayalar bakımından tehlikeyi önleme yükümlülüğü doğmaktadır. Bu yü-
kümlülük hem 2918 Sayılı KTK 81, 82 hem de Türk Ceza Kanunu‘nun 83. Maddesinden kaynaklan-

                                                           
1 2918 Sayılı KTK‘nın 82. maddesinin b ve c bentleri hariç. 
2 Kaldı ki, garantörlük sadece kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü bakımından değil, kazaya sebep olan yaya bakımından 
da söz konusu olabilir. Aniden yola çıkan ve kendisine çarpmamak üzere manevra yapan ve bu sebeple de yoldan çıkan bir 
aracın sürücüsünün hayatı ve beden bütünlüğüne yönelik tehlikeler bakımından da ―yaya‖ garantördür. (Malkoç, I, 2005:331); 
aynı yönde (Hakeri, 2008:116) 
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maktadır. ġu halde, ön gelen tehlikeli eylemi ile bir baĢkasının hayatı veya vücut bütünlüğü bakımın-
dan ortaya çıkan tehlikeyi önlemek amacıyla icrai davranıĢta bulunmayan sürücünün eylemi kasten 
ihmali davranıĢla öldürme (TCK 83) veya kasten ihmali davranıĢla yaralama (TCK 88) kapsamında 
değerlendirilecektir. 

Ancak sürücü kendisi de yaralanmıĢ ise veya baĢkaca bir sebeple (can güvenliği vs.) tehlikeyi önle-
mek açısından gerekli olan icrai davranıĢta bulunmamıĢ ise bu halde hiç kimse imkânından daha 
fazlasına zorlanamayacağı için ceza hukuku anlamında sorumluluk söz konusu olmaz.  

Nitekim Türk Hukukunda, garantörün hareket olanağının olmadığı hallerde, cezai sorumluluğunun 
bulunmadığı hususunda görüĢ birliği bulunmaktadır (Öztürk ve Erdem, 2011: 177, 178;  Hakeri, 2005: 
137 vd.; Centel vd., 2008: 278, 279; Artuk vd., 2009: 266, 267; Özbek vd., 2011: 212 vd.; Özgenç, 
2006: 203, 204).  

KiĢi kendisinden beklenen ―icrai davranıĢı‖ gerçekleĢtirerek, imkân ve iktidar ölçüsünde neticenin 
meydana gelmesine engel olmaya çalıĢmıĢ (tehlikeyi önlemek için gayret göstermiĢ) ve buna rağmen 
netice gerçekleĢmiĢ ise, sadece öngelen tehlikeli eylemin bünyesinde bulunan haksızlık ya da hukuka 
aykırılık ölçüsünde sorumlu tutulabilir. Ön gelen tehlikeli eylem kusursuz ise failin ceza sorumluluğu 
yoktur (Parlar ve Hatipoğlu, 2007:700); ön gelen tehlikeli eylem taksir veya bilinçli taksirli ise buna 
göre ceza sorumluluğu söz konusu olur (TCK 85 ve 89 bakımından). 

 

6. TRAFĠK KAZASI SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN TEHLĠKELER  

    BAKIMINDAN DĠĞER YOL KULLANICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri nazarında baktığımızda, trafik kazasına 
karıĢmayan sürücüler ve diğer yol kullanıcıları olan yayalar bakımından da bir takım yükümlülükler 
getirildiğini görmekteyiz. Ancak söz konusu kanunların getirdiği yükümlülükler,‖belli bir davranıĢta 
bulunma‖ yükümlülüğü olmadığından bu kimselerin tehlikeyi önlemek bakımından ―garantör‖ oldukla-
rını söylemek mümkün değildir. 

2918 Sayılı KTK‘nın 82/1,a hükmüne göre, ―Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karıĢmıĢ 
bulunan araçların sürücüleri kaza mahallinde ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya veya 
sağlık kuruluĢuna haber vermeye ve yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluĢuna 
götürmek‖ zorunluluğu altındadır.  Bu noktada, kazaya karıĢmayan araç sürücüleri bakımından ortaya 
çıkan yükümlülük ―belli bir yükümlülük‖ olarak kabul edilse de, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
halinde ―ihmalin icrai davranıĢa eĢdeğer olmaması‖ sebebiyle garantörlük söz konusu olmayacaktır. 
Kaldı ki, bir kimsenin hiçbir biçimde kendi iradesinin eseri olarak ortaya çıkarmadığı bir fiil sebebiyle, 
meydana gelen neticeden bütünüyle sorumlu tutulması ceza hukuku kuralları ile bağdaĢtırılamaz. 

ġu halde, gerek kazaya karıĢmayan sürücüler ve gerekse yayalar açısından ortaya çıkan en temel 
yükümlülük TCK‘nın 98. maddesinde düzenlenen, ―yardım veya bildirim yükümlülüğü‖dür. TCK‘nın 
98. maddesine göre: 

―YaĢı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da baĢka herhangi bir nedenle kendini idare edeme-
yecek durumda olan kimseye hâl ve koĢulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhâl 
ilgili makamlara bildirmeyen kiĢi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
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Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kiĢinin ölmesi durumunda, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.‖ 

ġu halde, bir trafik kazası sonrasında yaralanan kimselere, hal ve koĢulların elverdiği yardımı yapma-
yan veya bu durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen araç sürücüleri ve yayalar bakımından eylem 
TCK‘nın 98. maddesi kapsamında ―yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihmali suçu‖nu1 oluĢturmakta-
dır. Bu suç ancak ―ihmali‖ davranıĢla iĢlenebileceğinden ―saf ihmali suç‖tur (Hafızoğulları ve Özen, 
2010:126). 

TCK 98 bakımından söz konusu olan icrai davranıĢta bulunma yükümlülüğü bir garantörlük olmayıp; 
içinde yaĢanılan toplumun bir bireyi olarak insani ve kolektif bir yükümlülüktür. Bu hükmün amacı, 
kiĢilere yönelen tehlikelerden onları korumak ve insani hislere dayanan dayanıĢma duygularını artır-
maktır (Soyaslan, 2010:219). Ancak bu yardım veya bildirim yükümlülüğü, bu kiĢiyi tehlikeye düĢür-
memeli, tehlikeye atmamalı ve nihayet bu kimsenin çok büyük fedakârlıklarda bulunması beklenme-
melidir (Malkoç, I, 2005: 372; Soyaslan, 2010: 221).  

Failin, yardım yükümlülüğü mü yoksa bildirim yükümlülüğü mü, yoksa her iki yükümlülüğü de mi 
yerine getireceği somut olayın özelliğine göre belirlenecektir (YaĢar vd. III,2010:3190). Bir trafik kaza-
sı bakımından yetkili makamlara bildirimde bulunan kimse, görevliler gelinceye kadar –hal ve koĢulla-
rın elverdiği ölçüde- yardım yapma yükümlülüğündedir (Malkoç, I, 2005:372; Özbek vd., 2010:335). 
Tehlike içerisinde bulunan kiĢi istemese bile, yardım veya bildirim yükümlülüğüne uygun davranma-
yan kiĢi TCK 98 kapsamında sorumlu tutulur (Soyaslan, 2010:220).  

YaĢı, hastalığı veya yaralanması sebebiyle zor durumda bulunan kimseye baĢkaca yardım eden 
kimseler bulunuyor ve failin yardımına ihtiyaç duyulmuyor ise bu halde yardım veya bildirim yükümlü-
lüğü ortadan kalkar (YaĢar vd., III, 2010:3191). Failin yardım veya bildirim yükümlülüğün yerine ge-
tirmesi halinde yaĢamına veya beden bütünlüğüne yönelik bir saldırı tehlikesi2 ya da bir bulaĢıcı 
hastalık tehlikesi var ise, bu kimsenin yardım veya bildirim yükümlülüğü altında bulunduğu söylene-
mez (YaĢar vd., III, 2010:3193) 

7. SONUÇ 

Karayolu trafiği bakımından, sürücülerin ilk ve en önemli yükümlülüğü, araçlarını sürücü belgesi ile 
kullanmak ve sürücü belgesi bulunmayan kimselerin araçlarını kullanmalarına engel olmaktır. Bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, araç sürücüsü ceza hukuku açısından sorumlu olacaktır. 
Özellikle, ayırt etme gücü bulunmayan, uzuv eksikliği bulunan veya aĢırı sarhoĢ olan bir kimseye 
aracını kalabalık bir caddede teslim eden kiĢinin, neticenin meydana gelmesi yakın ve muhakkak 
olduğu durumlarda ölüm veya yaralanma neticesi sebebiyle garantörlüğü söz konusu olduğu için, 
ölüm ve yaralanma neticeleri bakımından cezalandırılması gerekmektedir.  

Araç sürücüsünün, aracını -sürücü belgesi bulunsun veya bulunmasın- araç kullanmayı bilen bir 
kimseye kullandırması halinde ise, artık bir baĢka kimsenin eylemi araç sürücüsünün eylemini orta-
dan kaldıracağından, araç sürücüsünün garantörlüğü söz konusu olmayacak ve netice araç sürücü-
süne objektif olarak yüklenemeyecektir.  

Trafik kazası sonrasında, kusurlu veya kusursuz, tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olan 
sürücüler ve yayalar, kendi hareketlerinden kaynaklanan tehlikeli durumu ortadan kaldırmak veya en 

                                                           
1 Soyaslan bu suçu, ―tehlikede olana yardım etmeme‖ olarak tanımlamaktadır. (Soyaslan, 2010: 219) 
2 Örneğin, trafik kazası sonrasında, ölen veya yaralanan kimselerin saldırı tehlikesinin bulunması. 
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aza indirmek bakımından garantördür. Bu noktada, kendi tehlikeli eylemi sonrasında ortaya çıkan 
―tehlikeyi veya ağırlaĢmasını önleme‖ yükümlülüğünün kasten ihmal edilmesi halinde kasten ihmali 
davranıĢla öldürme suçu söz konusu olacaktır. Ancak bu halde, failin sorumlu tutulabilmesi için, 
hareket olanağının bulunması ve kendisinden icrai davranıĢta bulunmasının beklenebilir olması ge-
rekmektedir.  

Sürücü veya yayaların kendilerinin sebep olmadığı, tehlikeler bakımından da, objektif ve insani bir 
yükümlülük olarak ―yardım veya bildirim yükümlülüğü‖ bulunmaktadır. Sürücü veya yaya kendisi 
sebep olmuĢ olmasa bile, yaralanması sebebiyle zor durumda bulunan kimseye hal ve koĢulların 
elverdiği yardımı yapmak veya durumu ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali, 
TCK‘nın 98. maddesi bağlamında ―yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali suçu‖ olarak yaptırım 
altına alınmıĢtır.   
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KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ KASTEN TEHLĠKEYE SOKMA SUÇU 
(MADDE 179) 

Dr. Yavuz ERDOĞAN 

 

1.GENEL OLARAK 

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu Türk Ceza Kanunu‘nun (TCK) özel hükümler kitabı-
nın topluma karĢı suçlara iliĢkin üçüncü kısmında ―Genel Tehlike Yaratan Suçlar‖ baĢlıklı1 birinci 
bölümünün 179‘uncu maddesinde2 düzenlenmiĢtir. TCK‘nın 180‘nci maddesinde3 ise kara ulaĢım 
araçları hariç tutulmak suretiyle eylemin taksirli hali kanuni düzenleme altına alınmıĢtır. Ancak bu 
maddelerin tatbiki bakımından önemli olmasına rağmen TCK‘nın 179 ve 180‘nci maddeler kaleme 
alınırken ne madde metninde ne de gerekçe metninde trafik, trafik iĢaret ya da ulaĢım aracının4 tanı-
mı yapılmamıĢtır. 

 

Bu suçlara, kısmen ve dağınık bir Ģekilde 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu‘nunda da (ETCK) yer 
verilmiĢti. ETCK‘nın 392‘nci maddesinde5, TCK‘nın 179 (1)‘inci maddesinin karĢılığını oluĢturabilecek 
bir hüküm yer alıyordu. Ancak ETCK‘nın 392‘nci maddesinde suç teĢkil eden seçimlik hareketli fiiller 
hem daha dar kapsamlı olarak düzenlenmiĢ, hem de suçun konusu kara ve denizdeki yollar ve eser-
lerle sınırlandırılmıĢtı. Yine ETCK‘nın 385‘nci maddesinde6, demiryolu kazası tehlikesine kasten 
sebebiyet verme cezalandırılmıĢ, kara, hava ve denizde buna yol açacak tehlikeli fiiller cürüm olarak 
düzenlenmemiĢti. TCK'nın 179 (2)‘nci maddesinde tanımlanan suç ise, ETCK'nın 565‘nci maddesin-

                                                           
1 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun gerek kasten gerekse taksirle iĢlenmesi halinde tehlikeye maruz kalan belli bir 
mağdur bulunmayıp tüm toplumun zarar görmesi nedeniyle bu suçların düzenlenme yerinin isabetli olduğunu düĢünmekteyiz. 
2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde akıĢını sağlamak için konulmuĢ her türlü iĢareti 
değiĢtirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlıĢ iĢaretler vererek, geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ veya iniĢ 
yolları üzerine bir Ģey koyarak ya da teknik iĢletim sistemine müdahale ederek, baĢkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye neden olan kiĢiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek 
Ģekilde sevk ve idare eden kiĢi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde 
olmasına rağmen araç kullanan kiĢi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
3 Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 
Madde 180- (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaĢımında, kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye 
taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
4 UlaĢım araçlarının kamuya ait olması ile özel kiĢilere ait olması arasında bir fark bulunmadığı gibi ulaĢım aracının nitelik ve 
türü de (bisiklet, at arabası, sandal, kayık, motosiklet) önemli değildir ve en geliĢmiĢlerine kadar tüm ulaĢım araçları kapsam-
dadır (Ġsmail MALKOÇ, Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitapevi, Ankara, 2007, s.1180). 
5 Madde 392 – Geçen maddelerde yazılı olan fiillerden baĢka her kim bir suretle karada ve denizde ammenin münakalatına 
mahsus yolları ve eserleri tamamen veya kısmen bozarsa veya kullanılamayacak bir hale getirir veya bu maksatla müraselatın 
teminine mahsus olan Ģeylerin mahallerini tebdil ederse üç aydan beĢ seneye kadar hapse mahküm olur. 
6 Madde 385 – Bir kimse kasten demiryolu üzerine bir Ģey koyarak yahut rayların makaslarını kapayarak veya açarak yahut 
yanlıĢ iĢaretler vererek veya her ne suretle olursa olsun bir hareket yaparak bir kaza vukuu tehlikesine meydan verirse beĢ 
seneye kadar ağır hapse mahküm olur. 
Eğer kaza vukua gelmiĢ ise ağır hapis cezası beĢ seneden on seneye kadardır. 
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de1 kabahat nevinden bir suç olarak yer almaktaydı. TCK‘nın 179 (3)‘üncü maddesinde tanımlanan 
suç ise yeni bir hükümdür. TCK‘nın 180‘nci maddesinde düzenlenen suça, ETCK'nında bu kapsamda 
yer verilmiĢ değildi. ETCK‘nın 389‘ncu maddesinde2 sadece taksirle demiryolu üzerinde bir kaza 
vukuu tehlikesine neden olmak cezalandırılıyordu. Deniz ve hava yolu ulaĢımında taksirle tehlikeye 
neden olmayı cezalandıran bir hüküm eski kanunda bulunmamaktaydı. Görüldüğü üzere inceleme 
konusu suç TCK‘nında kasıtlı ve taksirli haline iliĢkin birer maddede olmak üzere toplam iki maddede 
ele alınarak düzenlenmiĢ ve sadeleĢtirilmiĢtir. Suç karĢılığında öngörülen cezalar da her iki kanunda 
farklıdır3. 

Kanaatimizce, inceleme konumuz olan TCK‘nın 179‘uncu maddesinin her fıkrasında ayrı bir suç 
düzenleme altına alınmıĢtır ve her bir suçun unsurları birbirinden farklıdır.  Kanunun gerekçesinde4 

                                                           
1 Madde 565 – Bir kimse caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık mahallerde hayvanları ve arabaları ve 
otomobilleri Ģahıslar ve eĢyanın emniyetine tehlike verecek tarzda sevk ve idare ederse yirmi güne kadar hafif hapse ve yirmi 
liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahküm olur. 
Eğer fail ruhsatnameye tabi arabacı ve Ģoför ve sürücü ise bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da ilave olunur. 
Yargıtay 2. C.D. 26.04.2006 gün ve 2006/2800-8530 E.K. sayılı ilamında lehe kanun değerlendirmesi, yaparken ―… 5237 sayılı 
TCK’nun 179. Maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bu maddenin 2. fıkrasında ise ―kara, deniz, hava ve demir-
yolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde sevk ve idare etmek…‖ suçu 
tanımlanmıĢtır. Aynı Kanunun 180. maddesinde ise trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu düzenlenmiĢ ve bu madde-
de karayolu ulaĢım araçlarına yer verilmemiĢtir. 765 sayılı TCK.nun 565. maddesinde düzenlenen tehlikeli araç kullanmak suçu 
kasten veya taksirle iĢlenebildiği halde 5237 sayılı TCK.nun 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
suçu ancak kasten iĢlenebilen suçlardandır. Bu düzenleme Ģeklinden, 5237 sayılı TCK. nun 179. maddesinde tanımlanan 
suçun kasıtlı iĢlenen suçlardan olduğu ve bu suçun oluĢabilmesi için, aracın kasıtlı olarak kiĢilerin hayat, sağlık ve mal varlığı 
açısından tehlike yaratacak bir Ģekilde sevk ve idare edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.Böylece, 765 sayılı TCK’nun 565. 
maddesinde düzenlenen, tehlikeli araç kullanmak suçunun, taksirle iĢlenen biçimine 5237 sayılı TCK’nun da ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununda yer verilmediği anlaĢılmıĢtır. KoĢulları bulunduğu takdirde eylemin 2918 sayılı Kanun kapsamında 
ayrıca değerlendirilmesi mümkün görülmüĢtür… Ancak; 765 sayılı TCK’nun 565. Maddesine uyan suçu oluĢturan eylemin 
iĢleniĢ, Ģekli itibariyle aynı zamanda 5237 sayılı TCK’nun 179/2. maddesinde düzenlenen genel trafik güvenliğini kasten 
tehlikeye sokma suçunu oluĢturması halinde hangi maddenin sanık lehine olduğunun belirlenip sonucuna göre karar verilmesi 
gerekir‖ demiĢtir. http://www.ictihatlar.net/trafik-guvenligini-tehlikeye-atmak-tehlikeli-vasita-kullanmak-lehe-kanun-
ygulamasi.html  15.01.2012 
2 Madde 389 – Bir kimse tedbirsizlik veya meslek veya sanatında tecrübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik 
neticesi olarak demiryolu üzerinde bir kaza vukuu tehlikesine meydan verirse üç aydan otuz aya kadar hapse ve iki yüz liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye ve kaza vukubulmuĢ ise beĢ seneye kadar ağır hapse ve yüz elli liradan aĢağı olmamak üzere ağır 
cezayı nakdiye mahküm olur. 
3 Mahmut Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Sayı:11-
12, s.101. 
Benzer açıklamalar için bknz. Özlem Yenerer Çakmut, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 
Suçları (TCK m.179-180), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Alman Türk KarĢılaĢtırmalı Ceza Hukuku Serisi, 
Yayın No:18,Cilt: III, Ġstanbul, 2010, s.773; Mustafa ARTUÇ- Çetin AKKAYA, Cemil GEDĠKLĠ,Türk Ceza Kanunu, Adalet 
Yayınevi, 2008, 2 Baskı, Ankara, s.1005,1006.  
4 MADDE 179.– Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıĢtır.  
Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde akıĢını sağlamak için konulmuĢ her 
türlü iĢareti değiĢtirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlıĢ iĢaretler vererek, geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ 
veya iniĢ yolları üzerine bir Ģey koyarak ya da teknik iĢletim sistemine müdahale ederek, baĢkalarının hayatı, sağlığı veya 
malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması ile oluĢur.  
Ġkinci fıkrada ise, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli 
olabilecek Ģekilde sevk ve idare edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıĢtır. Bu suçun oluĢabilmesi için, aracın, tehlikeli bir 
Ģekilde sevk ve idare edilmesi gerekir. Aracın sevk ve idaresinin salt trafik düzenine aykırılığı bu suçun oluĢumuna neden 
olmayacaktır. Bu suçun oluĢabilmesi için, aracın trafik düzenine aykırı olarak ve ayrıca kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde kullanılması gerekir. Bu suç ayrıca, trafik güvenliği için öngörülmüĢ bakım ve onarımlar 
yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması hâlinde de iĢlenebilir. Ancak bunun için ayrıca, gerekli bakım ve onarımı yapılmamıĢ 
aracın trafiğe çıkarılması suretiyle kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması gerekir. Bu 
bakımdan söz konusu suç, somut tehlike suçu niteliği taĢımaktadır.  

http://www.ictihatlar.net/trafik-guvenligini-tehlikeye-atmak-tehlikeli-vasita-kullanmak-lehe-kanun-ygulamasi.html
http://www.ictihatlar.net/trafik-guvenligini-tehlikeye-atmak-tehlikeli-vasita-kullanmak-lehe-kanun-ygulamasi.html
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açıklama yoksa da bu maddedeki suçların tamamının trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle 
tek bir maddede düzenlendiğini değerlendirmekteyiz1. Bu durumda her bir suçun unsurlarının ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmekle birlikte, sempozyumun kapsamı ve sunum için ayrılan 
süre dikkate alınarak incelememizi maddenin ana baĢlığı altında ve ilgili yerlerde farklılıklara değin-
mek suretiyle yapacağız. 

2.KORUNAN HUKUKĠ DEĞER 

Korunan hukuki değer, doktrinde  çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Örneğin; suç tipinin ihdas edilmesi 
ile  korunmak istenen değerdir2, toplumun ceza hukuku tarafından korunan yaĢamsal değerleridir3, 
beĢeri bir ihtiyacı gidermeye yarayan veya en azından böyle kabul edilen bireysel, kamusal ve top-
lumsal  her çeĢit Ģeydir4, ceza kuralı ile korunan ve bir suçun ihlal ettiği (zarar verdiği veya tehlikeye 
maruz bıraktığı) menfaattir (ferdi, toplumsal, maddi veya maddi olmayan menfaat)5 Ģekillerinde tanım-
lanmıĢtır. 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla korunan hukuki değerler kanaatimizce karma niteliktedir. 
Korunan hukuki değer öncelikle trafik güvenliği ve bu çerçevede genel olarak da kamu düzeni ve 
güvenliğidir. Böylece bireylerin kurallara uygun bir Ģekilde hareket etmeleri ve trafik güvenliğini tehli-
keye düĢüren davranıĢlardan kaçınmaları amaçlanmıĢtır. Güvenli bir trafik akıĢı kiĢilerin beden, ya-
Ģam ve malvarlıklarını da koruyacaktır. Bu nedenle bu suçla aynı zamanda trafik içinde yer alan 
bireylerin beden bütünlükleri, yaĢama ve mülkiyet hakları da dolaylı olarak korunmuĢ olmaktadır. 
Eylemin bu değerler bakımından mutlaka bir zarar meydana getirmesinin zorunlu olmaması, bu de-
ğerlerin söz konusu suçlar ile tali bir Ģekilde korunduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle yasa 
koyucu bu suçları genel tehlike yaratan suçlar arasında düzenlemiĢtir6. 

Suç ile, korunan hukuki yarar açısından ya bir zarar meydana getirilir veya bir zarar tehlikesi oluĢturu-
lur. Somut bir zarar var ise artık ortada bir zarar suçu vardır. Eğer bir zarar tehlikesi söz konusu ise 
ve yasa bu tehlikeyi suç olarak düzenlemiĢ ise söz konusu suça tehlike suçu denilmektedir. Tehlike 
suçları da somut tehlike suçları ve soyut tehlike suçları olarak ikiye ayrılmaktadır. Somut tehlike 
suçlarında; hareketin, suç konusu bakımından somut olayda hakim tarafından araĢtırılıp tespit edil-
mesi gereken, gerçek bir zarar tehlikesini meydana getirmesi zorunludur. Soyut tehlike suçlarında ise; 
suç tipinde tarif edilen hareketin yapılması yeterli olup, suç konusu üzerinde gerçekten bir tehlikenin 
meydana gelip gelmediğinin araĢtırılıp tespit edilmesine gerek yoktur. BaĢka bir deyiĢle, kanun koyu-
cu soyut tehlike suçlarında kanuni tarifteki hareketin yapılmasıyla suç konusu bakımından yeterli bir 

                                                                                                                                                    
Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve 
idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kiĢinin cezalandırılması öngörülmüĢtür. Bu bakımdan, örneğin, uzun 
süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kiĢilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluĢtu-
ğunu kabul etmek gerekir.  
MADDE 180.– Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımında trafik güvenliğini kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvar-
lığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıĢtır.  
1 Benzer görüĢ için bknz. Koca, s.101. 
2 Mehmet Emin Artuk – Ahmet Gökcen – Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 9.B., Turhan Kitapevi, 
Ankara, 2008,  s.25. 
3 Mahmut Koca –  Ġlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008, s.134 
4 Zeki  Hafızoğulları – Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, U-S-A Yayıncılık, 2008, s.225. 
5 Levent Kurt, Açılamalı Ġçtihatlı Tüm Yönleriyle BiliĢim Suçları, Ankara, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s.148. 
6 Veli Özer Özbek - Nihat Kanbur - Koray Doğan - Pınar Bacaksız - Ġlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,  Seçkin 
Yayınevi,  Ankara, 2010, s.719. 
Benzer açıklamalar için bknz. Halil Polat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda Yer Alıp Uygulamada Ençok KarĢılaĢılan Suçlar, 
Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.692; Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.101,102. 
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tehlikenin ortaya çıktığını kabul etmektedir. O nedenle soyut tehlike suçlarında, hakim tehlikenin 
gerçekte meydana gelip gelmediğini araĢtırmak durumunda değildir. Örneğin yasa koyucu ―virajda 
araba sollayan kiĢiye bir ay hapis cezası verilir‖ diye bir hüküm koyduğunda ve fail, virajda bir araba 
solladığında suç oluĢur ve artık bu sollama sırasında bir kaza tehlikesinin meydana gelmesi gerek-
mez. Burada soyut tehlike suçu vardır. Eğer yasa koyucu ―virajda araba sollayarak trafiği tehlikeye 
sokan kiĢiye 3 ay hapis cezası verilir‖ diye hüküm koyar ise, bu takdirde somut tehlike suçu söz ko-
nusudur ve failin virajda araba sollaması tek baĢına yeterli olmayıp, bu hareketi sonucunda bir tehli-
kenin de (örneğin karĢı yönden gelen bir araca çarpa riskinin doğması) somut olarak meydana gel-
mesi gerekmektedir1. Bu noktada TCK‘nın 179‘uncu maddesinin ilk iki fıkrasında düzenlenen suçların 
somut tehlike suçları oldukları konusunda doktrinde de ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak, TCK‘nın 179 
(3) maddesinde düzenlenen suça gelindiğinde; doktrinde2 ―TCK m.179/1 ve m. 179/2'de yer alan 
suçlardan farklı olarak bu Ģekilde araç kullanmanın bir tehlike yaratması aranmaz. Bu nedenle suçun 
bir tehlike suçu ve fakat kiĢilerin yaĢama, beden ve malvarlığı bakımından bir tehlikenin gerçekleĢtiği 
aranmayacağından bu suçun soyut tehlike suçu olduğu söylenmelidir‖ Ģeklinde ve ―Aslında bu suçun 
oluĢumu bakımından somut bir tehlikenin doğmuĢ bulunmasını yasa koyucu diğer fıkralarda olduğu 
gibi açıkça aramamıĢtır. Bu nedenle suç soyut tehlike suçu olarak karĢımıza çıkmaktadır‖ Ģeklinde3 
görüĢ bulunmakta ise de; kanaatimizce madde metninde emniyetsiz bir Ģekilde araç kullanılmasını 
aradığından hakim burada alkollü veya uyuĢturucu madde etkisinde ya da baĢka bir nedenle araç 
kullanamayacak durumda olmayı yeterli göremeyerek, araç kullanımının emniyetsiz olup olmadığını 
da araĢtırmak durumunda kalacaktır. Bu nedenle kanaatimizce üçüncü fıkradaki suçta ilk iki fıkradaki 
suçlar gibi somut tehlike suçudur. Nitekim doktrinde sırf alkollü araç kullanmanın KTK‘nın 48‘nci 
maddesinde düzenlenen idari suçu oluĢturacağı, TCK‘nın 179 (3) maddesinin tatbiki için baĢka bir 
trafik kurallarının ihlalinin gerektiği yönünde görüĢler bulunmaktadır4. Yargıtay da TCK‘nın 179 
(3)‘üncü maddesinde düzenlenmiĢ bulunan suçun somut tehlike suçu olduğunu kabul etmektedir. 
Yargıtay belirtilen maddeleri almıĢ bulunan kiĢinin yasanın koruduğu hukuki değerler bakımından 
hareketi ile somut tehlike doğurduğu takdirde cezalandırılmasını mümkün görmektedir. Diğer bir 
deyiĢle, Yargıtay, TCK‘nın 179 (3)‘üncü maddesi nedeniyle kiĢinin sorumlu tutulabilmesi için failin söz 
konusu maddeleri alması ve bu maddelerin etkisinde güvenli bir biçimde5 araç sevk ve idare edeme-

                                                           
1 Murat Aydın, 5237 Sayılı TCK. nun 179/2 Maddesi IĢığında Trafik Kazalarının Durumu Ve Genel Tehlike Suçlarında Ġçtima 
Hükümlerinin Uygulanması, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc 03.02.2012 
Benzer açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.724; Malkoç, s.1179; Ahmet GÜNDAL, Yeni Türk 
Ceza Kanunu Açıklaması, Sözkesen Matbacılık, Ankara, 2009, s.3658. 
2 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.735. 
3 Çakmut, , s.781 
4 Alkol veya uyuĢturucu madde etkisinde olan kiĢilerin davranıĢlarında değiĢme olmakta, fizyolojik ve metabolik reaksiyonlarda 
bozulduk meydana gelmekte, sinir sistemi üzerindeki etkisiyle psikolojik anormallikler ortaya çıkmaktadır. Yine sarhoĢ olan 
kiĢinin duygu, düĢünce, idrak (algılama) yetenekleri değiĢmekte, koordinasyon ve motor fonksiyonlarında bozukluklar görül-
mektedir. Alkol veya uyuĢturucu madde bağımlılığının insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribat tıp biliminin 
araĢtırma konusuna girmekle birlikte, alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeye-
cek halde olmasına rağmen kiĢinin araç kullanması TCK‘nın 179 (3) maddesine uyan somut tehlike suçunu oluĢturmaktadır. 
Somut tehlikenin varlığı için, kiĢinin salt alkollü veya uyuĢturucu maddenin etkisinde olması yeterli değildir. Yönetmelikte 
belirlenen % 50 promilin üzerinde alkollü olarak araç sürülmesi 2918 sayılı KTK'nun 48.maddesine uyan ve sürücü belgesinin 
alınmasını idari para cezasını gerektiren bir kabahat olarak tanımlanmıĢtır. Bu durum trafik güvenliği açısından soyut bir tehlike 
oluĢturmaktadır. Bu durumda alkollü araç kullanan kiĢinin örneğin kırmızı ıĢıkta geçmek veya trafik kazasına neden olmak gibi 
baĢka bir trafik kuralını ihlal etmesi gerekir. Aksi durumda salt alkollü olmak sadece soyut tehlike oluĢturan 2918 sayılı 
KTK.nun 48.maddesine uyan kabahati oluĢturacaktır (Ali Parlar- Muzaffer Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Yayın 
Matbacılık, Ankara, 2007, s.1363). 
5 Yargıtay 2. C.D. 11.10.2006 gün ve 2006/4307-16408 E.K. sayılı ilamında "... emniyetli bir Ģekilde" ifadesinin 
kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması Ģeklinde anlaĢılması gerektiği, salt alkollü araç 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc%2003.02.2012
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yerek1 bir baĢka ihlale daha sebebiyet vermiĢ bulunmasını aramaktadır2. Ayrıca Yargıtay bu durumun 
tıbbi olarak tespit edilmesi gerektiğini de belirtmektedir3. 

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, suçla korunan hukuksal değer, genel trafik güvenliğinin tehlikeye düĢü-
rülmesini önlemek olduğu için, bu suç genel trafik düzenine tabi olmayan yerlerde iĢlenemez. Sözge-
limi evinin bahçesinde veya garajında bisikletini veya otomobilini tehlikeli bir Ģekilde sevk ve idare 
etmek bu suçu oluĢturmaz. Bu itibarla suçun, genel trafiği tehlikeye düĢürecek Ģekilde, yani umumi 
veya umuma açık yerlerde iĢlenmesi gerekir. Örneğin sokaklar, caddeler, karayolları veya otobanda 
kara ulaĢım aracının tehlikeli bir Ģekilde kullanılması halinde bu suç oluĢacaktır4. 

 

3. SUÇUN UNSURLARI 

3.1. MADDĠ UNSURLAR 

3.1.1. FĠĠL VE NETĠCE 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinin birinci fıkrasında ulaĢımın güvenli bir Ģekilde yapılmasını sağlamaya 
yönelik iĢaretler ve diğer hususlara iliĢkin fiiller düzenlenmiĢtir. Buna göre suçun oluĢabilmesi için; 

                                                                                                                                                    
kullanmanın ne Ģekilde trafik güvenliğini tehlikeye düĢürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandınlamayacağı, .. 
.%50 promil üzerinde alkollü araç kullanmanın her zaman 5237 sayılı Kanunun 179.maddesi kapsamında değerlendirilmesinin 
mümkün olmadığı, aynı zamanda alkolün etkisiyle trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması da gerektiği cihetle..." demiĢtir. 
Aktaran, Çakmut, s.781. 
1 Yargıtay 2. C.D. 20.11.2006 gün ve  2006/4275 – 18640 E.K. sayılı ilamında ―Olay gecesi saat 01.30 sıralarında 159 promil 
alkollü olduğu halde Salihli-Sarp karayolu üzerinde seyir halinde bulunduğu motorsikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip 
yolun sağ tarafına devirerek kendisinin yaralanmasına ve motorsikletinin hasar görmesine sebebiyet veren sanığın eyleminde 
alkolün etkisiyle emniyetli Ģekilde araç sevk ve idare edememek suçunun unsurlarının oluĢtuğu ve cezalandırılmasına karar 
verilmesi gerektiği gözetilmeyerek hatalı değerlendirme ile yazılı Ģekilde beraatine karar verilmesi" demiĢtir. Aktaran, Malkoç, 
s.1181 

Yargıtay 2.C.D. 31.10.2006 gün ve 2006/3385-17259 E.K. sayılı ilamında ―sanığın 158 promil alkollü olarak kullandığı motor ile 
yolun sağ kenarında bulunan trafik levhasına çarpması Ģeklinde gerçekleĢen olayda, sanığın ulaĢım aracını emniyetli bir 
Ģekilde sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu halde araç kullandığı, doktor raporu, bilirkiĢi mütalaası, sanığın ikrarı ve 
tümdosya kapsamı ile subut bulduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkûmiyeti yerine hatatlı gerekçe ile yazılı Ģekilde beratine 
karar verilmesi‖ demiĢtir. Aktaran, Malkoç s.1182 
Yargıtay 2. C.D. 15.11.2006 gün ve 2006/3902-18319 E.K. sayılı ilamında ―193 promil alkollü sanığın idaresindeki motosiklet 
ile köy yolunda seyir halinde iken öndeki araca çarparak maddi hasara sebebiyet vermesi Ģeklindeki eyleminde; sanığın 
savunması, trafik kazası tespit tutanağını düzenleyen zabıt mümzileri ve doktor bilirkiĢinin beyanlarına göre sanığın aldığı 
alkolün etkisiyle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu anlaĢılmakla; kiĢilerin hayat, sağlık ve 
malvarlığı açısından somut tehlike unsurunun gerçekleĢtiği ve sanığın atılı suçtan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden 
yerinde olmayan gerekçe ile yazılı Ģekilde beraat kararı verilmesi…‖ demiĢtir. 
2 Çakmut, s.781. 
3  Yargıtay 2.C.D. 15.11.2006 gün ve 2006/ 3702-18219 E.K. sayılı ilamında; ―5237 Sayılı TCK.nun 179/3.maddesinde belirtilen 
trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluĢması için, kiĢinin alkol ya da uyuĢturucu madde etkisiyle veya baĢka bir nedenle 
emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karĢın araç kullanması gerekir. Olayda sanığın aldığı 
alkolün etkisiyle, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı hususunun tıbbi bulgular ya da 
sanığın dıĢa yansıyan davranıĢları dikkate alınmak sureyle saptanmadan ...yazılı Ģekilde mahkumiyetine karar verilmesi" 
demiĢtir. Aktaran, Malkoç s.1181 
4 Koca, s.101,102. 
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1- Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde akıĢını sağlamak için konulmuĢ her türlü 
iĢareti1; 

- DeğiĢtirerek2 veya 

- Kullanılamaz hâle getirerek3 veya 

- Konuldukları yerden kaldırarak4 veya 

- YanlıĢ iĢaretler vererek5 veya 

- Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımını sağlayan araçların geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ veya iniĢ yolları 
üzerine bir Ģey koyarak veya 

- Bu araçlarla sağlanan ulaĢımın teknik iĢletim sistemine6 müdahale ederek  

2- BaĢkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması gerekmekte-
dir7. 

 

                                                           
1 ĠĢaretler, maddi yapıda olabileceği gibi sesli ya da ıĢıklı veya bir baĢka Ģekilde de olabilir. Örneğin sirenler, radyo veya elektro 
manyetik sinyaller de kavrama dahildir. 
Hükümde yer alan "iĢaret", trafik iĢareti olarak anlaĢılmalıdır. ĠĢaret kavramına anlam verebilmek bakımından 2918 sayılı KTK 
ve ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanılabilir. KTK m. 15 uyarınca trafik iĢaretleri ile ilgili olarak Trafik ĠĢaretleri Hakkında 
Yönetmelik çıkarılmıĢ olup trafik iĢaretleri tanımlanmıĢtır. Buna göre trafik iĢaretleri, trafiği düzenlemede kullanılan iĢaret 
levhaları, ıĢıklı ve sesli iĢaretler, yer iĢaretlemeleridir (Yönetmelik m.2). Trafik iĢaret levhası, sabit veya taĢınabilir bir mesnet 
üzerine yerleĢtirilmiĢ ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. IĢıklı ve 
sesli trafik iĢaretleri ise trafiği düzenlemede kullanılan ıĢıklı ve sesli, sabit veya taĢınabilir, elle kumanda edilebilen veya 
otomatik çalıĢan, üzerinde çeĢitli renk, Ģekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ıĢık veya sesle özel bir talima-
tın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. Nihayet iĢaretleme (Yer iĢaretlemeleri veya benzerleri) ise taĢıt yolu, bordiir, 
ayrıca, otokorkuluk ve kenar taĢı gibi karayolu elemanları üzerine, çeĢitli renkte, çizgi çizilmesi, Ģekil ve sembol yapılması, yazı 
yazılması, yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasıdır (Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.720). 
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Malkoç s.1180; Parlar- Hatipoğlu, s.1361. 
2 DeğiĢtirmek, baĢka bir biçime sokmak, değiĢikliğe uğratmak; bir Ģeyi veya bir kimseyi bulunduğu yerden baĢka bir yere 
götürmek; baĢka bir duruma, baĢka bir görünüme getirmek anlamlarına gelmektedir. O halde trafik iĢaretini değiĢikliğe uğrat-
mak, mevcut trafik iĢareti yerine bir baĢka iĢareti koymak halinde değiĢtirmek hareketinin gerçekleĢtiği söylenmelidir. Örneğin, 
sola dönülmez iĢareti yerine sağa dönülmez iĢareti koymak gibi (Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.723). 
3 DeğiĢtirilmiĢ olan kullanılamaz hâle de getirilmiĢ olabilir. Diğer deyiĢle değiĢtirmek, kullanılamaz hale getirmeyi de içine alan 
bir anlama sahiptir. Ancak değiĢtirmek daha çok bir değiĢikliğe uğramakla birlikte iĢlevini devam ettirmek Ģeklinde anlaĢılaca-
ğından konuyu ifade etmek bakımından ayrıca kullanılamaz hale getirmek ifadesine de ihtiyaç olduğu söylenmelidir. Bu ifadeye 
yer verilmekle bozmak, bozmamakla birlikte örneğin trafik lambasını kırmak suretiyle iĢlevini ortadan kaldırmak biçimindeki 
hareketler de hükmün kapsamına alınmıĢ olmaktadır(Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.723) 
4 Konuldukları yerden kaldırmak iĢaretin tümüyle yok edilmesi, iĢlevsiz hale getirilmesi olarak anlaĢılmalıdır (Özbek – Kanbur – 
Doğan – Bacaksız - Tepe, s.723). 
5 Trafik iĢaretlerinin ne Ģekilde olacağı yukarıda söz edilen Yönetmelikte düzenlenmiĢtir. O halde Yönetmelikte öngörülen haller 
dıĢında iĢaretlerin değiĢtirilmiĢ olması durumunda bu suçun oluĢtuğunu kabul etmek gerekir. Bunun dıĢında mevcut iĢaretlerin 
olması gerekenden farklı bir Ģekilde kullanılmıĢ olması durumunda da bu suçun oluĢtuğu söylenmelidir. Örneğin, sola dönül-
mez iĢaretinin değiĢtirilerek sağa dönülmez hale getirilmesi, yol çift yönlü olarak ulaĢıma açık iken tek yön levhası konulması 
gibi (Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.723). 
6 Trafik Kanununa göre konulan iĢaretler de kapsamdadır6. 
Teknik iĢletim sistemine müdahale: Motora, bilgisayar sistemlerine, aracı hareket ettiren veya durduran, yavaĢlatan, adresi 
gösteren ve teknik geliĢmelere göre bu nitelikte sayılacak sistemlere müdahale kast edilmektedir (Malkoç, s.1180). 
"müdahale etmek" geniĢ bir anlama sahiptir. Buna göre "müdahale etmek" ibaresinden sistemin durdurulması, öngörülenden 
farklı bir Ģekilde çalıĢması, hatalı çalıĢması gibi hallerin anlaĢılması gerektiğini düĢünmekteyiz (Özbek – Kanbur – Doğan – 
Bacaksız - Tepe, s.724). 
7 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Parlar – Hatipoğlu, s.1361; Malkoç, s.1180 
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Yukarıda belirtilen hareketler sınırlı sayıda olup, aynı zamanda seçimlik hareket niteliğindedir. Dolayı-
sıyla, buradaki hareketlerden biri ya da birkaçının yapılması halinde ortada yine tek suç vardır1. Yuka-
rıda belirtilen hareketler dıĢındaki bir hareketle trafikte tehlikenin yaratılması halinde ise maddenin 
tatbiki mümkün değildir. 

Doktrinde2, bizim de iĢtirak ettiğimiz üzere, seçimlik hareketlerin yetersiz olduğu belirtilip örneğin 
yolun bozularak tehlikenin yaratılması halinde suçun oluĢmayacağı belirtilmektedir. Bu noktada yolun 
bozulması halinin fıkra metninde yazılı bulunan ―… yolları üzerine bir Ģey koyarak‖ cümlesi kapsa-
mında değerlendirilebileceği akla gelebilir ise de, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği yolun bozul-
ması yolun üzerine bir Ģey koymak niteliğinde görülemez. Zira bir yere bir Ģey koymakla onu bozmak 
çok farklı Ģeylerdir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun  (KTK) 15 (1)‘inci maddesi3 uyarınca, trafiği düzenlemede 
kullanılan iĢaret levhaları, ıĢıklı ve sesli iĢaretler, yer iĢaretlemeleri ile benzeri trafik iĢaretleri, karayo-
lunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluĢlarca, temin ve tesis edilerek sürekliliği ve iĢlerliği sağlanır. 
Bu itibarla iĢaretlerin yetkili merciler tarafından kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güvenli 
biçimde akıĢı için konulmuĢ olmaları gerekir. Bu amaç dıĢında konulmuĢ iĢaretlerin madde kapsamı-
na girmeyeceği ifade edilmelidir4. 

Birinci fıkradaki suç somut tehlike suçu olması nedeniyle bu seçimlik hareketlerin 179 (1)‘inci fıkra-
sındaki suçu oluĢturabilmesi için baĢkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından genel olarak 
bir zarar tehlikesine neden olabilme olasılığı yeterli olmayıp, yapılan davranıĢın korunan bu hukuksal 
değerler açısından gerçekten somut, münferit olayda saptanabilir bir zarar tehlikesi doğurmuĢ olması 
gerekmektedir5. Unutulmamalıdır ki, tehlikenin doğması yeterli olup zararın meydana gelmesi aran-
mamaktadır. Örneğin karayolundaki yol yapımı nedeniyle konulan iĢaretin kaldırılması nedeniyle karĢı 
Ģeride giren bir aracın karĢı yönden gelen araçlarla çarpıĢma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalması ile 
hayat, sağlık ve malvarlığı bakımından bir tehlike ortaya çıktığı için birinci fıkrada gösterilen suçun 
yasal unsurları teĢekkül etmiĢtir6. Yine Örneğin "araç giremez" anlamına gelen ve bir yolun giriĢine 
konulmuĢ bulunan levhayı kaldıran failin, bu eylemi sonucunda her hangi bir kaza veya kaza tehlikesi 
meydana gelmemiĢse ve failin bu eylemi fark edilmiĢse bu suç oluĢmaz. Eğer aynı örnekte levhanın 
bulunmaması sebebiyle bu yola bir araç girmiĢse ve bu araç somut bir Ģekilde bir kaza tehlikesi ya-
ĢamıĢsa ve fakat bu kazayı atlatmıĢsa bu suç oluĢur. Çünkü bu örnekte somut bir tehlike yaĢanmıĢtır. 

                                                           
1 Ancak bu durumda hakim TCK‘nın 61‘nci maddesi kapsamında cezayı alt sınırdan uzaklaĢılarak verebilecektir.  
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.720;  Malkoç, s.1180; Gündal, s.3658. 
2 Malkoç, s.1180. 
3 Trafik iĢaretleri:  

Madde 15 – (DeğiĢik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Trafiği düzenlemede kullanılan iĢaret levhaları, ıĢıklı ve sesli iĢaret-

ler, yer iĢaretlemeleri ile benzeri trafik iĢaretleri, karayolunun yapımı, bakımı, iĢletilmesi ile görevli kuruluĢlarca temin ve tesis 

edilerek sürekliliği ve iĢlerliği sağlanır.  

 (Ġkinci fıkra Mülga : 18/1/1985 - KHK 245/16 md.)  

Görülen eksiklikler ilgili kuruluĢlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır.  

Trafik iĢaretlerinin standart,anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları ĠçiĢleri Bakanlığının görüĢü alınarak Bayındırlık Bakan-

lığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.  

Karayolu dıĢında, kenarında veya üzerindeki diger levhalar, ıĢıklar ve iĢaretlemeler 
4 Gündal, s.3658. 
5 Parlar – Hatipoğlu, s.1361 
6 Gündal, s.3658. 
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Kısaca bu suçun oluĢması için yukarıda sayılan seçimlik eylemlerin somut bir zarar(hayat, sağlık ve 
malvarlığı açısından bir zarar) tehlikesine yol açmıĢ olması gerekir1. 

İkinci fıkrada ise, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢım araçlarının kiĢilerin hayat, sağlık veya 
malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde sevk ve idare edilmesi, ayrı bir suç olarak düzenlen-
miĢtir. Bu suçun oluĢabilmesi için, aracın, kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli 
olabilecek Ģekilde sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyiĢle, trafik kurallarına uymamak 
baĢlı baĢına bu suça yol açmaz, ortaya bir tehlikenin çıkması ve tehlikenin, hayat, sağlık veya malvar-
lığı bakımından oluĢması gerekmektedir. Bu tehlike ortaya çıkmamıĢ ise KTK‘nındaki idari yaptırımlar 
gündeme gelecektir2. 

Bu suç bir hareket suçu Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Ancak tipte harekete iliĢkin bir özgüleme olmadığın-
dan suçun serbest hareketli bir suç olduğu ifade edilmelidir. Bu çerçevede sevk ve idarenin kiĢilerin 
hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek bir Ģekilde olması3 kullanım Ģeklinden 
kaynaklanabileceği gibi aracın trafiğe çıkmaya elveriĢli olmamasından da kaynaklanmıĢ olabilir4. 

KTK‘nın 3‘üncü maddesinde araç ―Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taĢıt-
lar ile iĢ makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Kara yolu 
ulaĢım aracında  sorumluluk sürücüye aittir. Sürücü de KTK‘nın 3‘üncü maddesinde ―Karayolunda, 
motorlu veya motorsuz bir aracı veya taĢıtı sevk ve idare eden kiĢidir‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır5. Bu 
itibarla aracı sevk ve idare eden kiĢinin sürücü olduğu saptandığına göre örneğin otobüs muavini, yol 
kenarında otobüse manevra yaptırırken tehlike teĢkil edebilecek fiilleri nedeniyle bu fıkra uyarınca 
cezalandırılamayacaktır6. Ancak unutulmamalıdır ki, aracı sevk ve idare edenin daima araçta bulun-
ması ve kullanmanın bu kiĢi tarafından bizzat yapılması gerekmez7. Örneğin uzaktan kumandayla 
aracın idaresi halinde bu durum söz konusu olacaktır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki sevk ve idare etmek, götürmek, yönetmek anlamlarına gelmektedir. Bu 
nedenle ulaĢım araçlarının harekete geçirilmiĢ olması gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu araçlar 
henüz harekete geçirilmemiĢ ise sevk ve idare etmekten de söz edilemez8. UlaĢım aracının nerede 
sevk ve idare edildiği de önem taĢımaz. Bu bir otoyol olabileceği gibi stabilize yol da olabilir. Yine 
yukarıda ifade edildiği üzere ulaĢım aracının motorlu bir araç olması da zorunlu değildir. Bu çerçeve-
de bir park içinde bisiklet kullanan kiĢinin eylemi de tipe uygun olabilecektir9. 

                                                           
1 Polat, s.692. 
2 Benzer  görüĢ ve açıklamalar için bknz. Malkoç, s.118; Gündal, s.3659; Çakmut, s.780. 
3 Yargıtay 2. C.D. 21.09.2006 gün ve 2006/1204-14699 E.K. sayılı ilamında; ―Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile seyir 
halinde iken ıĢıklı trafik iĢaret cihazı kendisine kavĢakta kırmızı yandığı halde. ıĢık ihlali yaparak kavĢağa girdiği ve bu sırada 
kurallara uygun olarak geçiĢ yapmakta olan müĢtekinin aracına çarpması ile meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası olayın-
da, sanığın bu Ģekildeki eyleminin kiĢilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeye neden olduğu, bu itibarla sanığa 
atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının olayda oluĢtuğunun anlaĢılması karĢısında, 5237 sayılı TCK.nun 
179/2 ve 21/2.maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği nazara alınmadan, olayda ölü veya yaralı 
bulunmadığı Ģeklinde yasal olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi…‖ demiĢtir. 
4 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.727. 
5 KTK‘nın 3‘üncü maddesinde Ģoför  tanımlanırken ise ―ġoför : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiĢ bir motorlu taĢıtı süren 

kiĢidir.‖ denilmiĢtir. 

6 Gündal, s.3659. 
7 Koca, s.103. 
8 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.728. 
9 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.727. 
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Maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, bu suç ayrıca, trafik güvenliği için öngörülmüĢ bakım ve ona-
rımlar yapılmadan önce aracın trafiğe çıkarılması ve bu suretle kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
açısından tehlikeye neden olunması halinde de iĢlenebilir. Örneğin bakımını yaptırmadığı için freni 
patlayan bir aracın belirtilen değerler bakımından somut bir tehlike doğurması halinde de bu suç 
oluĢur1. 

Ġkinci fıkradaki suçun somut bir tehlike suçu niteliğinde olması nedeniyle, suçun oluĢabilmesi için 
ulaĢım aracının salt trafik düzenine aykırılığı yeterli değildir. Keza, aracın trafik güvenliği için öngö-
rülmüĢ bakım ve onarımlar yapılmadan trafiğe çıkarılması da yeterli değildir. Ayrıca, aracın trafik 
düzenine aykırılığı ya da trafik güvenliği için öngörülmüĢ bakım ve onarımı yapılmamıĢ aracın trafiğe 
çıkarılması suretiyle kiĢilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlike doğurması gerekir2. 
Dolayısıyla bir sürücünün kırmızı ıĢıkta geçmiĢ ya da hız limitini aĢmıĢ olması durumunda ulaĢım 
aracının tehlikeli olabilecek bir Ģekilde sevk ve idare edildiği söylenebilir. Ancak bu suç bir somut 
tehlike suçu olduğuna göre trafik kurallarının soyut ihlali bu suçun iĢlendiğinin kabulü bakımından 
yeterli değildir. Bunun için ihlalin kiĢilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından bir tehlike doğu-
rabilecek niteliğe sahip olması gerekir. Dolayısıyla hâkim her somut olayda bu tehlikenin gerçekleĢip 
gerçekleĢmediğini araĢtırmak zorundadır3.Örneğin, dört Ģeritli otoyolda trafiğin sakin olduğu sırada 
azami hız sınırının üzerinde bir süratle araç sürülmesi halinde, somut olayda baĢkalarının hayatı, 
sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlike oluĢmayabilir. Bu durumda TCK‘nın 179(2)‘nci 
maddesindeki  suç oluĢmaz; sadece KTK hükümlerine göre idari para cezasını gerektiren bir kabahat 
söz konusu olur. Keza, kiĢinin kullandığı araçla ilgili olarak sürücü belgesine sahip olmaması KTK'nın 
36‘ncı maddesine4 uyan ve idari para cezasını gerektiren bir kabahat oluĢturmaktadır. Ancak, kullan-
dığı araçla ilgili olarak geçerli sürücü belgesi olmadan araç kullanan kiĢi. baĢka bir trafik kuralını ihlal 
ettiği veya bir trafik kazasına neden olduğu takdirde, fiil artık salt kabahat olarak nitelendirilemez ve 
bu durumda kiĢinin TCK‘nın 179(2)‘nci maddesine göre cezalandırılması gerekir. Bunun için kiĢinin 
neden olduğu trafik kazasında mutlaka baĢkalarının ölmüĢ veya yaralanmıĢ olması gerekmemektedir. 

                                                           
1 Koca, s.103. 
2 Yargıtay 2. C.D. 19.10.2006 gün ve 2006/7984-17047 E.K. sayılı ilamında ―Dava konusu olayda sanığın sevk ve idaresindeki 
araçla kırmızı ıĢıkta geçerek 2918 sayılı Kanunun 84/1-h maddesinde öngörülen kavĢaklarda geçiĢ üstünlüğüne uymayarak 
katılanın aracının hasar almasına sebebiyet verdiği ve bu itibarla sanığa atılı suçun oluĢtuğu nazara alınmadan sanığın mah-
kumiyeti yerine yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi" demiĢtir. 
3 Nitekim hükmün gerekçesinde bu husus "... Aracın sevk ve idaresinin salt trafik düzenine aykırılığı bu suçun oluĢumuna 
neden olmayacaktır. Bu suçun oluĢabilmesi için, aracın trafik düzenine aykırı olarak ve ayrıca kiĢilerin hayatı, sağlığı veya 
malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde kullanılması gerekir."biçiminde ifade edilmiĢtir. Özbek – Kanbur – Doğan – 
Bacaksız - Tepe, s.727. 
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Aydın, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc  
4 Sürücü belgesi alma zorunluluğu:  

Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kiĢiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin 

verilmesi yasaktır.  

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaĢmalara göre sürücü 

belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kiĢilerce sürülebilir.  

(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki aya 
kadar, tekrarı halinde iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir. Ayrıca bu kiĢiler her defasında 7 200 000 lira hafif para 
cezasıyla da cezalandırılırlar. Bu kiĢilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygulanması diğer cezaların uygulanma-
sına engel teĢkil etmez. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı 
düzenlenir. 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc
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Sürücü belgesiz araç kullanan kiĢinin neden olduğu trafik kazasının sadece maddi hasarla sonuçlan-
ması halinde de TCK‘nın 179(2)‘nci maddesindeki suç oluĢacaktır1.  Bu konuda ayrıntılı tartıĢma 
içtima baĢlığı altında yapılacaktır. 

Doktrinde2, bu noktada trafik güvenliği bakımından tehlikeli görüldüğü için sürücü belgesi geri alınmıĢ 
veya iptal edilmiĢ olan kiĢinin araç kullanarak trafiğe çıkmasının baĢlı baĢına somut bir tehlike mey-
dana getirdiği gerekçesiyle baĢkaca bir trafik kuralını ihlal etmesi aranmaksızın davranıĢın TCK‘nın 
179(2)‘nci maddesinin uygulanmasını gerektirdiği belirtilmekte ise de; kanaatimizce hiç ehliyeti olma-
yan ile ehliyeti herhangi bir Ģekilde süreli ya da süresiz geri alınan kimse arasında ayrım yapmaya 
gerek yoktur. Kaldı ki, ehliyeti geri alınmıĢ bile olsa o kiĢinin hiç ehliyeti olmayan, ehliyet alamamıĢ bir 
kiĢiden daha tehlikeli olduğunu kabul etmek mantıken de yanlıĢ olacaktır. Zira o kiĢinin geçmiĢte de 
olsa en azından gerekli Ģartları tamamlayarak, yani trafik iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibi olarak, gerekli 
sınavları geçerek belli bir eğitimi aldığı ortada olduğu gibi, belli bir süre araba sürmekle sürücülük 
konusunda tecrübeli olduğu da izahtan varestedir. 

Üç suç içinde kanunda ayrıca bir netice öngörülmemiĢtir. Bu suçlar somut tehlike suçudur ve tehlike-
nin gerçekleĢmesiyle neticede gerçekleĢmiĢ olur. Diğer bir deyiĢle, bu suçlar neticesi harekete bitiĢik 
suç özelliği taĢımaktadırlar3. 

Sonuç olarak, bu suçun oluĢabilmesi için, tehlikeli bir Ģekilde araç kullanma sonucunda birilerini 
öldürmek veya yaralamak veya baĢkasının eĢyasına zarar vermek gerekmez. Hayat, sağlık veya 
malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde aracın kullanılması ile bu suç oluĢur. Bununla birlikte 
tehlikeli bir Ģekilde araç kullanma bir baĢkasının ölümüne veya yaralanmasına yol açmıĢsa failin 
sorumluluğunu suçların içtiması çerçevesinde belirlemek gerekecektir4. 

Üçüncü fıkradaki suça gelince; Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle 
ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen 
araç kullanan kiĢinin cezalandırılması öngörülmüĢtür5. 

Buna göre; 

1) Sürücü, alkol, uyuĢturucu madde veya baĢka bazı maddeler kullanmıĢ olmalı ya da 
baĢka nedenlerle emniyetli araç kullanamayacak durumda olmalıdır. 

Alkol veya uyuĢturucu maddenin dıĢında baĢka maddeler de kullanılmıĢ olunabilir. Örneğin uçucu 
maddeler, ağır depresyon hapları kullanılmıĢ olunabilir. Ya da kiĢi kısa süre önce bir narkozdan çık-
mıĢ bulunabilir. KiĢilerin bu hallerde araç kullanmamaları, kullandıkları takdirde bir tehlike yaratacak-
larını veya zarara neden olabileceklerini öngörmeleri gerekir6. 

Hükümde alkol ve uyuĢturucu yanında "baĢka bir nedenle" ibaresine de yer verildiği görülmektedir. 
Yasa koyucu bir boĢluk doğmasını engellemek amacıyla alkol veya uyuĢturucu sayılmayan ancak 
kiĢiyi emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek hale getiren tüm "halleri" hükmün kapsa-
mına almak istemiĢ olmalıdır. Hükümde "baĢka bir nedenle" dendiğine göre bunun mutlaka bir madde 

                                                           
1 Parlar – Hatipoğlu, s.1362. 
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Polat, s.693; Malkoç, s.1181. 
2 Parlar – Hatipoğlu,  s.1362. 
3 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.727. 
4 Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.103. 
5 Polat, s.694. 
6 Gündal, s.3660. 
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olması Ģart değildir. "Neden" kavramı geniĢ bir anlama sahiptir. Bu çerçevede örneğin uykusuz, bir 
gözü kör ya da sağır olan bir kiĢinin araç kullanması diğer unsurları da varsa bu suçu oluĢturabilecek-
tir. Bu durum her somut olayda ayrıca incelenmelidir1. Gerekçede, uzun süre araç sürdüğü için yor-
gun ve uykusuz olanın, sürmeye devam etmesi hali de suçu oluĢturacak örneklerden biri olarak gös-
terilmiĢtir 2. Nihayet söz konusu "baĢka nedenin" failden kaynaklanması gerektiğini de vurgulamak 
gerekir3. 

2) KiĢinin, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde bulunması gere-
kir. 

KiĢinin alkol veya baĢka maddeler kullanması mutlaka araç kullanamayacak bir duruma gelmesini 
gerektirmez. Bu itibarla ya görünüĢ itibarıyla, örneğin ayakta duramayacak kadar sarhoĢ olduğunun 
kanıtlanması veya doktor raporuyla araç kullanamayacak halde olduğunun saptanası gerekir4. 

Eğer kiĢi, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare etmesine engel olmayacak düzeyde alkol veya 
uyuĢturucu madde almıĢsa veyahut emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek düzeyde 
alkol veya uyuĢturucu madde alıp da, bu durumdayken trafiğe çıkmayıp, bu alkol veya uyuĢturucu 
maddenin etkisinin geçmesini sağlayacak derecede bir zaman geçmesini bekledikten sonra trafiğe 
çıkmıĢsa bu suç oluĢmayacaktır5. 

3) KiĢinin aracı kullanıyor olması gerekir. BaĢka bir ifade ile araç kullanamayacak du-
rumda olan kiĢinin aracı hareket ettirmiĢ ve kullanıyor olması lazımdır6. 

Bu itibarla, örneğin aĢırı alkollü bir Ģekilde sadece direksiyon baĢında oturan kiĢi yönünden bu unsur 
gerçekleĢmemiĢ olacaktır7. 

4) Alınan alkol veya uyuĢturucu madde etkisi sonucunda kiĢilerin hayat, sağlık veya 
malvarlığı değerleri açısından somut bir tehlikeye sebebiyet vermiĢ olması gerekir. 
Sırf alkol alınmıĢ olması bu suçun oluĢmasına vücut vermez. Ayrıca somut bir zarar 
tehlikesinin oluĢması Ģarttır. Örneğin Ģahsın bir kaza tehlikesi atlatmıĢ olması veya 
bir kazaya sebebiyet vermiĢ olması gerekir. Bu Ģekilde bir zarar tehlikesi doğmamıĢ-
sa bu suç değil, 2918 sayılı kanunun 48‘inci maddesinde düzenlenen ehliyetin geri 
alınmasını ve idari para cezası uygulanmasını gerektiren durum oluĢacaktır8. 

                                                           
1 Yargıtay 2. C.D. 17.09.2008 gün ve 2008/22584-14001 E.K. sayılı ilamında ―... dosya içeriğinden belirlenen delillere ve 
sanığın özellikle açıklayıcı savunmasına göre; olay tarihinde arkadaĢları ile birlikte KahramanmaraĢ'tan Ankara'ya gitmek 
üzere yola çıktıkları, seyir halinde iken uykusuzluğun vermiĢ olduğu yorgunluktan dolayı daldığı ve bunun sonucunda önünde 
gitmekte olan müĢtekinin kullandığı araca arkadan çarptığı olay sırasında sanığın ve yanındaki arkadaĢının yaralandığının 
anlaĢılması karĢısında; atılı suçun oluĢtuğuna iliĢkin mahkemenin kabul ve değerlendirilmesinde isabetsizlik bulunmadığı 
anlaĢılmakla ..." demiĢtir. Yargıtay burada sanığın TCK m.179/3'ten cezalandırılması gerektiğini ifade ediyor ise de eylem aynı 
zamanda taksirle yaralama suçunu da oluĢturduğundan her iki suç arasında fikri içtima iliĢkisi düĢünülmelidir. Aktaran, Özbek – 
Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.734. 

2 Malkoç, s.1183. 
3 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.734. 

4 Gündal, s.3660. 
5 Polat, s.694. 
6 Gündal, s.3660. 
7 Gündal, s.3660. 
8 Polat, s.694. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

263 

KiĢinin emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare etmesini engelleyen sebepler sadece alkol veya uyuĢ-
turucu madde değildir. Bunun dıĢında da emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare etmeyi engelleyen 
haller de bu suçun oluĢmasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan, örneğin, uzun süre araç kullanmak 
dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kiĢilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun 
oluĢtuğunu kabul etmek gerekir1. Keza, gözlerinde ileri derecede görme kusuru bulunmasına karĢın 
her nasılsa sürücü belgesi almıĢ olan bir kiĢinin bu durumda ulaĢım aracını kullanması halinde de 
somut bir tehlike söz konusu olduğunun kabulü gerekir2. 

ġu husus üzerinde de durulmalıdır. Acaba sadece KTK‘nın 48‘inci maddesine göre, güvenli Ģekilde 
araç süremeyeceği kabul edilen kiĢilerin bu durumlarının tesbiti 3 üncü fıkranın uygulanması için 
yeterli olacak mıdır? Bize göre örneğin, 50 promilin üstünde alkol almakla birlikte bazı kiĢiler dirençleri 
nedeniyle güvenli Ģekilde araç kullanabilirler. Ġstisnai olaylar ve failler bakımından bu hususun ayrıca 
belirlenmesi gerekecektir. O nedenle 2918 sayılı Kanundaki otomatik ölçülerle değil, her olaydaki fiil 
ve failler itibariyle yapılacak incelemelerde somut olayda güvenli sürme durumunun bulunup bulun-
madığı uzmanlara tespit ettirildikten sonra hüküm kurulması isabetli olacaktır3. 

Diğer bir deyiĢle alkol oranı 0.50 promili geçmiĢ olsa da suçun iĢlenmediği kabul edilebilir4. Gerçekten 
kiĢinin yaĢı, cinsiyeti, sürekli alkol alıp almadığı, alkol ile birlikte aldığı yiyecek ve içecekler, kiĢinin 
ağırlığı vb. gibi hususlar kiĢinin güvenli bir Ģekilde araç kullanıp kullanmadığı hususlarını etkilemekte-
dir. Bu durum karĢısında sürücü 0.50 promilden az alkol almıĢ olsa bile Ģayet bu durum sürücünün 
emniyetli bir Ģekilde araç kullanmasını etkiliyor ise yine TCK‘nın 179 (3)‘üncü maddesindeki suçun 
oluĢtuğunu kabul etmek gerekecektir5. 

Hal böyle olunca sürücünün kanındaki alkol oranının belirlenmesi tek baĢına yeterli değildir. BaĢka 
delillere de ihtiyaç vardır. Ancak bu delillerin objektif ve inandırıcı olması gerekir. Nitekim uygulamada 
kandaki alkol oranı tek baĢına suçun iĢlendiğinin kabulü bakımından yeterli olmadığından alkol oranı-
nın yüksekliği, tutanağı tutan kolluk görevlilerinin sürücünün aracı kullanma Ģekli, konuĢma ve diğer 
davranıĢlarına iliĢkin beyanları değerlendirilerek bir sonuca ulaĢıldığı görülmektedir6. Yine Yargıtay'ın 

                                                           
1 Polat, s.694. 
2 Parlar – Hatipoğlu, s.1363. 
3 Malkoç, s.1183. 
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.732; Koca, Trafik Güvenliğini Kasten 
Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.107; Çakmut, s.781; Polat, s.694. 
4 CGK. 22.05.2007, 2-103/111 
5 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.732,733. 
Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.107. 
Yargıtay 2.CD. 02.10.2006 gün 1846-15728 E-K. sayılı ilamında ―Sanığın alkollü olarak kullandığı 63 ED 850 plakalı kamyone-
tiyle ġanlı urfa-Diyarbakır Ģehirlerarası karayolunda seyir halinde iken olay mahallinde ters yöne girerek bu sırada trafik kontro-
lü için duran mağdurlara ait iki araca çarpıp maddi hasara ve kendisinin de geçici doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek 
Ģekilde yaralandığı olayda eyleminin 5237 Sayılı TCK.nun 179/3.maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu 
olarak değerlendirilerek gerekçe gösterilmek suretiyle teĢdiden ceza tayininde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki 
bozma düĢüncesine iĢtirak edilmemiĢtir.Yapılan duruĢmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre 
temyiz itirazlan yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi‖ demiĢtir. 
6 Yargıtay CGK, 4.12.2007 gün ve 2007/2-262/263 E.K. sayılı ilamında "... OluĢ ve dosya içeriğine göre, sanığın kullandığı 
aracıyla dengesiz ve yalpa yaparak seyir halinde iken görevliler tarafından görülmesi üzerine aracının durdurulduğu, alkol 
ölçüm cihazına üflemesi istendi halde zorluk çıkardığı, düz çizgi çizilip üzerinde yürümesi istendiğinde de yürüyemediği, 
çizginin sağına soluna yan gittiğinin görüldüğü ve yapılan ölçümde de 121 promil alkollü olduğunun tespit edildiği olayda 
sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunun unsurları itibariyle oluĢtuğu anlaĢıldığından ..." (2.CD., 16.12.2009, 
2008/38549, 2009/47350; www.kazanci.com.tr). "...Sanığın kullandığı aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini 
kaybederek aracını tarla içine devirip maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda, olay tutanağına göre, sanığın 
alkollü olduğu ayakta durmakta zorluk çektiği, alkol ölçüm cihazına üflemesi istendiğinde bağırıp çağırdığı, ayakta tek baĢına 

http://www.kazanci.com.tr/
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mahkemeleri durumu Adli Tıp Kurumuna sormak suretiyle karar vermeye yönlendiren kararları da 
mevcuttur1. O halde kolluğun tuttuğu tutanakta söz konusu hususlara yer vermesi yerinde olacaktır2. 

Nefesten yapılan ölçümler kan testi kadar net ve güvenilir olmamakla bir likte ceza muhakemesinde 
her Ģey delil olduğuna göre söz konusu ölçümler delil olarak kullanılabilir. Ancak Ģüphenin tümüyle 
giderilmesi bakımından mümkün ise kan testinin yapılması en doğru yol olacaktır. Eğer kolluk bu 
yönde bir iĢlem yapacaksa Ģüpheliyi adli tıbba sevk etmeli ve bu yönde bir rapor aldırmalıdır3. 

Tipte herhangi bir neticeye yer verilmemiĢtir. Bu yönüyle suçun bir hareket suçu ya da neticesiz suç 
olduğu söylenmelidir. Hareketin yapılmasıyla esasen neticenin de gerçekleĢtiği kabul edilir. Bu bakı-
mından da suçun neticesi harekete bitiĢik bir suç olduğu ifade edilmelidir4. 

3.1.2. FAĠL 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinde düzenlenen üç suçunda faili herkes olabilir. Zira madde metninde fail 
bakımından herhangi bir özellik aranmamıĢtır5. 

3.1.3. MAĞDUR 

Genel tehlike yaratan suçlardan olması nedeniyle trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunun 
mağduru belli bir ya da birkaç kiĢi değil genel anlamda tüm toplumdur6.  

3.1.4. SUÇUN KONUSU 

Üzerinde suçun meydana geldiği, yasada belirtilen hareketin yönelik olduğu eĢya veya Ģahsın fiziki, 
maddi yapısı, bünyesi suçun konusunu oluĢturmaktadır.  Suçun konusu ile korunan hukuki değer 
arasındaki farka da iĢaret etmek gerekirse; suçun konusu kısaca hareketin yönelik olduğu  ve ceza 

                                                                                                                                                    
durmakta zorlandığı, ikna sonucu yapılan ölçümde de 169 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, bu oluĢ itibariyle sanığa atılı 
trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunun unsurları oluĢtuğu anlaĢıldığından ..." (2.CD., 16.12.2009, 2008/38548, 
2009/47290; www.kazanci.com.tr). Aktaran, Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.733. 
1 Yargıtay 2.C.D. 27.01.2010 gün ve 2009/53798 – 2010/1580 E.K. sayılı ilamında ―Sanık hakkında bu olaya iliĢkin olarak 
verilen Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/730, 2006/34 sayılı mahkumiyet hükmünün Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 
20.06.2007 tarihli, 2007/5112-9045 sayılı ilamıyla "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesinde belirtilen trafik 
güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluĢması için, kiĢinin alkol ya da uyuĢturucu madde etkisiyle veya baĢka bir nedenle 
emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına karĢın araç kullanması gerekir. Olayda sanığın aldığı 
alkolün etkisiyle, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığının Adlî Tıp Kurumundan sorul-
masının ardından alınacak rapor içeriğine göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik soruĢturma ile 
yazılı Ģekilde mahkumiyetine karar verilmesi" gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece 24/07/2007 tarihli ara kararıyla 
"sanığın Adlî Tıp Kurumuna sevkedilerek suç tarihi olan 12/09/2005 tarihinde aldığı 122 promil alkol ile emniyetli Ģekilde araç 
sevk ve idare edip edemeyeceğinin sorulması için Cumhuriyet BaĢsavcılığına müzekkere yazılmasına" karar verilmesine 
rağmen 14/11/2008 tarihli ara kararıyla "sanığın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı anlaĢıldığından önceki ara kararından 
vazgeçilmesine" Ģeklinde karar verilip herhangi bir araĢtırma yapılmadan, sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir Ģekilde 
araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığının Adlî Tıp Kurumundan sorulmasının ardından alınacak rapor içeriği-
ne göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı Ģekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden..." demiĢtir. 
Aktaran, Özbek–Kanbur–Doğan–Bacaksız - Tepe, s.734. 

2 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.732. 
3 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.732. 
4 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.735. 
5 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.719; Çakmut, s.779; Koca, s.102 
6 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,  2010, s.719; Çakmut, s.779; Koca, 
s.102 

http://www.kazanci.com.tr/
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normunda belirtilen kiĢi ya da Ģey iken, korunan hukuki değer suç tipinin ihdas edilmesiyle korunmak 
istenen değerdir1.  

TCK‘nın 179‘uncu maddesinde üç farklı suçun düzenlendiğini daha önceden belirtmiĢtik. Bu kapsam-
da baktığımızda birinci fıkradaki suçun konusunun ulaĢımın güven içinde akıĢını sağlamak için ko-
nulmuĢ her türlü iĢaret ile kullanılan yolların ve teknik iĢletim sisteminin olduğunu; ikinci ve üçüncü 
fıkradaki suçların konusunun ise ulaĢım araçları2 olduğunu belirtmek gerekir. 

3.1.5. SUÇA ETKĠ EDEN SEBEPLER 

Suçu etkileyen haller olan cezayı hafifletici veya ağırlatırıcı nedenler, suçun varlığı için bulunmaları 
zorunlu olan kurucu unsurlara eklenen sebeplerdir. Suçun daha ağır veya daha hafif sayılmasını ve 
bunun sonucu olarak da cezanın artırılıp indirilmesini gerektirirler. Ancak, bulunmamaları halinde 
suçun varlığına zarar vermezler. Bulundukları zamanda suçun hukuki niteliğinin değiĢmesine yol 
açmazlar3.  

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunun düzenlendiği TCK‘nın 179‘uncu maddesinde 
düzenlenen suçların hiçbirisi için özel bir daha fazla ya da az ceza almayı gerektiren hal düzenlen-
memiĢtir. Bu nedenle TCK‘nın genel hükümleri arasında yer verilen ve tüm suçlar için geçerli olan 
cezayı artıran ya da azaltan nedenler dıĢında bir artırım ya da cezada indirimi gerektiren hal  bulun-
mamaktadır4. 

3.2. MANEVĠ UNSUR 

Maddede saike iĢaret eden bir ibare bulunmadığından genel kast yeterlidir. Diğer bir deyiĢle failin belli 
bir amaç ya da saik etkisi altında hareket etmiĢ olması aranmaz. Failin eylemini bilerek ve isteyerek 
yapması yeterlidir5. Nitekim Yargıtay da kararlarında bu hususu vurgulamaktadır6. 

                                                           
1 Benzer yönde açıklamalar için bknz. Mehmet Emin Artuk – Ahmet Gökcen – Ahmet Caner Yenidünya, Türk Ceza Kanunu 
ġerhi, Turhan Yayınevi, Ankara, 2009, s.4639,4640. 
2 UlaĢım araçları karayolu taĢıtları, raylı taĢıtlar, su taĢıtları ve atmosferik (hava taĢıtları) taĢıtlar olarak dörde ayrılır. Karayolu 
taĢıtları da motorsuz ve motorlu olarak ikiye ayılır. Motorsuz karayolu taĢıtları bisiklet, kayak, kızak gibi insan gücü ya da 
fayton, at arabası gibi hayvan gücü ile hareket edebildiği gibi treyler gibi yük taĢıma araçları da bu guruba dahildir. Motorlu 
karayolu taĢıtları ise otomobiller, motosikletler, otobüsler, kamyonlar, traktör Ģeklinde sıralanabilir. Trenler ve tramvaylar ise 
raylı taĢıt araçlarına örnek olarak verilebilir. Öte yandan yat, feribot, mavna, yelkenli, Ģilep, kayık, sal da su taĢıtlarına örnek 
olarak verilebilir. Nihayet uçak, balon, zeplin, planör, paraĢüt de hava taĢıma araçları arasında yer alır (Özbek – Kanbur – 
Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.727). 
3 Nur Centel – Hamide Zafer – Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna GiriĢ, Ġstanbul, Beta Yayınevi, 2005, s. 593. 
4 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Çakmut, s.788. 
5 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.724; Parlar- Hatipoğlu, s.1363. 
6 Yargıtay 2.C.D. 19.10.2006 gün ve 7984-17047 E-K. Sayılı ilamında ―Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık 
hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanığın beraatine dair kurulan hükmü katılan vekilinin temyizi 
üzerine yapılan incelemede;5237 sayılı TCK.nun 179,maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu, bu 
maddenin 2.fıkrasında "kara, deniz, hava ve demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli 
olabilecek Ģekilde sevk ve idare etmek..." suçunu tanımlamıĢtır. Bu suç ancak kasten iĢlenebilen suç türlerindendir. Bu düzen-
leme Ģeklinden, 5237 sayılı TCK.nun 179.maddesinde tanımlanan suçun kasıtlı iĢlenen suçlardan olduğu ve bu suçun oluĢa-
bilmesi için. aracın kasıtlı olarak kiĢilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlike yaratacak bir Ģekilde sevk ve idare 
edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.Dava konusu olayda sanığın sevk ve idaresindeki araçla kırmızı ıĢıkta geçerek 2918 sayılı 
Kanunun 84/1-h maddesinde öngörülen kavĢaklarda geçiĢ üstünlüğüne uymayarak katılanın aracının hasar almasına sebebi-
yet verdiği ve bu itibarla sanığa atılı suçun oluĢtuğu nazara alınmadan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı gerekçelerle beraat 
kararı verilmesi‖  demiĢtir. 
Yargıtay 2.CD., 14.09.2006 gün ve 2993-14502 5237 sayılı E-K. Sayılı ilamında  da ―TCK.nun 179.maddesinde trafik güvenli-
ğini tehlikeye sokma suçu. bu maddenin 2.fıkrasında ise " kara, deniz, hava ve demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, 
sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde sevk ve idare etmek..." suçu tanımlanmıĢtır. 5237 sayılı TCK.nun 
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3.3.HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Hukuka aykırılık, iĢlenen ve kanundaki tarife uygun bulunan fiile hukuk düzenince cevaz verilmemesi, 
bu fiilin mubah sayılmaması, yalnız ceza hukuku ile değil bütün hukuk düzeni ile çeliĢki ve çatıĢma 
halinde bulunması demektir1. Suç tipinde hukuka aykırılığın ayrıca belirtilmesine ―hukuka özel aykırı-
lık‖ denir. Kanun koyucu hukuka aykırılık unsurunu suç tipinde ayrıca göstererek; failin kanunun 
öngördüğü Ģekilde hareket ettiğini bilmesini ve hareket etmeyi istemesini aramaktadır. Diğer bir deyiĢ-
le, hukuka özel aykırılık halinin suç tipinde yer aldığı durumlarda hakim, failin kastı dıĢında ayrıca bu 
özel aykırılığı da bilip bilmediğini, buna göre hareket etmeyi isteyip istemediğini araĢtırmak zorunda-
dır. Failin hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği tespit edilmedikçe hukuka aykırılık unsuru ve dolayısıy-
la suç oluĢmayacaktır2. TCK‘nın 179‘uncu maddesinde düzenlenen üç suçta da özel hukuka aykırılık 
hali aranmamaktadır. 

Hukuka uygunluk sebeplerinden birisinin varlığı halinde, fiil suç teĢkil etmemektedir. Kanunun bir 
hükmünü yerine getiren veya zorunluluk halinde bu fiili gerçekleĢtiren kiĢilere ceza verilememektedir. 
Özellikle yeni ceza mevzuatımızda (CMK madde 223 (3) b)) kusurluluğu ortadan kaldıran hal olarak 
nitelendirilen zorunluluk hali (TCK madde 25 (2)) inceleme konusu suçlarda sıklıkla karĢılaĢılabiline-
cek bir haldir. Örneğin ağır hasta veya yaralıyı hastaneye yetiĢtirmek için trafik güvenliğinin tehlikeye 
sokulması durumunda zorunluluk hali bulunduğu için faile ceza verilmeyecektir. Aynı Ģekilde bir polis 
memurunun suçluyu yakalayabilmek için trafik güvenliğini tehlikeye sokması halinde de fiil hukuka 
uygundur. Keza ambulans sürücüsünün, hastayı, hastaneye yetiĢtirmek için aracı tehlikeli bir Ģekilde 
kullanması da hukuka uygun olduğu için cezalandırılmaz3. 

                                                                                                                                                    
179.maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ancak kasten iĢlenebilen suçlardandır. Bu düzenleme 
Ģeklinden, 5237 sayılı TCK.nun 179.maddesinde tanımlanan suçun kasıtlı iĢlenen suçlardan olduğu ve bu suçun oluĢabilmesi 
için, aracın kasıtlı olarak kiĢilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlike yaratacak bir Ģekilde sevk ve idare edilmesi 
gerektiği anlaĢılmaktadır.Sanığın idaresindeki otobüs ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilme-
si sonucu, otobüste bulunan mağdurların yaralandığı anlaĢılmakla ve suçun taksirle iĢlenen biçimine 5237 sayılı TCK.nunda ve 
5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer verilmemesi nedeniyle sanığın beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiĢ 
olup, bu nedenle tebliğnamedeki bozma düĢüncesine iĢtirak edilmemiĢtir.Yapılan duruĢmaya, toplanan delillere, gerekçeye, 
hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, oy birliğiyle 
karar verildi‖ demiĢtir. 
1 Ceza kanununun suç saydığı bir fiilin iĢlenmesine diğer bir hukuk kuralı –bu kural ceza kanununda veya baĢka bir hukuk 
dalına ait kanunda yer alabilir- izin veriyorsa, o fiilin hukuk düzeni tarafından yasaklanmadığı, yani suç olmadığı sonucuna 
ulaĢılır. Bu Ģekilde ceza kuralının yasakladığı bir fiilin iĢlenmesine izin vererek, onun hukuka aykırı olmasını önleyen kurala 
―hukuka uygunluk sebepleri‖ denir.  Hukuka uygunluk sebepleri, hukuka aykırılığı ortadan kaldırıp fiili hukukun meĢru saydığı 
bir hareket haline getirirler. TCK‘nın ―Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler‖ baĢlıklı ikinci bölümünde ―Hukuka 
Uygunluk Sebepleri‖ ve ―Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Azaltan Sebepler‖ bir arada düzenlenmiĢtir. TCK‘ da yer alan hukuka 
uygunluk sebepleri; kanun hükmünü yerine getirme yani görevin ifası (m.24/1), meĢru savunma (m.25/1), hakkın icrası 
(m.26/1) ve ilgilinin rızasıdır (m.26/2). (Artuk – Gökçen – Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.53 ve 55,56). 
2 Artuk – Gökçen – Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.701,702. 
3Karayolları Trafik Kanununun 71. maddesi bazı araçlara geçiĢ üstünlüğü hakkı vermiĢtir. Örneğin cankurtaran araçları, yaralı 
veya acil hasta taĢıyan araçlar, itfaiye araçları, hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayiĢi korumak için acele 
olay yerine giden zabıta araçları, bir trafik suçu iĢleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik 
kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar bu hakka sahiptir. Ancak maddede bu 
hakkın halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyurulur ve görünür geçiĢ üstünlüğü iĢaretini vermek Ģartı ile 
kullanılacağı da belirtilmiĢtir. Dolayısıyla geçiĢ Üstünlüğüne sahip araçların 179/2. maddeyi ihlal etmeleri halinde kanun 
hükmünün yerine getirilmesi hukuka uygunluk sebebi bulunmayacaktır. Bu durumda meseleyi zorunluluk hali çerçevesinde 
çözmek gerekir. Aktaran Koca, s.105; 

Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.735. 
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Bu noktada belirtmeliyiz ki, eylem vasıtasıyla hayatı, sağlığı veya malvarlığı somut olarak tehlikeye 
maruz kalan kiĢilerin fiile rıza göstermeleri, eylemi hukuka uygun hale getirmeyecektir. Zira, inceleme 
konusu eylemlerin mağduru tüm toplumdur ve bu eylemle doğrudan zarar uğrayan kiĢilerin kamunun 
trafik güvenliği değeri üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi bulunmamaktadır1. 

Eylemin tüm topluma karĢı olduğunu belirtmemiz nedeniyle kendisine saldırıda bulunan kiĢiye karĢı 
inceleme konusu suçların iĢlenmesi, yani meĢru savunmanın bu suçlar yoluyla gerçekleĢtirilmesi 
mümkün değildir2. 

Ġradi olarak alınan alkol veya uyuĢturucu madde etkisinde suç iĢleyen kiĢinin cezai sorumluluğu tam 
ise de, geçici nedenle ya da irade dıĢı alınan alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle, iĢlediği fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yete-
neği önemli derece azalmıĢ kiĢiye ceza verilip verilmeyeceği (TCK m. 34 gereği) tartıĢmalıdır. Dokt-
rinde bir görüĢ3 ―alkol ya da uyuĢturucunun irade dıĢı alınmıĢ olması ya da geçici bir nedenin varlığı 
halinde4 fiil tipik olsa da failin kusurlu hareket etmediği kabul edilmelidir‖ Ģeklinde açıklama yapmakta 
iken, doktrindeki diğer görüĢ5, bizimde iĢtirak ettiğimiz üzere ―Burada söz konusu olan maddelerin 
isteyerek veya istemeyerek alınması değildir. Hangi Ģekilde olursa olsun fail alınan veya verilen alkol 
veya uyuĢturucu madde sonucunda güvenli sevk edemeyeceğini bildiği veya fark ettiği halde, aracı 
kullanmaktır. Bu durum hem manevi unsuru ifade eder hem de 180’inci madde ile olan farkı gösterir. 
Zira TCK’nın179’uncu maddesinde fail, tehlike doğuracak durumda olduğunu bilmektedir. Buna rağ-
men maddedeki hareketleri yapmaktadır‖ Ģeklinde açıklamada bulunmakta ve TCK‘nın 34‘üncü mad-
desinin bu suçlar bakımından tatbikine imkan tanımamaktadır. 

 

4.SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġEKĠLLERĠ 

4.1.TEġEBBÜS 

Bu suçların somut tehlike suçu niteliğinde bulunması nedeniyle korunan hukuksal değerler açısından 
somut, münferit olayda saptanabilir bir zarar tehlikesini doğuran hareketin icra edilmesiyle esasen suç 
tamamlanacağından, diğer bir deyiĢle bu suçlar tehlike suçu ve aynı zamanda neticesi harekete 
bitiĢik bir suç olduklarından bu suçlara teĢebbüs mümkün değildir6. Ancak hareketin kısımlara bölüne-
bildiği hallerde teĢebbüs mümkündür. Örneğin ıĢıklı levhaya müdahale eden failin baĢarılı olamaması 
ve levhanın iĢlevini devam ettirmesi halinde eylem teĢebbüs aĢamasında kalmıĢtır. 

 

                                                           
1 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.105. 
2 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.110. 
3 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.735. 
4 Yargıtay 9. C.D. 25.11.2008 gün ve 2008/4273-12920 E.K. sayılı ilamında ―... Sanığın, yönetimindeki araçla seyri sırasın-
da rahatsızlanarak ani olarak sağ tarafa vites kolu üzerine yığılması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde 
kazanın meydana gelmiĢ olduğunun kabulü karĢısında, bu rahatsızlanmanın neden meydana geldiği karar yerinde tartıĢılma-
dığı gibi, dosyada mevcut Dr. A. ġ. 'nun beyanı ve diğer rapor ve tedavi belgeleri gözetilerek Epilepsi hastası olup olmadığına 
iliĢkin olarak Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araĢtırma ile 
yazılı Ģekilde hüküm tesisi ..." demiĢtir. Aktaran Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,  s.735. 

5 Malkoç,  s.1183. 
6 Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Parlar- Hatipoğlu, s.1363; Malkoç, s.1180; Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - 
Tepe,, s.725. 
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4.2. ĠġTĠRAK 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinde düzenlenen suç iĢtirak bakımından bir özellik arz etmeyip her türlü 
iĢtirak mümkündür.1. 

4.3. ĠÇTĠMA 

TCK‘nın 179‘ncu maddesindeki suçlarla birlikte baĢka suçların iĢlenmesi de mümkündür. Bu hususla-
rı kısaca değerlendirmek gerekirse; 

Burada tartıĢılması gereken hususlardan biri TCK‘nın 179‘uncu maddesindeki suçlardan birisinin 
gerçekleĢtirilmesi sonucunda kiĢilerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olunması durumunda 
failin bu ikinci neticeden de sorumlu tutulabilip tutulamayacağıdır. Diğer bir deyiĢle, kasten iĢlenebilen 
TCK‘nın 179‘ncu maddesi ile taksirle ya da kasten ölüme / yaralanmaya sebebiyet vermeye iliĢkin 
hükümlerin arasında içtima hükümleri uygulanabilecek midir?   

Bu konuda değiĢik görüĢler ortaya atılmıĢtır.  

Birinci görüĢ, burada iki ayrı suçun olduğunu ve failin hem TCK‘nın 179‘ncu maddesinden hem de 
taksirli eylemine iliĢkin hükümlerden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini belirtmektedir. Biz burada 
tek hareketin bulunduğunu düĢündüğümüzden söz konusu görüĢe katılmıyoruz2.  

Bizimde katıldığımız diğer görüĢ3 trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu ile yaralama ya da 
öldürme eylemlerinin birlikte gerçekleĢmesi halinde somut olayın özelliklerine göre değerlendirme 
yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bize göre, her iki eylem arasında zaman bakımından bir kesinti 
yok ise, yani fiil TCK‘nın 44‘üncü maddesi kapsamında tek fiil ise artık fikri içtima kuralları uygulanma-
lıdır. Ancak arada zaman farklılığı oluĢuyor ise, artık iki ayrı suçun varlığını kabul etmek gerekmekte-
dir. Örneğin failin trafik sinyalizasyon sistemine girerek her yöne aynı anda yeĢil ıĢığın yanmasını 
sağladığı bir olayda, sisteme müdahaleden birkaç dakika sonra kaza meydana geliyor ise iki ayrı 
hükümden de ayrı ayrı cezalandırılmalıdır. Ancak bir kimsenin kontrolsüz ve hızlı bir Ģekilde araç 
kullandığı sırada kaza yapması halinde artık eylemin tek olduğu kabul edilmeli ve faile tekbir ceza 
verilmelidir. Burada ikinci suçun kasıtlı ya da taksirli olmasının önemi bulunmamaktadır. 

Bu konudaki bir diğer görüĢ4  ise, kısmen bizim gibi düĢünmekle birlikte, olayların gerçekleĢtiği zama-
nı dikkate almaksızın TCK‘nın içtima hükümleri çerçevesinde olayın çözülmesi gerektiğini belirtmek-
tedir. 

                                                           
1Benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz.  Parlar- Hatipoğlu, s.1363. 
2 Özbek – Kanbur – Doğan –Bacaksız – Tepe‘de tek hareket bulunduğundan bahisle bu görüĢe iĢtirak etmemektedir. Özbek – 
Kanbur – Doğan –Bacaksız – Tepe, s.729. 
3 Özbek – Kanbur – Doğan –Bacaksız – Tepe, s.729. 
4 Bu görüĢü savunan Çakmut açıklamalarında ―Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu (TCK m. 179) baĢka suçlarla içtima 
edebilir (TCK m.42-44). TCK m,179'da düzenlenmiĢ bulunan suç somut tehlike suçu olduğundan herhangi bir zararın doğması 
aranmamaktadır. Ancak suçun iĢlenmesi sonucunda ölüm veya yaralanma neticeleri ile karĢılaĢılması mümkündür. Bu durum-
da meydana gelen suçlar bakımından fikri içtima hükmü çerçevesinde hareket etmek ve fail bakımından gereken cezayı 
vermek doğru olacaktır. Diğer bir ifade ile bir baĢkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı değerleri üzerinde somut tehlike 
yaratan fail aynı zamanda bir ya da birden fazla kiĢinin ölmesi veya yaralanmasına sebebiyet vermiĢse, hem TCK m. 179 ve 
hem de öldürme veya yaralama suçlarım iĢlemiĢ olacaktır. Ancak yapmıĢ olduğu tek hareketle sebebiyet verdiği bu suçlar 
bakımından hakkında fikri içtima hükümlerinin uygulanması yerinde olacak ve ağır cezayı gerektiren fiil nedeniyle cezalandırı-
lacaktır. Ancak burada TCK m. 179 bakımından kastla hareket eden failin meydana gelen neticeler bakımından kusurluluk 
biçimini tespitte dikkatli hareket etmek ve peĢinen ortaya çıkan suçlar bakımından kast veya en azından olası kast biçiminde 
kusurluluğun var olduğu önyargısı ile hareket etmemek gerekmektedir. 
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KTK‘nın 14 (son) maddesine göre "trafik iĢaretlerini ... üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya baĢka 
Ģekillerde bozmak, yerlerini değiĢtirmek veya ortadan kaldırmak yasaktır. Bu yasağa uymayanlara ... 
lira para cezası verilir" görüldüğü üzere TCK‘nın 179 (1)‘inci maddesinde yer alan suç ile KTK‘nın 
14/son maddesinde düzenlenen fiil büyük ölçüde örtüĢmektedir. Ancak vurgulamamız gerekir ki,  
TCK‘nın 179 (1) maddesindeki suçun oluĢmuĢ sayılması için kiĢilerin hayat, sağlık ve malvarlığı 
bakımından bir tehlike meydana gelmiĢ olması zorunlu olduğundan böyle bir tehlike meydana gel-
memiĢ ise, sadece KTK‘nın 14‘ncü maddesi uygulanır. ġayet böyle bir tehlike meydana gelmiĢ ise bu 
durumda TCK‘nın içtima kurallarından yola çıkılarak ağır olan eylemden dolayı faile ceza verilmelidir. 

Öte yandan TCK‘nın 179‘ncu maddesindeki suçlardan birisinin gerçekleĢtirilmesi sırasında (örneğin 
fail bir trafik iĢaretini kullanılmaz hale getirdiğinde) aynı zamanda kamu malına da zarar vermiĢ ise, 
tek bir fiil ile birden fazla suçun oluĢumuna sebebiyet verildiğinden (TCK‘nın 179 (1) ve m.152 (1) 
a)maddeleri) fikri içtima hükmü (TCK‘nın 44‘ncü maddesi) uygulanmalı ve fail en ağır cezayı öngören 
suçtan cezalandırılmalıdır1. 

TCK‘nın 179‘ncu maddesi kapsamındaki bir suçun ehliyetsiz bir sürücü tarafından gerçekleĢtirilmesi 
halinde, KTK‘nın 36‘ncı maddesi2 de dikkate alınarak (KTK‘nın 36‘ncı maddesinde sürücü belgesi 

                                                                                                                                                    
TCK m. 179 çerçevesinde iĢlenen fiil sonucu Ģikayete tabi yaralama suçu iĢlenmiĢ ve mağdur Ģikayetçi olmamıĢsa bu durumda 
failin sadece TCK m.l79'a göre cezalandırılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca sadece maddi hasarlı bir kaza söz konusu 
olmuĢsa bu durumda Kabahatler Yasası m. 15/3 uyarınca sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır.  
Trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokulması durumunda da Yasa fiilin oluĢumu bakımından herhangi bir zarar neticesi 
aramamıĢtır. Dolayısıyla bu fiil sonucu ölüm veya yaralama neticeleri meydana gelir ise fail bakımından içtima hükümlerinden 
hareketle TCK m.85 ve 89 hükümleri çerçevesinde sorumluluğun söz konusu olacağını ifade etmek yerinde olur.‖ demektedir. 
Çakmut, s.788. 
Bu görüĢü savunan Parlar ve Hatipoğlu ise açıklamalarında ―Bu suçların oluĢabilmesi için. olayda kiĢilerin hayatı, sağlığı veya 
malvarlığı açısından somut bir zarar tehlikesinin doğması yeterli olup ayrıca ölüm yaralanma veya malın zarara uğraması gibi 
sonuçların gerçekleĢmesi aranmamıĢtır. Bu itibarla, maddede tanımlanan biçimde trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulma-
sı, örneğin aldığı alkolün etkisiyle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen trafiğe çıkan 
kiĢinin sebebiyet verdiği trafik kazasında ölüm veya yaralanma meydana gelmiĢ ise, bu durumda failin 179/2-3.fıkradaki suçtan 
ve olası kastla iĢlediği yaralama (86., 87. veya 88. ve 21/2.md.) veya kasten öldürme (81., 21/2.md.) suçlardan dolayı farklı 
neviden fikri içtima (44.md.) hükümlerine göre 43/3.fıkra hükmü de gözetilerek cezalandırılması gerekir. Zira, trafik güvenliğini 
kasten tehlikeye sokan kiĢi bu davranıĢı sonucunda bir trafik kazasına neden olabileceğini ve hatta, bu kazada birilerin yarala-
nabileceğim veya ölebileceğini öngörmesine rağmen, kendisini trafik düzenini ihlal eden davranıĢtan alıkoymadığından, bu 
kasıtlı davranıĢ sonucunda sebebiyet verilen trafik kazasında meydana gelen yaralama veya ölüm neticesi açısından failde en 
azından olası kastın varlığının kabulü gerekir. Kasten yaralama suçunun Ģikayete bağlı olması (86/2 md.) ve Ģikayetin bulun-
maması halinde ise 'failin sadece 179.madde uyarınca cezalandırılması gerekir. Ancak 'trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye 
sokulması durumunda 179.maddedeki suç oluĢmayacağından, bu durumda meydana gelen ölüm veya yaralanma sonuçları 
açısından failin YTCK'nun 85. veya 89.maddesi uyarınca sorumluluğu sözkonusudur. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 
davranmak dolayısıyla sebebiyet verilen kazanın sadece maddi hasarla sonuçlanması durumunda ise 2918 sayılı KTK'nun 
81.maddesinde tanımlanan ve idari para cezasını gerektiren kabahat sözkonusu olacaktır. Ancak, trafik kuralları kasten ihlal 
edilerek maddi hasarlı trafik kazasına neden olunmuĢsa, bu durumda 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15.maddesinin 
3.fıkrası uyarınca sadece suçtan (179/2.md.) dolayı yaptırım uygulanacaktır‖ demektedir. Parlar – Hatipoğlu, s.1363. 
Koca‘da  benzer açıklamalarda bulunmuĢtur, Koca, s.105,106. 
1 Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe,, s.726. 
2 Sürücü Belgesi Alma Zorunluluğu: 
Madde 36 - Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kiĢiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin 
verilmesi yasaktır. 
Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaĢmalara göre sürücü 
belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kiĢilerce sürülebilir. 
(Yeniden düzenlenene fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki 
aya kadar, tekrarı halinde iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir. Ayrıca bu kiĢiler her defasında 7 200 000 lira hafif 
para cezasıyla da cezalandırılırlar. Bu kiĢilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygulanması diğer cezaların uygu-
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olmadan trafiğe çıkanlara hafif hapis ve onunla birlikte hafif para cezası uygulanacağı belirtilmiĢtir) 
durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeye geçmeden önce TCK‘nın yürürlük 
kanunu olan 5252 sayılı Kanun‘un 7‘nci maddesinde1 daha önceden var olan hafif hapis ve hafif para 
cezalarının idari para cezalarına dönüĢtürüldüğünü belirtmemiz gerekmektedir. Bu durumda KTK‘nın 
36‘ncı maddesinde düzenlenen sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak eylemi suç olmaktan çıkıp 
idari para cezasını gerektiren bir fiil (kabahat) olmuĢtur.  Bu kabul ıĢığında Kabahatler Kanunu‘nun 
içtima baĢlıklı 15‘nci maddesine bakıldığında, üçüncü fıkrada ―Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak 
tanımlanmıĢ ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygu-
lanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır‖ yazılı olduğu görülmektedir. Bu durumda 
TCK‘nın 179‘uncu maddesi uyarınca karar verilmesi gerektiği akla gelebilir ise de; KTK‘nın 26 (3) 
maddesinde ―Bu kiĢilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygulanması diğer cezaların 
uygulanmasına engel teĢkil etmez‖ Ģeklinde ifade bulunduğundan kanaatimizce suçların içtima hü-
kümlerine gidilmeksizin her iki kanundaki müeyyideler ayrı ayrı uygulanmalıdır. 

Bu noktada sürücü belgesi olmayan faile aracını kullanması için izin veren kiĢinin durumuna da de-
ğinmek gerekmektedir. YaĢanmıĢ bir olayda A, sahibi bulunduğu traktörü, kasabaya gitmesi için 16 
yaĢındaki oğlu B'nin kullanımına verir. B, yolda bir trafik kazasına neden olur ve kazada, C ölürken 
D‘de yaralanır. Bu olayla ilgili olarak Yargıtay geçmiĢte ―Ehliyetsiz veya küçük yaĢtakilere taĢıt 
kullandırmanın, karayolları Trafik Kanununa göre ayrı bir suç teĢkil ettiği ve hatalı taĢıt kullanma 
sonucu meydana gelen olayda, sonuçla traktör sahibi olan sanığın fiili arasında doğrudan doğruya 
illiyet bağı bulunmadığı gözetilmeden, sanığın (taksirle öldürme ve taksirle müessir fiil suçlarından 
dolayı) mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır‖2 Ģeklinde karar vermiĢtir. KTK‘nın 36‘ncı 
maddesinde sürücü belgesi olmaksızın araç kullanımına izin verenler hakkında ―Sürücü aynı zaman-
da araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir‖ Ģeklinde 
cezalandırmayı içerir hüküm bulunmaktadır. Yukarıda açıkladığımız üzere sürücü belgesiz araç 
kullanan kiĢiye hükmedilecek olan hafif para cezasının kabahate dönüĢmesi nedeniyle bu cezaya atıf 
yapıldığından aracını kullandıranın eylemi de kabahate dönüĢmüĢtür. Bu durumda aracını sürücü 
belgesi olayan kiĢiye kullandıran kiĢinin eylemi kanaatimizce öncelikle TCK‘nın iĢtirak hükümleri ve  
ceza sorumluluğunun Ģahsiliği (kast, taksir) hükümleri bakımından değerlendirilmelidir. ġayet aracını 
kullandıran kiĢinin bu hükümler çerçevesinde sorumluluğu yoluna gidilebiliyorsa artık Kabahatler 
Kanunu‘nda bulunan (m.15 (3)) ―Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmıĢ ise, sadece 
suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat 
dolayısıyla yaptırım uygulanır‖ Ģeklindeki hüküm gereği KTK‘nındaki müeyyide uygulanamayacaktır. 
Fakat iĢtirak ve Ģahsilik prensibinden yola çıkıldığında sorumluluğuna gidilemiyorsa bu durumda KTK 
gereğince cezalandırılacaktır. KTK‘nın 36‘ncı maddesindeki ―Bu kiĢilerin kazaya neden olması halin-
de bu cezaların uygulanması diğer cezaların uygulanmasına engel teĢkil etmez‖ Ģeklindeki cümle 
kanaatimizce aracını kullandıran kiĢi bakımından uygulanamaz. Zira, üçüncü fıkraya baktığımızda 
tam olarak ―Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki aya kadar, tekrarı 
halinde iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir. Ayrıca bu kiĢiler her defasında 7 200 000 lira 
hafif para cezasıyla da cezalandırılırlar. Bu kiĢilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygu-
lanması diğer cezaların uygulanmasına engel teĢkil etmez. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, 

                                                                                                                                                    
lanmasına engel teĢkil etmez. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza 
tutanağı düzenlenir.  
1 Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüĢtürülmesi  
MADDE 7. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "hafif hapis" cezaları, "hapis" cezasına; "hafif para" 
cezaları, "adli para" cezasına dönüĢtürülmüĢtür.  
2 Yargıtay 9.CD, 17.12.1982 gün ve 636/772 aktaran, Malkoç, s.1186. 
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ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir‖ Ģeklinde olduğunu görmekteyiz. 
Yani kanun koyucu ilave olarak KTK‘daki yaptırımın uygulanmasını sadece aracı kullanan bakımın-
dan düzenlemiĢ. O konunun açıklanması bittikten sonra aracı kullandırana gelince bu hususa değin-
memiĢtir. Kanun koyucu aracı kullandıran bakımından da cezalandırılmayı istese ―Bu kiĢilerin kazaya 
neden olması halinde bu cezaların uygulanması diğer cezaların uygulanmasına engel teĢkil etmez‖ 
Ģeklindeki cümleyi en sona koyar ya da kullandıranın cezasını tayin ettikten sonra benzer bir açıkla-
mada bulunurdu. 

Bu suçun zincirleme suç Ģeklinde iĢlenmesi mümkündür. Failin aynı suç iĢleme kararının icrası 
kapsamında değiĢik zamanlarda bu suçu birden çok defa iĢlemesi halinde faile tek ceza verilmelidir. 
Belirtelim ki, bu suçun mağduru toplumu oluĢturan fertlerin hepsi olduğu için, bireysel değerleri teh-
likeye düĢürülen kiĢilerin aynı olması gerekmez. Hayatı, sağlığı veya malvarlığı tehlikeye düĢürülen 
kiĢilerin birden çok olması veya bir olayda maddenin ihlalinin devam etmesi hallerinde tek bir suç 
vardır. Dolayısıyla bu ihtimalde suçlar çok olmadığı için zincirleme suç kuralı uygulanmayacaktır1. 

 

5. YAPTIRIM 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinin birinci fıkrasındaki suçun cezası bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası-
dır. Maddenin üçüncü fıkrasında ceza belirlenirken ikinci fıkraya atıf yapılması nedeniyle iki ve üçün-
cü fıkraların cezaları aynıdır ve iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ġki ve üçüncü fıkradaki suçlarda cezanın 
alt sınırı belirtilmemiĢ ise de; TCK‘nın 49‘uncu maddesindeki amir hüküm gereği cezanın alt sınırı bir 
ay hapis cezasıdır. 

Cezanın belirlenmesi sırasında hakim 61 (1)‘inci maddesi gereğince takdir yetkisini kullanacak ve 
bunu gerekçelendirecektir. 

Faile, bu maddeye göre 2 yıldan az hapis cezası verilir ise, diğer Ģartları da bulunmak kaydıyla 
CMK'nın 231‘inci maddesi gereğince hakim hükmün açıklanmasını geri bırakabilecektir. Hükmün 
açıklanması geri bırakılmazsa ve TCK‘nın 51‘inci maddedeki diğer Ģartlar varsa erteleme kararı veri-
lebilecektir. Hükmün açıklanması geri bırakılmaz  ve ertelenmezse ayrıca hükmolunan ceza da 1 yılın 
altında olursa, bu takdirde hakim TCK‘nın 50‘nci maddesi gereğince cezayı seçenek yaptırımlara da 
çevrilebilecektir. 

Ayrıca belirtmeliyiz ki,   TCK‘nın 54 ve 55‘inci maddelerinde belirtilen Ģartların bulunması halinde 
ulaĢım aracının  müsadere edilmesi de mümkündür. Ancak müsadere kararının verilebilmesi için 
müsaderede orantılılık hükümlerinin titiz bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim doktrin-
de TCK‘nın 179 (2)‘nci maddesi uyarınca yapılacak bir müsaderenin müsaderede orantılılık ilkesini 
ihlal edeceği, bu nedenle müsadere yapılmaması gerektiğini belirten görüĢler de2 bulunmaktadır. 

 

6. SORUġTURMA USULÜ 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinde düzenlenen suçun takibi Ģikayete bağlı değildir, re'sen takibi gerekir. 
Zira bu maddede suçun Ģikayete tabi olarak kovuĢturulacağına iliĢkin bir kayıt  bulunmamaktadır. 

                                                           
1 Aydın, www.ceza--bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc.  
TCK‘nın 179‘ncu  maddesindeki suçun zincirleme olarak iĢlenebileceğine dair benzer görüĢ ve açıklamalar için bknz. Koca, 
s.111 
2 Hakan HAKERĠ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012, s.571. 

http://www.ceza--bb.adalet.gov.tr/makale/165.doc
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Diğer bir deyiĢle, suçun takibi, herhangi bir muhakeme Ģartına bağlanmamıĢtır Bununla birlikte, bu 
suçlarda mağdur ya da suçtan zarar görenlerin davaya katılma imkanı bulunmaktadır. 

TCK‘nın 179‘uncu maddesinde düzenlenen suçlarda yargılama yapmakla görevli mahkeme ise, 
maddede düzenlenen suçlar için öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında (5235 sayılı Yasa-
nın 10‘uncu maddesi1 uyarınca) birinci fıkradaki suç için asliye ceza mahkemesinde, iki ve üçüncü 
fıkralarındaki suçlardan dolayı açılan davalara ise sulh ceza mahkemesindedir.  

Maddenin birinci fıkrasındaki suçun dava zamanaĢımı süresi on beĢ yıl (TCK m.66 (1) d)) iken, mad-
denin iki ve üçüncü fıkralarındaki suçların dava zamanaĢımı süreleri ise sekiz yıldır (TCK m.66 (1) 
d)). Dava zamanaĢımını kesen nedenlerin gerçekleĢmesi halinde, dava zamanaĢımı süresi birinci 
fıkradaki suç için en fazla yirmi iki yıl altı ay olabilecek iken (TCK m.67 (4)) iki ve üçüncü fıkradaki 
suçlar için en fazla on iki yıl olacaktır (TCK m.67 (4)). 

Bu suç bakımından ortaya çıkan muhakeme hukuku sorunu özellikle alkol miktarının belirlenmesi 
usulü ve bu konuda tutulmuĢ kolluk tutanaklarının delil değeridir. 

KTK‘nın 48 (1) maddesinde  açık bir Ģekilde uyuĢturucu veya keyif verici maddeleri almıĢ olanlar ile 
alkollü içki almıĢ olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢilerin kara yolunda araç 
sürmeleri yasaklanmıĢtır. Ancak bu kanuna 1996 yılında eklenen 5‘inci fıkra ile bu kural yumuĢatılmıĢ 
ve ―yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin …‖ 
denilmek suretiyle bazı sürücüler bakımından belli bir miktar alkole göz yumulmuĢtur. Diğer bir değiĢ-
le, alkol bakımından kanun esnetilmiĢ ve belli bir miktarın altında vücutta alkol bulunmasının ―güvenli 
sürme yeteneğini‖ etkilemediği kabul edilmiĢtir. Karayolları Tarfik Yönetmeliği‘ne (KTY) bakıldığında 
esnekliğin  97 (3)-b maddesi ile yapıldığı görülmektedir. Bu maddede taksi veya dolmuĢ otomobil, 
minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taĢımacılığı yapan sürücü-
ler ile resmi araç sürücülerine alkollü içki kullanmıĢ halde iken bu araçları kullanmaları kesin olarak 
yasaklanırken diğer araç sürücülerine kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üstüne çıkmadıkça araç 
kullanmalarına müsaade edilmiĢtir. 

KTK‘nın 48 (2)‘nci maddesinde uyuĢturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki 
dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı 
belirtilirken yapılacak tespitin usulleri ve muayene Ģartlarının yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiĢtir. 
Bahsedilen yönetmelik Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY) olup, bu yönetmeliğin 97‘nci maddesin-
de2 inceleme konumuz düzenlenmiĢtir.  

                                                           
1 Sulh ceza mahkemesinin görevi 
Madde 10- Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı 
adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine iliĢkin hükümlerin uygulanma-
sı, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.  
2 UyuĢturucu ve Keyif Verici Maddeler Ġle Alkollü Ġçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı 
Madde 97- UyuĢturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almıĢ olanlar ile 
alkollü içki almıĢ olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 
Bunlardan uyuĢturucu, uyutucu veya keyif verici gibi doğal veya sentetik psikotrop madde almıĢ olarak araç kullandığı tespit 
edilenler, almıĢ oldukları maddelerin cins, miktar ve etki derecelerine bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilirler ve hakla-
rında Trafik Kanununun 48 inci maddesine ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre iĢlem yapılır. 
UyuĢturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içki almak suretiyle araç kullanan sürücülerin tespit veya teĢhisinde aĢağıdaki 
esas ve usuller uygulanır. 
a) (DeğiĢik: RG-18/05/2007-26526) UyuĢturucu veya keyif verici madde almıĢ olanların tespiti esasları; 
1) Herhangi bir uyuĢturucu, uyutucu veya keyif verici ve benzeri özelliklere sahip psikotrop madde almak suretiyle araç kullan-
dığı Ģüphesi uyanan sürücülerin durumları teknik cihaz kullanılmak suretiyle tespit edilir. Teknik cihaz bulunmaması halinde bu 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

273 

KTY‘nin 97‘nci maddesinde uyuĢturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik 
psikotrop maddeleri almıĢ olanlar ile alkollü içki almıĢ olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini 
kaybetmiĢ kiĢilerin karayolunda araç sürmeleri kural olarak1 yasaklanmıĢtır.  Bu maddelerin vücuttaki 
yoğunluğunun tespiti konusunda ise; 

 

UyuĢturucu veya keyif verici madde almıĢ olanların tespiti esasları ise; 

1) Herhangi bir uyuĢturucu, uyutucu veya keyif verici ve benzeri özelliklere sahip psikotrop madde 
almak suretiyle araç kullandığı Ģüphesi uyanan sürücülerin durumları teknik cihaz kullanılmak suretiy-

                                                                                                                                                    
sürücüler, tıbbi yönden incelenmek, kan veya idrar analizleri yapılmak üzere, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan 
yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluĢlarına olay anından 
itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcılıkları aracılığı ile sevk edilir. 
2) Bu sürücülerin kan veya idrar tahlilini yaptırmak üzere yukarıdaki yerlere bizzat sevkinin mümkün olmaması halinde; olay 
anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiĢ özel ya da resmi bir sağlık kuruluĢuna usulüne 
uygun olarak aldırılacak kan veya idrar örneği, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlı-
ğına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluĢlarına gönderilerek durum tespit ettirilir. 
b) Alkollü içki almıĢ olarak kandaki alkol miktarına göre araç sürme yasağı; 
1) Taksi veya dolmuĢ otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taĢımacılığı yapan 
sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki kullanmıĢ olarak bu araçları süremezler. 
2) Alkollü içki almıĢ olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin 
üstünde olanlar araç kullanamazlar. 
c) (DeğiĢik: RG-18/05/2007-26526) Alkollü içki almıĢ sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları; 
1) Alkollü olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler; alkol tespitine iliĢkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri 
numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmıĢ teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından kontrol 
edilir. 
2) Trafik kazalarında kazaya karıĢan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden görevlilerce, bu bendin (1) 
numaralı alt bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır.  
3) Yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında; yaralının durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün 
mümkün olmaması halinde; bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluĢlarınca kan almak suretiyle alkol tespitleri yapılır. Sevk 
edilen sağlık kuruluĢunun kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkânlara sahip olmaması halinde; bu kuruluĢlarca 
alınan kan örnekleri adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik 
imkânlara sahip Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluĢularına gönderilerek alkol tespiti yaptırılır. 
4) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile 
mütecaviz davranıĢlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda; sürücüler adli tıp kurumu, 
adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluĢlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk 
edilerek (1) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eĢdeğer özelliklerdeki tekn ik cihaz-
larla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitleri yaptırılır. Yapılan tespitin değerlendirilmesinde; tespiti yapan kurum/kuruluĢ 
tarafından olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak sonuç belirlenir ve çıkan sonuca 
göre yasal iĢlem gerçekleĢtirilir. 
5) Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkânlarının bulunmadığı hallerde, alkollü 
olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık kuruluĢuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından 
alkol muayenesinden geçirilirler. 
6) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin Karayolları Trafik Kanununun 
48 inci maddesine göre, birinci defada 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geçici olarak geri alınır. Ġkinci defa 
geri alma süresi sonunda sürücü, sürücü davranıĢı geliĢtirme eğitimine tabi tutulur ve baĢarılı olması halinde belgesi iade edilir. 
Üçüncü defa ve fazlasında ise, bu sürücüler, 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve belgeleri 5 yıl süre ile geri 
alınarak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar; bu süre sonunda yapılacak psiko-teknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi neticesinde belgesinin iadesinde sakınca bulunmayanlara sürücü belgesi iade 
edilir. Muayene sonucunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise sürücü belgesi verilmez.  
Alkollü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlara, Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre iĢlem yapılır.  
1 Ġstisnası KTY‘nin 97 (3) b-2‘dir  
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le tespit edilir1. Teknik cihaz bulunmaması halinde bu sürücüler, tıbbi yönden incelenmek, kan veya 
idrar analizleri yapılmak üzere, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık 
Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluĢlarına olay 
anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcılıkları aracılığı ile sevk edilir. 

2) Bu sürücülerin kan veya idrar tahlilini yaptırmak üzere yukarıdaki yerlere bizzat sevkinin mümkün 
olmaması halinde; olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiĢ 
özel ya da resmi bir sağlık kuruluĢuna usulüne uygun olarak aldırılacak kan veya idrar örneği, adli tıp 
kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek 
teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluĢlarına gönderilerek durum tespit ettirilir. 

 

Alkollü içki almıĢ sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları; 

1) Alkollü olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler; alkol tespitine iliĢkin tarih, saat ve ölçüm 
sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmıĢ teknik 
cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından kontrol edilir. 

2) Trafik kazalarında2 kazaya karıĢan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden 
görevlilerce, bu bendin (1) numaralı alt bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla olay yerinde 
tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır.  

                                                           
1 Yargıtay 2. C.D. 15.11.2006 gün ve 2006/ 3702-18219 E.K. sayılı ilamında ―Sanık yönetimindeki araçla 231 pormil alkollü 
araç kullanırken yakalanmıĢ, 5237 Sayılı TCK.nun 179/3maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiĢtir.5237 Sayılı 
TCK.nun 179/3.maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluĢması için, kiĢinin alkol yada uyuĢturucu 
madde etkisiyle veya baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karĢın araç 
kullanması gerekir. Olayda sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup 
olmadığı hususunun tıbbi bulgular yada sanığın dıĢa yansıyan davranıĢları dikkate alınmak suretiyle saptanmadan ve 5.7.2005 
tarihli trafik ceza tutanağı ile cezai iĢlem yapıldığı nazara alınmadan yazılı Ģekilde mahkumiyetine karar verilmesi…‖ demiĢtir. 
Yargıtay 2. C.D. 06.11.2006 gün ve 2006/3427- 17704 E.K. sayılı ilamında ―5237 sayılı TCK.nun 179/3.maddesinde belirtilen 
trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluĢması için. kiĢinin alkol yada uyuĢturucu madde etkisiyle veya baĢka bir nedenle 
emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karĢın araç kullanması gerekir. Olayda sanığın aldığı 
alkolün etkisiyle, emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı bilimsel verilere dayanarak ya da 
dıĢa yansıyan olaylarla saptanmadan %20 promil alkollü olan sanığın emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek 
durumda olduğu kabul edilerek yazılı Ģekilde mahkumiyetine karar verilmesi…‖ demiĢtir. 
2 Meydana gelen bir kazanın oluĢ sebepleri, bilimsel bir Ģekilde kaza tespit tutanağına geçirilmesi gerekir, yapılacak sınıflan-
dırmaya göre; 

- Yol durumu ile ilgili tespitler, 
- Araç durumu ile ilgili tespitler, 
- Sürücü davranıĢları ve durumu ile ilgili tespitler, 
- Hava ve iklim durumu ile ilgili tespitler, 
- Trafik ıĢık ve uyarılarla ilgili tespitler, 
- Asli, tali yol önceliği durumu ile ilgili tespitler, 
- Kurallarla ilgili tespitler, 
- Kaza yerindeki ipuçları ve bulgularının belirlenmesi ve tespit edilmesi, (fren izi vb.) 
· Araçların geldikleri yön, kavĢak viraj ve Ģerit gibi karayolunun tespit edilmesi 
- Kaza yerinde, araç, yol, izler ve diğer bulgular arasındaki iliĢki, kroki, rapor, tutanak ve fotoğraf veya kamera ile 

ölçekli ve ölçeksiz bir Ģekilde tespit edilmesi, mesafelerin belirlenmesi, 
- Kazanın meydana gelmesinde yol görüĢ Ģartları, trafik iĢaretleri, asıl-tali yol tespiti ile görüĢe engel olabilecek 

unsurların belirlenmesi, 
- Kazanın meydana gelmesinde sürücü davranıĢ ve hareketlerinin kurallara uyumu veya ihlalinin tespiti, 
- "ilk görünüĢ karinesi" ve " kazadan kaçıĢ oranı" veya olasılığının tutanakta belirtilmesi, 
- Trafik kazası tespit tutanağı bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurulması, 
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3) Yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında; yaralının durumunun aciliyeti gibi sebeplerle 
teknik cihazla ölçümün mümkün olmaması halinde; bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluĢların-
ca kan almak suretiyle alkol tespitleri yapılır. Sevk edilen sağlık kuruluĢunun kan üzerinden tahlil 
yapabilecek tıbbi ve teknik imkânlara sahip olmaması halinde; bu kuruluĢlarca alınan kan örnekleri 
adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve 
teknik imkânlara sahip Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluĢlarına gönderilerek alkol tespiti 
yaptırılır. 

4) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan 
ölçümlere vaki itirazlar ile mütecaviz davranıĢlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet 
gösterilmesi gibi durumlarda; sürücüler adli tıp kurumu, adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı 
resmi sağlık kuruluĢlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk edilerek (1) numaralı 
alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eĢdeğer özelliklerdeki teknik 
cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitleri yaptırılır. Yapılan tespitin değerlendirilmesinde; 
tespiti yapan kurum/kuruluĢ tarafından olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz 
önünde bulundurularak sonuç belirlenir ve çıkan sonuca göre yasal iĢlem gerçekleĢtirilir. 

5) Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkânlarının bulun-
madığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık 
kuruluĢuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından alkol muayenesinden geçirilirler. 

ġeklinde belirlenmiĢtir. 

Vücuttan kan alınmasına iliĢkin ceza muhakemesi düzenlemesi ise Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 
(CMK) 75‘inci maddesinde1 düzenlenmiĢtir.  Bu noktada CMK‘nın 75‘inci maddesine bakıldığında bir 
an için mahkeme ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı tarafından karar verilmedikçe 
vücuttan kan örneği alınamayacağı, dolayısıyla KTY‘nde belirtilen usulle yapılan tespitin (mevzuatın 
kanun değil yönetmelik olmasından dolayı) geçersiz olacağı akla gelebilir ise de; CMK‘nın 75 (7) 
maddesinde açıkça özel kanun hükümlerinin saklı tutulmuĢ olunması, KTK‘nın 48‘inci maddesinde 

                                                                                                                                                    
- Asli, tali veya diğer kusur durumları ile illiyet bağlarının tespiti gerekir (Ahmet ÖZBAN, Trafik Kazalarında ―Ku-

sur Oranının Belirlenmesine‖ Bilimsel YaklaĢım, http://www.caginpolisi.com.tr/56/41-42-43-44-45-46-47-48.htm  15.01.2012). 
1 ġüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması  
Madde 75 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) 
(1) Bir suça iliĢkin delil elde etmek için Ģüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan 
veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle 
ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. 
Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört 
saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.  
(2) Ġç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik  örnekler alınabilmesi için müdahalenin, 
kiĢinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 
(3) Ġç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu 
diğer bir kiĢi tarafından yapılabilir.  
(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır. 
(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kiĢi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kiĢiden kan 
veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. 
(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.  
(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına iliĢkin hükümler saklıdır. 

http://www.caginpolisi.com.tr/56/41-42-43-44-45-46-47-48.htm
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tespit usulünün yönetmelikçe belirleneceğinin belirtilmesi nedeniyle; diğer bir deyiĢle, KTY‘nin yetkisi-
ni KTK‘nından alması nedeniyle akla gelebilecek görüĢe itibar etmek mümkün değildir1.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Unutulmamalıdır ki, trafik kazaları sadece bir ulaĢım sorunu değildir. Trafik kazaları sonucunda sade-
ce kazaya karıĢan kiĢiler değil, onların aileleri ve ülke ekonomisi de kazadan etkilenmektedir. Bu 
nedenle  trafik kazalarının önlenmesi için her türlü teknik ve hukuki altyapı2 tamamlanmalıdır. Hukuki 
alt yapıya bakıldığında ceza hukuku  bakımından kanaatimizce TCK ve KTK‘nında ciddi bir eksiklik 
bulunmamaktadır. Ancak makalemizde değindiğimiz üzere birinci fıkraya yolu bozmak gibi baĢka 
seçimlik hareketlerinde eklenmesi isabetli olacaktır. Ayrıca TCK‘daki hükümlerle KTK‘nındaki hüküm-
lerin örtüĢtüğü noktalarda ortaya çıkan tartıĢmalara son vermek adına iki kanunu uyumlaĢtıran yasal 
düzenlemelerin yapılması da yerinde olacaktır. 

                                                           
1 Bu konuda doktrinde ―5271 sayılı CMK m.75 ile Ģüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması (beden 
muayenesi) koruma tedbiri getirilmiĢ, vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi belli kurallara bağlanmıĢtır. Dolayı-
sıyla kandaki alkol ya da uyuĢturucunun belirlenebilmesi için sürücüden bu hükümde belirtilen usule göre kan veya ömek alınması 
gerekir. Kaldı ki CMK m.75/5'e göre üst sınırı 2 yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kiĢiden kan veya biyolojik örnek-
lerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. TCK m,179/3'te yer alan suça iliĢkin ceza 2 yıla kadar hapis olduğuna göre CMK 
m.75 hükmüne göre sürücüden kan vb. örnek alınabilmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte hükmün son fıkrası ile 
Karayolları Trafik Kanunu (KTK) gibi özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına iliĢkin hükümlerin uygulanabi-
leceği kabul edilmiĢtir. Nitekim KTK m.48 uyuĢturucu veya alkol almak suretiyle araç kullandığından Ģüphelenilen sürücülerdeki 
uyuĢturucu veya alkol miktarının Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini ifade etmektedir. 
Gerçekten Karayolları Trafik Yönetmeliği m.97/4-a'ya göre herhangi bir uyuĢturucu, uyarıcı veya keyif verici ve benzeri özellik-
lere sahip psikotrop madde almak suretiyle araç kullandığı Ģüphesi uyanan sürücülerin durumları teknik cihaz kullanmak 
suretiyle tespit edilir. Teknik cihaz bulunmaması halinde bu sürücüler, tıbbi yönden incelenmek, kan veya idrar analizleri 
yapılmak üzere, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek 
teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluĢlarına olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcılıkları 
aracılığı ile sevk edilir. 
Yine Yönetmelik m.97/4-c'ye göre alkollü olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler; alkol tespitine iliĢkin tarih, saat ve 
ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayan yapılmıĢ teknik cihazlar kullanılarak 
trafik zabıtası tarafından kontrol edilir. Bu teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile müteca-
viz davranıĢlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda; sürücüler adli tıp kurumu, adli 
tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluĢlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk edilerek 
belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eĢdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle 
alkol tespitleri yaptırılır. Yapılan tespitin değerlendirilmesinde; tespiti yapan kurum/kuruluĢ tarafından olay anından tespit 
yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak sonuç belirlenir ve çıkan sonuca göre yasal iĢlem gerçekleĢtiri-
lir. Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkânlarının bulunmadığı hallerde, alkollü 
olarak araç kullandığından Ģüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık kuruluĢuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından 
alkol muayenesinden geçirilirler. 
Söz konusu tutanakların kural olarak ceza muhakemesi bakımından da delil olarak kullanılabileceği açıktır. Ancak TCK m.l79/3'te yer 
alan suç bakımından sürücünün alkollü araç kullanması yeterli olmadığından emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde 
olmasınında belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilmelidir. Bu çerçevede alkol oranını ortaya koyan tutanak tek baĢına mahkûmiyet için 
yeterli değildir. Kaldı ki uygulamada alkol oranının belirlenmesi usulü ve tutanaklara iliĢkin de sorunların yaĢandığı ifade edilmelidir‖ 
Ģeklinde açıklamada bulunulmuĢtur(Özbek – Kanbur – Doğan – Bacaksız - Tepe, s.737) 
2 Trafik dediğimiz olay, insan, araç, yol ve çevresinden oluĢan bir ortamdır. Bu ortamın içerisinde meydana gelen, maddi ve 
manevi kayıplarla sonuçlanan trafik kazalarının önlenmesi bir dizi tedbir faaliyetlerinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu faaliyet-
ler aĢağıdaki ana baĢlıkları kapsar.  
- Trafik Mühendisliği  
- Yasal Düzenleme  
- Eğitim Faaliyetleri  
- Denetim Faaliyetleri  
- Ġlk ve Acil Sağlık Hizmetleri  (Çelik, s.122) 
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Türkiye‘de  her gün trafiğe çıkan araç sayısı dikkate alındığında TCK‘nın 179‘ncu maddesinin önemi 
daha iyi anlaĢılacaktır. Bu nedenle adli merciler hükmü tatbik ederken failin kasten hareket edip 
etmediğini ince eleyip sık dokuyarak sonuca ulaĢmalıdır. Zira her gün binlerce, hatta belki de milyon-
larca insanın bir Ģekilde trafik kural ihlali (en basit Ģekliyle ters yöne girme, kırmızı ıĢıkta geçme, 
hatalı solama) yaptığı dikkate alındığında sabıkasız sürücü kalmayacağı gibi, adli mercilerde inanıl-
maz bir iĢ yükü altında ezilecektir. Bu nedenle TCK‘nın 179‘ncu maddesinde eylemin kasten yapılma-
sının ve tehlikelilik halinin aranması, 180‘nci maddede ise eylemin taksirli hali cezalandırılırken kara-
yolu ulaĢımına yer verilmemesi kanaatimizce isabetli olmuĢtur. 

Son olarak belirtmeliyiz ki, kanaatimizce eylemin kasıtlı ya da olası kastla gerçekleĢtiği her trafik 
kazasında adli ve idari mercilerin TCK‘nın 179‘ncu maddesini de (yukarıdaki açıklamalar çerçevesin-
de) değerlendirmeleri yerinde olacaktır. 

Ġçtima hükümleri bakımından: 2918 s.k. 48/son fıkrada Ģöyle bir hükme yer verilmiĢtir1: 

"UyuĢturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara, eylem baĢka bir suç oluĢtursa bile 
ayrıca, altı ay hafif hapis cezası ile birlikte... para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri süresiz olarak 
geri alınır." 

Buna göre uyuĢturucu ve keyif verici madde kullanarak araç sürenlerin eylemleri hem 2918 s.k. 48. 
maddesindeki suçu hem de TCK. 179 uncu maddedeki suçu ayrı ayrı oluĢturacak TCK.44. madde 
hükmünün uygulanması gerekmeyecektir2. 

Görüldüğü üzere madde uygulamasının 2918 sayılı Trafik Kanunu ile yakın ilgisi bulunmaktadır. 
Maddedeki suçun unsurları bakımından değerlendirilebilecek bazı hususlar Trafik Kanunu hükümleri 
bakımından da gündeme gelecektir3. 

Basın yayın organlarından sıklıkla bir çok kiĢinin sarhoĢ bir vaziyette araç kullanırken polis tarafından 
durdurulduğunu ve hakkında trafik cezası uygulandığını izlemekteyiz. 1 Haziran 2005 tarihinden 
itibaren bu tür fiiller artık iki yıla kadar hapsi gerektiren bir suç oluĢturmaktadır. Gerçekten bu Ģekilde 
araç kullanan kiĢi yalnızca kendi hayatını değil, trafikte bulunan diğer kimselerin hayatını, sağlığını ve 
malvarlığını da büyük bir tehlikeye atmaktadır. Bu tür zararlı sonuçların önlenmesi ve dolayısıyla trafik 
güvenliğinin sağlanması için eylem suç haline getirilmiĢtir4. 

765 Sayılı Türk Ceza Yasası'nda aynı amaçla ve fakat farklı maddelerde düzenlenmiĢ bulunan ve 
5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nda da benzer Ģekilde ancak kasıtlı ve taksirli olmak üzere iki biçimde 
birer madde olarak düzenlenmiĢ bulunan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu toplumun güvenliği 
açısından önem arzeden suçlardandır. Ġnceleme konumuzu oluĢturan suç toplumda yaĢayan tüm 
bireyler ve onların Yasa tarafından öngörülmüĢ haklarını korumak adına önem taĢımaktadır. Zarar 
suçu olarak öngörülmemiĢ olması da bu tip fiillerin iĢlenmesi ile toplum adına tehlikenin var olduğu-
nun kabul edildiğini ve bireylerin haklarına ve onların korunmasına hassasiyet gösterildiğini ortaya 
koymaktadır. Trafikte her gün çok sayıda insanı kaybeden bir ülkede yaĢamanın güçlüğü bu tip fiil-
lerin iĢlenmesini önlemek bakımından ciddi düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır5. 

                                                           
1 Malkoç, s.1184. 
2 Malkoç, s.1184. 
3 Malkoç, s.1184. 
4 Koca, Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu (TCK m.179/2,3), s.106. 
5 Çakmut, s.794. 
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Burada dikkatten kaçan bir Ģeyler olduğunu zannetmiyorum. Çünkü, karayolu ulaĢımı sistemi, diğer 
bahsedilen ulaĢım yollarından çok çok farklıdır. Deniz , hava ve demir yolu ulaĢımı belli bir sistema-
tik(kural) içerisinde sağlanmaktadır ki, bu kuralların ihlali gerçekten büyük tehlikelere yol açabilmek-
tedir.Karayolunda ise kurallar daha bir fazladır, bu kurallarla her gün milyonlarca kiĢi muhattap olmak-
tadır ve ihlaller adeta KAÇINILMAZDIR. Eğer ki karayolunu da bu madde kapsamında değerlendirir-
seniz, kanaatimce Türkiye‘de hüküm giymeyen kalmaz Örneğin, 50 ile gidilmesi gereken bir yolda 80 
le giderseniz bu maddeye göre 3 aydan 3 yıla kadar hapisle muhatapsınız. Yol boĢtu ve kırmızı ıĢığı 
görmeden geçtiniz, dalgınlığınız dolayısı ile dönülmez levhasını görmeden döndünüz, vs... hepsinde 
doğruca mahkemeye giderdik. Hepimizin baĢına gelebilen cinsten olaylar bunlar. Bu nedenle yasa 
koyucu taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokmayı yargılamakta fayda görmemiĢ, neticesinde bir 
zarar aramıĢtır. Yani zarar suçunun konusunu oluĢturmaktadır. Bu halde, trafikte kusurluluk derecesi 
ne olursa olsun, herhangi bir zarar vuku bulduğunda  suç tipinde belirtilen cezaya hükmolunacaktır. 
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TRAFĠKTE SORUMLULUK HAREKETĠ 

KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠSĠ 

 

Koray ÖZCAN 

TÜVTURK ĠĢ GeliĢtirme ve ĠletiĢim Direktörü 

 

1. GiriĢ:  

Trafik kazaları her yıl dünyada yaklaĢık 700 bin, Türkiye'de ise 10 bin kiĢinin ölümüne neden olmak-
tadır. Yine bu kazalarda, her yıl dünyada yaklaĢık 6 milyon, ülkemizde de 150 bin kiĢi yaralanmakta-
dır. Trafik kazaları ekonomik olarak da büyük kayıp anlamına gelmektedir. Her yıl trafik kazlarının 
dünyaya maliyeti yaklaĢık 500 milyar, ülkemize ise 20 milyar doları geçmektedir. 2004 yılı Dünya 
Sağlık Örgütü araĢtırmasına göre, trafik kazaları, tüm yaĢ grupları göz önünde bulundurulduğunda 
insan ölüm nedenleri arasında 9'uncu sırada yer almaktadır. Ancak aynı rapora göre 2030 yılında 
insan ölümleri sıralamasında trafik kazalarının yeri 5'inci sıraya yükselecektir.  

Türkiye için büyük bir problem olan trafik güvenliğinin, geniĢ kapsamlı bir sorun olarak ele alınması ve 
bu konuda toplumun tüm kesimlerine bilinç kazandırılması gerekliliği açıktır. Türkiye‘nin en önemli 
sorunlarından biri olan trafikte can güvenliği konusunda ülke genelinde yapılan algı ve odak grup 
araĢtırmaları doğrultusunda baĢlatılan Trafikte Sorumluluk Hareketi, trafikte can güvenliğini artıracak 
önlemler almak, toplumda farkındalık yaratarak sorumluluk bilincini geliĢtirmek amacıyla hayata 
geçirilmiĢtir ve bu konuda kalıcı, sürdürülebilir çözümler üretebilmenin, konuyla ilgili paydaĢ kuruluĢla-
rın katılımıyla mümkün olabileceği gerçeği temel alınarak yürütülmektedir. 

2. Trafikte Sorumluluk ve Güvenli TaĢıt Algı AraĢtırması 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, trafikte sorumluluk, trafik kuralları, güvenli taĢıt ve araç muayene algısı-
nı tespit eden bir araĢtırma ile yola çıkmıĢtır. Türkiye genelinde, bin 536 kiĢiyle, yapılandırılmıĢ soru 
formuyla, yüz yüze görüĢme tekniğiyle yapılan kantitatif araĢtırma sonucunda, Türkiye geneli trafik 
güvenliği algısı ortaya koyulmuĢ ve Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin eğitim ve iletiĢim araçları bu 
araĢtırma neticesinde ĢekillendirilmiĢtir. 

Trafikte Sorumluluk ve Güvenli TaĢıt Algı AraĢtırması'nda katılımcıların yüzde 98,5‘i "trafikte sorumlu 
hareket ettiğini", yüzde 40,5‘i de güvenli taĢıt konusunda bilinçlenmenin en etkili yolunun, "trafik 
güvenliği eğitimi" verilmesi olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırmadaki en çarpıcı bulgulardan biri de 
katılımcıların yüzde 95,1‘inin ehliyet kursu dıĢında trafikle ilgili herhangi bir eğitim almamıĢ olmaları-
dır. Araç muayenesinin önemi konusundaki soruya ise katılımcıların yüzde 91,2‘si "önemli" Ģeklinde 
yanıt verirken, araç muayenesi yaptırmamanın en önemli sonucuna yönelik soruda, katılımcıların 
yüzde 50‘si "ceza alınacağını/aracın bağlanacağını" dile getirmiĢtir. 

Projenin baĢlangıcı sırasında gerçekleĢtirilen odak grup araĢtırması da benzer sonuçları ortaya koy-
muĢtur. Projenin planlama aĢamasında, mevcut durumu hedef kitle nezdinde tespit etmek, trafik 
sorununun arkasındaki etkenleri bilimsel bir yaklaĢımla analiz edebilmek için yapılan odak grup araĢ-
tırması, farklı sosyo-ekonomik sınıflardan ve farklı araç sürücülerinden oluĢan 8'er kiĢilik 4 grupla 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Trafikte sorumluluk algısı, trafik kazaları ve nedenlerine genel bakıĢ, araç muaye-
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nesi kavramı, TÜVTURK bilinirliği ve algısının test edildiği araĢtırmada katılımcılar, trafik kazalarına 
neden olan temel faktörü, insan olarak belirtmiĢlerdir. Katılımcıların, araç muayenesinin bir taĢıt ve 
trafik güvenliği unsuru olduğuna yönelik algısı zayıftır. Katılımcılar, bu konuyu daha çok bir yasal 
zorunluluk olarak algılamaktadır. Katılımcılar, trafikte sorumluluğu, trafik kurallarına uymak, bilinçli 
taĢıt kullanmak, trafikte saygılı, hoĢgörülü olmak Ģeklinde algılamaktadır. Ayrıca trafik konusunda 
bilinçlenmenin en etkili yolunun eğitim olduğunu vurgulamıĢlardır. Ancak katılımcılar sorumluluğu 
kendilerinde değil, baĢka kiĢilerde görmüĢtür. 

3. Hedefler 

AraĢtırmalar sonucunda Trafikte Sorumluluk Hareketi‘nin amaçları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 Trafikte sorumlu davranma düĢüncesini geliĢtirme  

 Trafik kurallarıyla ilgili unutulan bilgileri tazelemek 

 TaĢıt güvenliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmak ve taĢıt güvenliğinin trafik güvenliğiyle 
ilgili önemli bir unsur olduğunu kamuoyu gündemine taĢımak. 

Trafik güvenliğini artırmak, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ve diğer paydaĢların 
görevleri arasında yer almaktadır. TÜVTURK Kuzey TaĢıt Muayene Ġstasyonları Yapım ve ĠĢletim Aġ, 
Türkiye‘de trafik ve taĢıt güvenliğinin artırılmasını misyon olarak benimsemiĢtir. TÜVTURK‘ün bu 
projeye destek olmaktaki hedefi, hem kendi misyonuna hizmet etmek hem de taĢıt güvenliği ve araç 
muayenesini trafik güvenliğinin önemli bir unsuru olarak kamuoyunun gündemine getirmektir.  

Bu amaçlar doğrultusunda, iletiĢim hedefleri toplum nezdinde trafikte bireysel sorumluluk algısının 
geliĢtirilmesi olarak benimsenmiĢ ve projenin sloganı ―Trafikte her an, sorumlu davran!‖ olarak belir-
lenmiĢtir. 

4. Trafikte Sorumluluk Hareketi 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının koordinasyonun-
da, trafik güvenliği alanında çalıĢma yapan kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğinde, TÜVTURK'ün desteğiy-
le hayata geçirilmiĢtir. 

4 Mayıs 2010 tarihinde, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Binali Yıldırım'ın bizzat 
katılımıyla duyurulan ve baĢlatılan Trafikte Sorumluluk Hareketi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından 
biri olan trafikte can güvenliği konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilmenin, konuyla ilgili 
paydaĢ kuruluĢların katılımıyla mümkün olabileceği gerçeği temel alınarak yürütülmektedir. 

Almanya kökenli TÜVSÜD, Ġngiltere kökenli Bridgepoint ve Türkiye‘nin en büyük holdinglerinden 
DoğuĢ Grubu ortaklığı ile kurulan ve Türkiye'de araç muayenesi konusunda faaliyet gösteren tek 
kuruluĢ olan TÜVTURK, Türkiye‘de trafik güvenliği konusunda bilinç oluĢturmayı hem kurumsal hem 
de sosyal sorumluluğunun temeli olarak görmektedir. 

Büyük riskleri de beraberinde getiren trafik güvenliğinin çok katmanlı yapısı, Trafikte Sorumluluk 
Hareketi'nin trafik güvenliği sorununun çözümünde çoklu paydaĢ katılımını esas almasını sağlamıĢtır. 
Projenin tüm strateji ve uygulamaları, bu temel esasa ek olarak sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla hayata 
geçirilmiĢtir. Proje öncesinde gerçekleĢtirilen fokus grup çalıĢması ve Türkiye geneli algı araĢtırmaları 
ile tüm süreçlerde uygulanan bilimsel ölçme değerlendirme çalıĢmaları sayesinde projede risk faktör-
leri minimuma indirilmiĢtir. 
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Trafikte Sorumluluk Hareketi projesinin geliĢtirilmesi safhasında, trafikte güvenlik sorununun geniĢ 
boyutlu doğası karĢısında, kurumsal sosyal sorumluluğun temel ilkelerinden olan çoklu paydaĢ katı-
lımı esas alınmıĢ ve sorunun çözümünde pay sahibi olacak birçok kurum ve kuruluĢ projeye dahil 
edilmiĢtir. Proje, 6 farklı bakanlık ve bunlara bağlı kamu kurumları ile birlikte 6 üniversite, 2 büyükĢe-
hir belediyesi, sivil toplum ve medya kuruluĢlarının desteğiyle faaliyetlerine devam etmektedir. BaĢla-
dığı günden bu yana paydaĢ sayısını sürekli artıran Trafikte Sorumluluk Hareketi, bugün sahip olduğu 
paydaĢları ile Türkiye‘nin en kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak görülmek-
tedir. 

Trafikte Sorumluluk Hareketi PaydaĢları: 

 TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

o Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

o Karayolları Genel Müdürlüğü 

 TC ĠçiĢleri Bakanlığı 

o Emniyet Genel Müdürlüğü 

o Jandarma Genel Komutanlığı 

 TC Milli Eğitim Bakanlığı 

o Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

o Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

o Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

o Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 TC Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

 TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 TC Sağlık Bakanlığı 

 Boğaziçi Üniversitesi 

 Erzincan Üniversitesi 

 Gazi Üniversitesi 

 Hacettepe Üniversitesi 

 Koç Üniversitesi 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

 Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

 Erzincan Belediyesi 
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 Türk Akreditasyon Kurumu 

 Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonu 

 IRU Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Birliği 

 TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

 TÜVTURK 

Aynı zamanda BirleĢmiĢ Milletler Eylem 10 Yılı (Decade of Action) içinde Türkiye‘yi temsil eden 
önemli projelerden biri olarak yer alan Trafikte Sorumluluk Hareketi projesinde paydaĢlar da etki 
alanları çerçevesinde tüm güçlerini kullanmaktadır. Strateji geliĢtirme, uygulama, araĢtırma, içerik 
üretimi ve iletiĢim gibi alanlarda paydaĢların stratejik ve lojistik katkıları alınmaktadır. 

5. Trafikte Sorumluluk Hareketi – ĠĢleyiĢ 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, üç farklı alt proje ile yürütülmekte ve böylece toplumun büyük bir kesi-
mini kapsama alanına almaktadır. Güvenli TaĢıt Hareketi ile öncelikli hedef grup olarak ticari araç 
sürücülerine, Can Dostları Hareketi ile ilköğretim okulları öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve okul 
servis sürücülerine ulaĢan Trafikte Sorumluluk Hareketi, Sorumlu VatandaĢ Hareketi ile de Halk 
Eğitimi Merkezleri öğretmen ve kursiyerlerine yönelik eğitim ve iletiĢim faaliyetleri yürütülmektedir. 

GÜVENLĠ TAġIT HAREKETĠ  

Saha Etkinlikleri: Projenin amacı, trafikte sorumluluğun önemli bir parçası olan taĢıt güvenliği konu-
sunda, ticari araç sürücüleri baĢta olmak üzere kamuoyunda farkındalık yaratmaktır. Güvenli TaĢıt 
Hareketi konseptiyle oluĢturulan TIR ve etkinlik alanında, çok sayıda simülatör uygulamasıyla, katı-
lımcılara yaĢayarak öğrenebilecekleri bir ortam sunulmaktadır. Söz konusu saha etkinliğinde yer alan 
emniyet kemeri simülatörü, psikoteknik cihazı, alkol gözlüğü ve ―segway‖ gibi uygulamalar katılımcıla-
rın büyük ilgisini çekmektedir. Etkinliklere, halkın yanı sıra ildeki Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Belediye 
gibi kurumların yetkilileri de katılmakta ve ilgi göstermektedirler. 

Eğitim Toplantıları: Güvenli TaĢıt Hareketi kapsamında ayrıca, Türkiye ġoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu iĢ birliğiyle hafif ve ağır ticari araç sürücülerine yönelik eğitim toplantıları düzenlenmek-
tedir. Eğitim toplantılarında, genel trafik güvenliği konularının yanında taĢıt güvenliği vurgulanmakta-
dır. Eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan araĢtırmalarla, eğitimin etkinliği ve verimliliği ölçümlen-
mektedir. Eğitimlere Ģoför odaları temsilcilerinin yanı sıra Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Dü-
zenleme Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve TÜVTURK iĢ ortakları da katılmaktadır.  

UlaĢılan KiĢi Sayısı: Güvenli TaĢıt Hareketi projesi ile ile bugüne kadar, 36 ilde saha etkinlikleri ve 30 
ilde eğitim toplantıları düzenlenmiĢtir. Saha etkinlikleri ile 170 bin, eğitim toplantıları ile de 3 bin kiĢiye 
doğrudan ulaĢılmıĢtır. 

SORUMLU VATANDAġ HAREKETĠ 

Halk Eğitimi Merkezleri: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Genel Müdürlüğü iĢ birliği 
protokolü ile yürütülen seminerlerle, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerle-
rinin trafikte can güvenliği konusunda farkındalıklarının geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Seminere 
katılan öğretmen ve usta öğreticiler, aldıkları bilgiyi projeye özgü araçlarla kendi sınıflarındaki kurs i-
yerlere aktarmaktadır. Böylece proje hedeflerinin çok daha geniĢ kitlelere ulaĢması mümkün olmak-
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tadır. Eğitimlere Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra TÜVTURK iĢ ortakları da katılmakta-
dır. 

Üniversiteler: Trafikte Sorumlu VatandaĢlık konseptiyle geliĢtirilen eğitim içeriğiyle üniversite öğrenci-
lerinin trafikte can güvenliği konusunda farkındalıklarının geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Sorumlu 
VatandaĢ Hareketi kapsamında, üniversitelerin öğrenci, akademik ve idari personeli için eğitim top-
lantıları düzenlenmektedir. Eğitimlere TÜVTURK iĢ ortakları da katılmaktadır. Ayrıca, üniversitelerin 
bahar Ģenliklerinde de çeĢitlik etkinliklerle trafik güvenliği konusunda öğrencilere deneyim yaĢatılmak-
tadır.  

UlaĢılan KiĢi Sayısı: Sorumlu VatandaĢ Hareketi kapsamında 2010 ve 2011‘de gerçekleĢtirilen semi-
nerlerle 2 bin 500 usta öğretici ve öğretmene doğrudan eğitim verilmiĢtir. Usta öğretici ve öğretmenler 
tarafından eğitim verilen kursiyer sayısı ise 50 binin üzerindedir. Üniversitelerde yürütülen eğitim 
faaliyetleri ile yaklaĢık 750 öğrenciye birebir eğitim verilmiĢtir. 

CAN DOSTLARI HAREKETĠ 

Can Dostları Hareketi, trafikte can güvenliği konusunda ilköğretim 5‘inci sınıf öğretmenleri, öğrencileri 
ve velileri ile okul servis sürücülerinin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını geliĢtirmeyi ve trafik-
te sorumluluk bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Proje, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme 
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve TÜVTURK Kuzey TaĢıt Muayene Ġstasyonları Yapım ve ĠĢletim Aġ arasında imzalanan 
iĢ birliği protokolüyle yürütülmektedir. Ġlköğretim okullarının 5‘inci sınıflarında uygulanan eğitimlerde 
trafik kurallarının öğretilmesinden ziyade, trafik güvenliği bilinci ve trafikte sorumlu olma konusunda 
zihinsel Ģema oluĢturulması yöntemi uygulanmaktadır. 

Can Dostları Hareketi’nin ĠĢleyiĢi: Can Dostları Hareketi kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında 36 ilde, 
296 okul proje kapsamındaki uygulamalara katıldılar. Eğitici eğitimine katılan ve Temsilci Öğretmen 
olarak nitelenen öğretmenlere verilen eğitimler, daha sonra her bir Temsilci Öğretmen‘in kendi oku-
lundaki diğer 5‘inci sınıf öğretmenlerini eğitmesiyle yaygınlaĢtırıldı. Ġlköğretim okulları 5‘inci sınıf 
öğretim programında yer alan Trafik Güvenliği dersine ek olarak yapılan eğitimler 13 hafta sürüyor ve 
çeĢitli pekiĢtirici etkinliklerle çocuklarda trafikte can güvenliği konusunda farkındalık yaratıyor. 

Teoriden Pratiğe: Trafik güvenliğinin önemli bir parçası olan taĢıt güvenliğine yönelik sınıf içi etkinliği 
desteklemek amacıyla, TÜVTURK gezici araç muayene istasyonları 12 ilde projenin uygulandığı 57 
ilköğretim okulunu ziyaret etti. Öğrencilere taĢıt güvenliğinin en önemli unsurlarını gözlemleyerek 
öğrenme fırsatı sunuldu. TÜVTURK istasyon çalıĢanlarının doğrudan katıldığı etkinlikler, çalıĢan 
katılımını temsil etmesi ve çalıĢan memnuniyetini artırmasının yanında, öğrencilere deneyim yoluyla 
öğrenme olanağı sunması bakımından oldukça verimliydi. 

UlaĢılan KiĢi Sayısı: Eğitim ve iletiĢim faaliyetleri ile 296 ilköğretim okulunda 3 bin 200 sınıf öğretme-
nine, 100 bin öğrenci ve 200 bin veliye doğrudan ulaĢıldı. Bilgilendirici materyallerle ise 6 binin üze-
rinde okul servis Ģoförüne eriĢildi. 

6. Sayılarla Trafikte Sorumluluk Hareketi 

Can Dostları Hareketi, Sorumlu VatandaĢ Hareketi ve Güvenli TaĢıt Hareketi olarak üç alt projeyle 
yürütülen Trafikte Sorumluluk Hareketi, 2010 yılından bu yana 435 bin kiĢiye doğrudan temas eder-
ken, 2 milyon kiĢiye de çeĢitli eğitim ve iletiĢim araçlarıyla ulaĢtı. 
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BaĢta ―Kaza‖ ve ―Göz Yumma‖ olmak üzere projenin sekiz farklı TV tanıtım filmi, Radyo Televizyon 
Üst Kurulu‘nun onayı ve Trafikte Sorumluluk Hareketi paydaĢlarının katkılarıyla 25 ulusal kanalda 
toplam 16 bin 336 kez gösterildi. Radyo spotları 49 ulusal radyo kanalında toplam bin 560 kez ses-
lendirildi. TV ve radyo spotları ile Türkiye nüfusunun yüzde 80'ine en az bir kez ulaĢıldı. 

ġimdiye dek ücretli olarak yaklaĢık 300 kiĢinin görev aldığı projenin yaygınlaĢtırılabilmesi için gönüllü-
ler de var güçleri ile çalıĢıyor. Tanıtım filmlerinde rol alan, vokal ve seslendirme yapan, ayrıca radyo 
spotları okuyan ünlüler, projenin ülke çapında yaygınlaĢmasında büyük rol oynadı. 

Ünlülerin dıĢında yaklaĢık 3.000 gönüllü de Türkiye‘nin dört bir yanında trafikte sorumluluk bilincinin 
geliĢtirilmesi için seferber oldular. 

7. Sonuç 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ve TÜVTURK‘ün, 
kurumsal sosyal sorumluğun temel prensiplerinden olan paydaĢ katılımı, sürdürülebilirlik ve ölçülebilir 
değer yaratma gibi yaklaĢımlarla hayata geçirdiği bir projedir. 

Trafik ve taĢıt güvenliği konusunda ülkemizde yaĢanan sorunlara sürdürülebilir çözüm üretmek ama-
cıyla yürütülen proje, her geçen gün artan paydaĢ sayısı, bireysel ve kurumsal gönüllü desteklerle 
etkinliğini, önümüzdeki yıllarda da artırarak devam edecektir. 

Ülkemizde trafik güvenliği konusunda baĢarılı sonuçlara ulaĢabilmek ve bu geniĢ kapsamlı problem-
den kurtulabilmek için, toplumun her kesiminden insanların trafik güvenliği konusunda ortak bir bilince 
sahip olması gerekliliği açıktır. 

Trafik sorununun çözümünde, bireylerden resmi kurumlara, sivil toplum kuruluĢlarından özel kurumla-
ra kadar toplumun tüm kesimlerine görevler düĢmektedir. Trafik sorununa kurumsal sosyal sorumlu-
luk yaklaĢımıyla kalıcı ve sürdürülebilir çözüm üretebilmenin yolu da tüm tarafların aynı bilinç ve 
iradeyle ortak hareket edebilmesidir. 
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TRAFĠK DENETLEMEDE GÖNÜLLÜLÜK ĠFLAS MI EDĠYOR? 

Prof. Dr. Nihat AYCAN1 

Yunus KURCAN2 

ÖZET 

ÇalıĢmamız Muğla Fahri Trafik MüfettiĢleri‘ni sistem yaklaĢımı ile ele alıp değerlendirmesini amaçla-
maktadır. Bu çerçevede, Muğla ilinde beĢ yıldır görev yapan Fahri Trafik MüfettiĢleri evrenimizi oluĢ-
tururken; bunların yaĢ, cinsiyet, meslek ve Ġl Emniyet Müdürlüğü‘nce düzenlenen Fahri Trafik Müfet-
tiĢleri toplantılarına katılmaları ile rutin tutanak düzenleme durumları gibi kriterlere göre değerlendiril-
meleri örneklemimizi oluĢturmuĢtur. Bulgularımız beĢ yıldır hiç tutanak düzenlemediği gibi, Ġl Emniyet 
Müdürlüğü‘nce düzenlenen Fahri Trafik MüfettiĢleri toplantılarına da katılmamıĢ beĢ Fahri Trafik 
MüfettiĢi ile en fazla tutanak düzenlemiĢ ve Ġl Emniyet Müdürlüğü‘nce düzenlenen Fahri Trafik Müfet-
tiĢleri toplantılarına katılmıĢ beĢ Fahri Trafik MüfettiĢi ile yapılmıĢ derinlemesine mülakattan sağlanan 
verilerden oluĢmuĢtur.   

Bulgulardan elde edilen veriler, benzer çalıĢmalardan sağlanan yerel ve evrensel bulgularla karĢılaĢ-
tırılıp, Fahri Trafik MüfettiĢlerinin çalıĢma motivasyonlarını kaybetmelerine yol açan etkenler belirtil-
miĢtir.  

Anahtar Sözcükler: Trafik Denetimi, Karayolları, Muğla, Gönüllük, Fahri Trafik MüfettiĢi 

 

GĠRĠġ 

UlaĢım, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ile alınan önlemlerin nicel ve nitel özelliğine göre, değiĢiklik gös-
terse de hızlı araç ve nüfus artıĢı, endüstrileĢme ve çarpık kentleĢme, yük ve yolcu taĢımacığının % 
95‘e varan oranda karayolu üzerinden yapılması (Rupprecht,2008,198), 
onu probleme dönüĢtürmektedir. Ayrıca trafiğin yol açtığı tıkanıklık ve hava kirliliği gibi olumsuzluklar, 
dünyanın her ülkesinde, özellikle düĢük ve orta gelirli ülkelerde gözle görülür bir biçimde ortaya çık-
makta ve her yıl gitgide artan kazalara bağlı ölümlerle yaralanmalar istatistiklerden okunaktadır 
(WHO,2012,Ağar,2008,6).  Bunlara bir de yönetim yetersizliği, etkili olmayan sivil toplum örgütleri 
eklenince, problem daha da ağırlaĢarak toplum üzerinde bunaltıcı bir etki yapmakta ve trafik ile gü-
venliğini karmaĢık bir sorun haline getirmektedir. 

Bütün bunlar, baĢta trafik güvenliği (eğitim, denetim, alt yapı, acil yardım) olmak üzere, bir dizi trafik 
problemini ortaya koymaktadır. Ancak dünya sağlık örgütünün yıllar öncesinde iĢaret ettiği trafik 
problemi, niteliği ile olduğu kadar Ģiddeti bakımından da ülkeden ülkeye değiĢmektedir (Dünya Sağlık 
TeĢkilatı,1983, 230). Dolayısıyla Türkiye‘de geliĢmiĢ Avrupa, OECD ülkelerinden daha az araç olma-
sına rağmen, onlardan çok daha fazla trafik suçu gerçekleĢmekte ve 18-26 yaĢ erkek sürücülerin 
birincil ölüm nedenini trafik kazaları oluĢturmaktadır. 

2020 yılına gelindiğinde, karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 
üçüncü sıraya yükseleceği tahminleri yapılmakta (Yol Güvenliği On yılı,2011-2020) ve ―doğru adımlar 
hemen atılmazsa, önümüzdeki yıllarda trafik sorununun daha da ağırlaĢacağı açıktır‖ denilmektedir. 

                                                           
1 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi - Muğla/TÜRKĠYE 
2 Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ġube Müdürü - Muğla/TÜRKĠYE 
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Türkiye, son derecede önemli olan trafik sorununa denetimden baĢlayarak acil bir çözüm bulmak 
zorundadır. Trafik gerçeğini fark etmekte olan Türkiye, bu sorununa hem kamusal alan hem özel 
alanın desteğini alarak çözüm peĢindedir. Bu nedenle O, bir yandan Ġç ĠĢleri UlaĢtırma, Milli Eğitim, 
Sağlık ve Turizm Orman Bakanlıkları ile Belediyeler gibi kurumlarda trafik polisi, jandarma trafik, trafik 
zabıtası ve trafik gönüllülerini iĢe koĢarken; diğer yandan özel alanda sivil toplum örgütleri Ģeklindeki 
kuruluĢlar ile eğitimli, trafikte deneyimli, resmi görevlilere belirli alanlarda yardımcı olmayı hiçbir çıkar 
gözetmeksin, gönüllü, karĢılıksız, kabul etmiĢ bir tür toplumun akil kiĢilerinden oluĢturulmuĢ Fahri 
Trafik MüfettiĢleri ile sorunu çözmek çabasındadır (Resmi Gazete, 01.05.1197, tr.vikipedia.org, 
2012,tdkterim.gov.tr,2012).  

1988‘den 2008 yılına kadar trafik denetimindeki baĢarılı hizmetleriyle takdir alan Fahri Trafik MüfettiĢ-
leri, bu tarihten itibaren önceki performanslarını göstermez olmuĢlardır (SayıĢtay, 
2008,104,trafik.gov.tr,2012). Fahri Trafik MüfettiĢleri sayısında ilk 20 il arasında yer alan Muğla‘daki 
Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nce düzenlenen, trafik polislerince ceza tutanağına dönüĢtürülen trafik suçu 
tespit tutanağı sayısı Türkiye geneliyle birlikte düĢmüĢtür. Örneğin, Türkiye genelindeki tutanak sayısı 
1999‘da 240.000 iken, 2008‘de 90.000‘e (SayıĢtay, 2008, 102), Muğla‘da bu sayı 2010 yılına kadar 
1230 civarında iken, 2011 yılında 300‘e kadar gerilemiĢtir.   

Oysa 2011‘de KKTC yetkilileri, Türkiye Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin performanslarından etkilendiklerini, 
uygulamayı ülkelerinde baĢlatacaklarını belirtmiĢlerdir (polisbülteni.com,2012). Bugün bu uygulama-
dan vazgeçilmesi pek olası gözükmediğinden (Tan, 2002,210, SayıĢtay, 2008,110), Fahri Trafik 
MüfettiĢliği‘ni Muğla örneğinde, bilimsel bir analizini yapmak istedik.           AnlaĢılacağı gibi çalıĢma-
mızla, on dört yıllık geçmiĢi bulunan Fahri Trafik MüfettiĢliği olgusunu nitel özellikli betimlemede 
sistem yaklaĢımı ile ele alıp, Muğla örneğinde değerlendirmeyi amaçlamaktayız.     

MATERYAL VE METOD 

Amacımız yönünde belirlenen araĢtırma evrenimiz, Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denet-
leme ġube Müdürlüğü‘nde kayıtlı, 138 Fahri Trafik MüfettiĢi‘nden meydana gelmiĢtir. Örneklemimiz 
ise en az beĢ yıl Muğla‘da görev yapmıĢ, toplantılara katılmıĢ veya katılmamıĢ, ancak en fazla trafik 
suçu tespit tutanağı düzenlemiĢ 5 Fahri Trafik MüfettiĢi ile yine söz konusu toplantılara katılmıĢ veya 
katılmamıĢ, ancak hiç tutanak düzenlememiĢ 5 Fahri Trafik MüfettiĢi olmak üzere, toplam 10 Fahri 
Trafik MüfettiĢi‘nden oluĢmuĢtur. Söz konusu Fahri Trafik MüfettiĢleri, tesadüfî tabakalı örneklemle 
seçilmiĢtir. 

AraĢtırmamıza dâhil ettiğimiz 10 Fahri Trafik MüfettiĢi‘nin her birisiyle, yaklaĢık birer saatlik sürelerde 
derinlemesine mülakat yapılmıĢtır. Mülakatta önce onlara yaĢları, ikamet yerleri, hayatlarının en çok 
geçtiği yer, meslekleri, kiĢilik yapıları gibi sosyo-demografik sorular yöneltilmiĢtir. Sonra onların araĢ-
tırma konusuyla ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik,  Fahri Trafik MüfettiĢi olma düĢüncesinin nasıl 
oluĢtuğu, yeterlilik belgesini nereden aldıkları, Fahri Trafik MüfettiĢleri toplantısına katılıp katılmadık-
ları ve bu toplantılar hakkındaki görüĢleri, uygulamadaki değiĢiklikleri takip edip etmedikleri (21 Mart 
2012 tarihli Resmi Gazete‘de  yayınlanan yönetmelik değiĢikliğinde dikkatini çeken maddeleri sorgu-
lama ile) ve trafikle ilgili neler yapılmalı Ģeklindeki soruyla da bu konudaki önerileri alınmıĢtır. Böylece 
onların performanslarını etkileyen nedenler ve trafikle ilgili görüĢleri ortaya konulmuĢtur. 

BULGULAR 

AraĢtırma evrenimizi erkekler oluĢturmuĢtur (%91). Kadınlar çok azdır (%5). Ġkamet yerlerine göre 
değerlendirmede, nüfusun ve turizmin yoğun olduğu Fethiye (%12), Bodrum (%17), ve Marmaris‘(%5) 
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deki Fahri Trafik MüfettiĢi oranları düĢükken; nüfusça az, turizm yoğunluğunun da bulunmadığı Muğla 
il merkezinde oldukça yüksektir (%56). Bu dağılım oransızlığı cinsiyete de yansımıĢtır. Örneğin, 
ilçeler genelinde nüfusun en yoğun olduğu Fethiye ilçesinde 1 kadın Fahri Trafik MüfettiĢi ikamet 
ederken, çok daha az nüfus yoğunluğu bulunan Yatağan‘da, Bodrum ve Muğla merkezde 2‘Ģer, hatta 
Marmaris, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça ve Kavaklıdere ilçelerinde ikamet eden hiç yoktur. 
Erkek Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin ikamet ettikleri yer nüfusu ile dağılımları oransız olsa da, Datça ve 
Kavaklıdere ilçeleri hariç, her ilçe ve il merkezinde Fahri Trafik MüfettiĢi ikamet etmektedir (Tablo 1, 
ġekil 1, ġekil 2). 

 

Tablo 1. Fahri Trafik MüfettiĢlerinin Ġkamet Yerlerine Göre Dağılımları 

        Cinsiyet 

 

YerleĢim 

Yeri      

 

Nüfus 2011 (TÜĠK, 2011) 

 

Muğla Fahri Trafik MüfettiĢi 

Erkek Sayı,     % Kadın Sayı,          % E Sayı ,       % K Sayı,       % 

Muğla merkez 49226 12 49981 12 74 56 2 28.67 

Bodrum  67656 16 63334 16 21 16 2 28.67 

Fethiye   97577 23 95309 23 15 12 1 13.99 

Marmaris  44132 10 37778 9 7 5   

Dalaman  18058 4 16757 4 4 3   

Ortaca  21619 5 21301 5 4 3   

Milas  64240 15 62854 15 2 2   

Yatağan  22873 5 22862 6 2 2 2 28.67 

Ula  11701 3 11737 3 1 0,50   

Köyceğiz  16779 4 16552 4 1 0,50   

Datça  8751 2 8253 2     

Kavaklıdere  5502 1 5492 1     

Toplam  428114 100 410210 100 131 100 7 100 
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ġekil 1. Muğla Ġlindeki Erkek Fahri Trafik MüfettiĢlerinin Ġlçelere Göre Dağılımı 

(1:Muğla merkez, 2:Bodrum, 3:Fethiye, 4:Marmaris, 5:Dalaman, 6:Ortaca, 7:Milas, 8:Yatağan, 
9:Ula, 10:Köyceğiz). 

 

ġekil 2. Muğla ilindeki kadın fahri trafik müfettiĢlerinin ilçelere göre dağılımı 

(1:Muğla merkez, 2:Bodrum, 3:Fethiye, 4:Yatağan). 

Her iki cinsiyette de istikrarlı olan, erkeklerde (% 38), kadınlarda (%43) trafik suçu tespit tutanağı 
düzenleme oranlarının birbirilerine yakın oluĢudur. 

Bazı araĢtırmacıların saptadığı (Tan,2002,210,Ġnanç,2012), bizim de mülakattaki tespitlerimize göre, 
Fahri Trafik MüfettiĢleri, düzenledikleri tutanakların sonucu hakkında bilgilendirilmek istediklerini 
belirtmiĢlerdir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimlerini, genellikle ya düz yolarda ya 
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da eğimli yolun sonunda, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanmayacak kazaların olacağı yerlerde 
yaptıkları, bu durumun sürücüler arasında olumsuz davranıĢların oluĢmasına (araç sahiplerinin birbir-
lerine ıĢıklı uyarıda bulunmaları) yol açtığını bildirmiĢlerdir. 

Toplantılara katılsın veya katılmasın, en fazla tutanak düzenleyen 5 Fahri Trafik MüfettiĢi ile yapılmıĢ 
görüĢmede, ―yaĢlarının (ikisi hariç) 60‘dan fazla olduğunu, doğma-büyüme denilebilecek kadar uzun 
bir süre Muğla merkez veya ilçelerinde yaĢadıklarını, sadece kamu görevleri nedeniyle Anadolu‘nun 
çeĢitli illerinde bulunduklarını, bu sırada da sık sık Muğla‘ya geldiklerini‖ belirtmiĢlerdir. Biri hariç 
(Ġstanbul), diğerleri yeterlilik belgelerini Muğla Emniyet Müdürlüğü‘ndeki kurslara katılarak almıĢtır. 
Genelde hepsi (% 96) kamu hizmetlerinden (Özellikle öğretmenlik, defterdarlık, kamu iktisadi teĢeb-
büsleri, askeri veya sivil memurluk) emekli olup; çok azı (%4), aktif çalıĢma hayatında olduklarını 
beyan etmiĢtir.  

Fahri Trafik MüfettiĢliği‘ne baĢvuru nedeni çeĢitlilik gösterse de, genellikle ya basından duymalarıyla 
bizzat kendileri ya emniyet mensuplarının tekliflerini kabul etmeleri ya da örnek bir Fahri Trafik Müfet-
tiĢi‘nin çalıĢmalarından etkilenerek baĢvuru yaptıklarını belirtmiĢlerdir.  

Böyle bir görev almak istemelerindeki ilk neden,‖yasalara uyan, düzeni seven, titiz kiĢilik yapılarıyla 
sosyal sorumluluk taĢımayı sevmeleri‖ Ģeklindedir. BaĢka nedenlerse, ―sürücülerin basit ihmalleri 
nedeniyle aile yakınlarını kaybetmeleri‖ veya ―yolculukları sırasında çok sık gördükleri sürücü hatala-
rından rahatsız olmaları‖ ya da ―taĢıtları çok sevmeleri ve onları kontrol etmek isteklerini tüm taĢıtlar-
da gerçekleĢtirmek‖ düĢüncelerinin etkili olduğunu söylemiĢlerdir. 

Fahri Trafik MüfettiĢlik görevini gereğince yapmak ile toplantılara düzenli katılmak, iletiĢim bilgilerini 
gerçekçi bildirmek, hatta mülakata destek vermek arasında doğru orantılı bir iliĢki saptanmıĢtır.  Yine 
trafikle ilgili mevzuatı takip etme, sadece toplantılara katılma ile mümkün olmaktadır. Örneğin, 21 
Mart 2012 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan trafik yönetmeliği değiĢikliğinden kimse haberdar oldu-
ğunu beyan etmemiĢtir.  

Trafik suçu tespit tutanağı hiç düzenlememiĢ ve toplantılara da çoğu kez katılmamıĢ Fahri Trafik 
MüfettiĢleri‘nin bazısıyla, mülakat için ön iletiĢim kurmak (telefona cevap vermekten çekinme)  müm-
kün olmamıĢtır. Bunların dosya bilgilerinde yaĢlarının 60‘dan fazla ve tamamının erkek olduğu, yeter-
lilik belgelerini Muğla‘dan aldıkları ve çoğunun bir kamu kurumundan emekli, bazısının esnaflık yaptı-
ğı kayıtlıdır.   

Emniyet Müdürlüğü‘ndeki toplantılara düzenli katılıp tutanak düzenleyen, Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin 
oranı düĢükken (% 19), buna; toplantılara pek katılmamıĢ olanların düzenledikleri tutanaklar ilave 
edildiğinde (% 43), oran yükselmektedir (% 62). Fahri Trafik MüfettiĢleri toplantısına çok az katılsa (% 
12) veya hiç katılmasa (% 26), bunlardaki toplam tutanak düzenleme oranı düĢük (% 38) bulunmuĢ-
tur. 

Trafik suçu tespit tutanağı düzenlemeyen, toplantılara da çoğu kez katılmayanlar, Fahri Trafik Müfet-
tiĢliği ile ilgili baĢvuru gerekçelerinde, genellikle iĢ yerindeki arkadaĢlarının, kısmen de emniyet men-
suplarının teĢvikinin etkili olduğunu, bununla birlikte kendilerinin de trafik terörünü önlemek istedikleri 
için Fahri Trafik MüfettiĢliği‘ne baĢvurduklarını belirtmiĢlerdir.    

2010 yılına kadar yapılmıĢ toplantı tutanaklarına sayısal veriler yansımasa da, bu tarihten itibaren 
yapılmıĢ toplantılara katılım, Türkiye genelinde olduğu gibi (SayıĢtay, 2008, 103) Muğla‘da da (2010 
%18, 2011 %26) oldukça düĢüktür.  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

291 

Muğla Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin trafik suçu tespit tutanaklarında en sık geçen 10 madde, yazılma 
sıklığına göre aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. 46/2-C    (Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak Ģekilde Ģerit değiĢtirmek) 

2. 47/1-B (IĢıklı trafik iĢaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli iĢaretlere uymamak) 

3. 47/1-C  (Trafik iĢaret, levha, cihaz ve yer iĢaretlemeleriyle belirtilen veya gösterilen hu-
suslara uymamak) 

4. 47/1-D  (Kol ve grup halinde araç kullanırken, diğer araçların güvenle girebilecekleri bir 
açıklık bırakmak) 

5. 54/1-A  (Geçme kurallarına riayet etmemek) 

6. 54/1-B  (Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek) 

7. 57/1-B (Trafik zabıtası, trafik iĢaret ve levhası veya ıĢıklı cihazları bulunmayan kavĢak-
larda geçiĢ hakkına riayet etmemek) 

8. 61  (Trafik kurallarına uymadan duraklamak veya park etmek)  

9. 67 (Sürücülerin park yapmıĢ taĢıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yapar-
ken, sağa-sola dönerken, trafik kural ve yasaklarına uymaması) 

10. 73  (Araçları kamunun huzurunu bozacak veya kiĢilere zarar verecek Ģeklide saygısızca 
kullanmak, araçlardan bir Ģey atmak ve dökmek, seyir haindeyken telefonla görüĢmek)   

Yukarıda belirtilen maddeler esas alınarak düzenlenmiĢ tutanaklarda, araçlar türlerine göre farklı 
dağılım göstermektedir. Örneğin, otomobil % 68, kamyonet %17, minibüs % 8, otobüs % 5, Kamyon 
% 2 (ġekil 3).  

 

ġekil 3. Muğla‟da Fahri Trafik MüfettiĢlerinin Tutanaklarındaki Maddelerin Araçlara Göre Dağı-
lımı. 

Otomobil

Kamyonet

Minibüs

Otobüs

Kamyon
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TARTIġMA 

AraĢtırmaya dâhil ettiğimiz her iki gruptaki Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin yaĢ ortalaması, 60‘ın üzerinde 
bulunması, Fahri Trafik MüfettiĢlik için 40 yaĢ sınırı gerektiği, 2001 sonrası Fahri Trafik MüfettiĢ gö-
revlendirilmesi yapılmadığı dikkate alındığında, benzer çalıĢma yapan araĢtırmacıların da belirttiği 
gibi (SayıĢtay, 2008,103) bu sonuç, beklentiye uygundur.  

AraĢtırma evrenin çoğu erkeklerden meydana geldiğinden, örneklem de bu yönde oluĢturulmak iste-
nirken, erkeklerdeki iletiĢim kurma güçlüğü, bunların bazılarıyla da yaĢanmıĢtır.  Örneğin, tutanak 
düzenlemeyenler, yine Türkiye genelinde olduğu gibi (SayıĢtay,2008,102), bunun tutanağı teslim 
süresinin kısıtlılığından ve teslimindeki güçlüklerden ileri geldiğini, sürücü ihlallerini telefonla bildirdik-
lerini belirtmiĢlerdir.   

Türkiye‘deki her iĢ kolunda olduğu gibi, Muğla‘da da kadın Fahri Trafik MüfettiĢ sayısının erkeklerden 
azdır. Bu durum, Türk kadının sosyal statüsünün Muğla‘ya yansıması Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 
Çünkü bu görüĢümüz, mülakat yaptığımız kadın bir Fahri Trafik MüfettiĢi tarafından dolaylı Ģekilde 
doğrulanmıĢtır. Örneğin, ―eĢiyle birlikte Fahri Trafik MüfettiĢliğine baĢvurduğunu, baĢvuru formunu 
eĢinin doldurduğunu, halen görevini titizlikle yapan eĢi sayesinde kendisine yapacak bir Ģey kalmadı-
ğını, ayrıca iĢlerinin yoğun olduğundan toplantılara katılmadığını, tutanak düzenlemediğini‖ beyan 
etmiĢtir. 

Yasa gereği yapılması zorunlu Fahri Trafik MüfettiĢleri toplantısına ilgi azlığı, Muğla‘nın değil, Türki-
ye‘nin bir sorundur (SayıĢtay,2008,102, izmirfahritrafik.com,2012). Muğla‘lı Fahri trafik MüfettiĢleri ise 
bunun nedenini, iletiĢimsizlik olarak belirtmiĢlerdir. 

Hem biz hem benzer araĢtırma yapanlar(Tan,2002,210), Fahri trafik MüfettiĢlerinin en çok tutanakla-
rında belirttikleri ceza maddelerini (46/2-C, 47/1-B, 54/1-A, 54/1-B, 61, 73),   ölümcül kazaya sebebi-
yet verecek derede kural ihlali yapan sürücülere yazdıkları saptanmıĢtır. Bu maddelerden bazısı, 
yönetmelikte yapılan son değiĢiklikte kazalarda asli kusur sayılmıĢtır (Resmi Gazete, 17 Mart 2012). 

Muğla‘lı Fahri Trafik MüfettiĢleri mülakat sırasındaki beyanlarında, Medyanın Fahri Trafik MüfettiĢle-
ri‘ni topluma tanıtımının genelde olumlu bir mesajla yapılmadığı, daha çok ―Fahri Trafik MüfettiĢle-
ri‘nin görevlerini yapmadığı, yüzlercesinin görevini kötüye kullandığı, bunları denetleyen sistemin 
olmadığı‖ haberleriyle, Bakanın da ―Fahri Trafik MüfettiĢliği‘nin kaldırılacağı‖, Ģeklindeki açıklamasının 
motivasyonlarını azalttığını belirtmiĢlerdir (Yeni ġafak Gazetesi, 01.03.2010, haber7.com02.11.2009). 

SONUÇ 

AraĢtırma sonuçları somut Ģekilde maddeler halinde aĢağıda verilmiĢtir. 

 Nüfus ve araç sayısı olarak kıyaslandığında, Türkiye‘de olduğu gibi Muğla‘da yetersiz kalan 
Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin il içerisindeki dağılımlarında da, aynı uygunsuzluk devam etmek-
tedir. 

 Türkiye‘deki gibi, Muğla‘daki Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin çoğu, aktif çalıĢma yaĢamından ay-
rılmıĢ ve 60 yaĢ üzerindedir. Toplantılara genellikle katılmamakta ve görevlerini de gereğince 
yerine getirememektedirler.   

  Görevlerini baĢarıyla yerine getiren Fahri Trafik MüfettiĢleri, trafik sorunundan önceden beri 
rahatsız olan, kendi isteği ile baĢvuru yapıp göreve talip olan, düzeni seven, titiz, sorumluluk 
sahibi kiĢilerdir. 
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 Toplum olarak okuma özrümüz nedeniyle yenilikleri takip etmemek, Fahri Trafik MüfettiĢleri 
için de geçerli bir sosyal realitedir. 

 Muğla ve Türkiye‘de Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin tutanaklarına en çok yazdığı maddeler, ölüm-
lü veya yaralamalı kazaya sebebiyet verecek derecede kural ihlali yapan sürücülere aittir. 

 Medya Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nin kiĢisel hatalarını kamuoyuna aktarırken, onlara güveni sar-
sacak, kurumsallaĢmalarını etkileyecek düzeyde olsa da bazı olumsuzluklar yaratabilirken, 
onlar üzerinde iyi bir denetim görevi de yapmaktadır. 

      Bazı önerilerimizi de aynı Ģekilde, yine somut maddeler halinde aĢağıda belirtiyoruz. 

1. Hükümet görüĢlerini yansıttığı kabul elden Bakan, açıklamalarında; dikkatli, özenli olmalı ki, 
Fahri Trafik MüfettiĢleri bundan olumsuz etkilenmesin. 

2. Toplantılara katılmayan Fahri Trafik MüfettiĢleri‘nden verim alınmadığı ve kendilerini de yeni-
lemedikleri gerçeğinden hareketle, tıpkı AB ülkelerinde olduğu gibi (TrafikPolitikala-
rı,2002,SayıĢtay,2008,56), trafik eğitimi; okul öncesinden baĢlamalı ve bu eğitim çocukların 
ailelerini de kapsamalı, ilköğretime gelindiğinde trafik bilinci önemli ölçüde kazandırılmıĢ ol-
malıdır. 

3. Karayolu güvenliği ile ilgili tüm paydaĢlarla (kurum, kuruluĢ, kurul) etkin iĢbirliği sağlanırsa 
(Trafik Kültürü,2012, Türkiye Gazetesi,2012, OECD,1999,17), bazılarının pasiflikleri gider, et-
kinleĢir, trafikte baskı unsuru oluĢtururlar. 

4. Sadece Muğla‘nın değil, Türkiye problemi olarak belirlenen tutanak teslimi, pratikleĢtirilmeli, 
Internet ortamından yaralanma yolları araĢtırılmalıdır. 

5. Etkin bir yol güvenliği için, Fahri Trafik MüfettiĢliği de kurumsallaĢmalıdır. Bu nedenle, kurum-
sal, örgütsel rol ve sorumlular bir an önce açıkça, somut bir Ģekilde düzenlenmelidir.    

 

TeĢekkür:      

Belgelere ulaĢma izni vererek araĢtırmaya destek olan Ġl Emniyet Müdürü Kadir Ay ile belgeleri hazır-
layan polis memurları Ġrfan Tekin, Cüneyt ĠĢgören ve mülakata katılan Muğla il merkezi ile ilçelerinde-
ki Fahri Trafik MüfettiĢleri‘ne teĢekkür ederiz.        
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MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARI VE KONYA ÖRNEĞĠ 
 

Taner ÇAKAR1 
Tolga ÖZEK 

Cevdet ALKAYA 
 

Türkiye‘ de motorlu taĢıt sayısı hızla artmaktadır. Son on yılda Türkiye nüfusu % 8,73 artarken motor-
lu taĢıt sayısı % 72,2 artmıĢtır. Konya il genelinde nüfus % 8,1 azalmasına rağmen motorlu araç 
sayısı % 117 artmıĢtır.2 Hızla artıĢ gösteren motorlu araç trafiği ve bu araçları kullanan sürücülerin 
eğitimi, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Trafik kazalarının oluĢumuna neden olan faktörler arasında sürücüler bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ilk sırada yer almaktadır. Türkiye‘ de sürücülerin kazalardaki nedensellik oranı her yıl % 
90‘lar seviyesinde iken bu oran Ġngiltere için % 65, Amerika BirleĢik Devletleri içinse% 57 olarak tespit 
edilmiĢtir. Dolayısıyla sürücülerin eğitimlerinin ve yeterliliklerinin geliĢtirilmesine odaklanacak her türlü 
çalıĢma, trafik güvenliği için oldukça büyük önem taĢımaktadır3. 

Motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtirmek, yetiĢmiĢ olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik ileilgili öğre-
tim ve eğitim yaptırmak ve özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhadadenetlemek 
görevi Karayolları Trafik Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı‘na verilmiĢ, bu amaçla 1987 yılında Motorlu 
TaĢıt SürücüleriKursu Yönetmeliği düzenlenmiĢtir4. 

Askeri ve sivil örgütlerin ihtiyaç duydukları sürücüleri yetiĢtirmek üzere düzenledikleri sürücü eğitim 
programları bir kenara bırakılacak olursa, özel sürücü kursları faaliyete geçinceye kadar ülkemizde 
sürücülük eğitimi usta-çırak iliĢkileri baĢta olmak üzere özel iliĢkiler ya da tanıdık birilerinin yardımı ile 
alınan bir eğitim olmuĢtur.5 Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının faaliyete geçmesi ile birlikte, sürücü 
adayları belli bir müfredat doğrultusunda eğitime tabi tutulmakta ve yapılan sınav sonunda sertifika 
almaya hak kazananlar sürücü belgesi alabilmektedirler. 

Ülkemizde Trafik Eğitimi; 

 Ailede eğitim, 
 Okul öncesi eğitimi, 
 Okuleğitimi, 
 Sürücü kurslarında eğitim olmak üzere bir dizi süreçten geçmektedir. Yani sürücü kursla-

rındaki eğitim trafik eğitiminin tamamı değil, trafik eğitimi sürecinin bir parçasıdır.  

Motorlu taĢıt sürücü kursunda verilen eğitimden önce, bu süreçteki adımların da titizlikle irdelenmesi 
gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanununun 124. maddesi ve bu maddeyedayanılarak çıkarılan 
yönetmelikte, okul öncesi çocuklara ve ilköğretimöğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uyma 

                                                           
1 Konya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdür Yardımcısı; Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü, ġube Müdürü; Trafik Denetleme 
ġube Müdürlüğü, Büro Amiri 
2 1. Konya Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya‘da ġehir içi UlaĢım ve Hız Denetim Sistemleri, Sayfa:67     26-27 Kasım 
2011   
3 Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlü-
ğü, Ankara-2002. 
4 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.38. 
5 Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1 Sayfa:5, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi 
Müdürlüğü, Ankara-2002. 
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alıĢkanlığı kazandırmakamacı ile il özel idareleri ve belediyelere, ilin ihtiyacına cevap vereceksayıda 
çocuk trafik eğitim parkı yapma/yaptırma görevi verilmiĢtir.1 Bununla birlikte bu alanda yapılan faali-
yetler illerin ihtiyacına cevap vermeden çok uzaktır. Örneğin Konya kent merkezinde bulunan okul 
öncesi ve ilköğretim okulu sayısı 268 iken2, çocuk trafik eğitim parkı sayısı sadece 3‘ tür. Bu da bize 
trafik eğitimi konusunun ne derece ciddiye alındığı noktasında bir fikir vermektedir. Yapılan bu uygu-
lama yerine tüm ilköğretim okullarının bahçelerine trafik eğitim parkı tesis edilmesinin daha uygulana-
bilir ve faydalı olduğu düĢünülmektedir. 

Özel Sürücü Kurslarında Verilen Sürücü Eğitiminin Yapısı ve Ġçeriği:3 

Türkiye‘ de özel sürücü kurslarında verilen eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢ olan 
müfredat çerçevesinde yürütülmektedir. Karayolları Trafik kanunu ve bu kanuna binaen çıkarılan 
Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanan sürücü eğitimi müfredatı, A1 
ve A2 sınıfı (motorlu bisiklet ve motosiklet), B sınıfı (otomobil, minibüs ve kamyonet), C-D-E sınıfı 
(kamyon, çekici ve otobüs), F sınıfı (lastik tekerlekli traktör), G sınıfı (iĢ makineleri), ve H sınıfı (hasta 
ve özürlülerin kullandığı araçlar) sürücü belgesi için sürücü eğitimi olmak üzere altı ayrı kategoride 
düzenlenmiĢtir. Bütün sürücü belgesi sınıflarında eğitim; 

 Trafik ve Çevre Bilgisi, 

 Motor ve Araç Tekniği Bilgisi, 

 Ġlkyardım Bilgisi, 

 Direksiyon Eğitimi olmak üzere dört ana bölümden oluĢmaktadır. Her bir sürücü eğitimi sü-
resi saat olarak Tablo-1‘ de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo: 1 Türkiye‟ de Sürücü Eğitimi Ders Konuları ve Süreleri4 

 Ders Konuları ve Süresi (saat) 

Kurs Sınıfı 
Trafik ve Çevre 

Bilgisi 
Ġlk Yardım 

Motor ve Araç 

Tekniği Bilgisi 

Direksiyon Eği-

timi 

A1-A2 20 12 5 10 

B 35 12 16 20 

C-D-E 35 12 20 45 

F 20 12 10 10 

G 20 12 - - 

H 35 12 - 16 

 

                                                           
1 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.39. 
2 http://konya.meb.gov.tr/ilceler/ilceler.htm EriĢim tarihi:20.04.2012 
3 Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1 Sayfa:10, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi 
Müdürlüğü, Ankara-2002. 
4 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yön., Md.6, 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete; Türkiye ve Dünyada Sürücü eğitimi, 
Sayfa:3, EGM Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara-2001. 

http://konya.meb.gov.tr/ilceler/ilceler.htm
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Müfredat, sürücü adaylarının alacakları eğitim sonunda bilmeleri ve uygulama becerisi kazanmalarını 
hedeflediği hususları ―genel‖ ve ―özel‖ amaçlar olarak ayrı ayrı düzenlemektedir. Her bir eğitim konu-
sunda gerekli olduğu düĢünülen bilgilerin kazanımı üzerine inĢa edilmiĢ olan hedeflenmiĢ sürücü 
becerileri ana hatları ile Ģunlardan oluĢmaktadır.1 

Tablo: 2 Sürücü Kurslarında Kazandırılması Hedeflenen Beceriler 

Sürücü Eğitiminin 

Konusu 
Kazandırılması Hedeflenen Beceriler 

Trafik ve Çevre Bilgisi 
Karayolunu, trafik iĢaretlerini, trafiği yönetene kiĢileri bilmek, tanımak ve 

ayırt etmek; araç sürerken karayolunu kullanma kurallarına uymak. 

Motor ve Araç Tekniği 

Bilgisi 

Benzinli ve dizel araç motorlarını tanımak, aracın motor ve aktarma 

aksamlarını tanımak, aracın basit bakım ve onarımlarını yapabilmek. 

Ġlkyardım Bilgisi 

Kaza ve felaketlerde, özellikle trafik kazalarında suni solunum ve kalp 

durmalarında ilkyardım yapabilmek, bu tür felaket ve kazalar sonucu 

meydana gelebilecek kanama, yaralanma, kırk, çıkık, burkulma durumla-

rında ilkyardım yapabilmek, araç ve diğer tür yangınlar sonucu oluĢan 

yanıklarda ilkyardım önlemlerini alabilmek, kaza yapan araçlardan yaralı-

ları uygun Ģekilde tahliye edebilmek. 

Direksiyon Eğitimi 

SürüĢ için ön hazırlıkları yapabilmek, aracını sürebilmek, gerekli bilgi, 

beceri ve alıĢkanlıkları kazanmak, trafik iĢaretlerine, levhalarına ve iĢa-

retçilerine uyabilmek, değiĢik hava ve yol durumlarında aracını güvenli 

olarak sürebilmek, aracını ekonomik olarak sürebilmek 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredat, hedefleri bakımından oldukça iddialıdır. Ancak 
belirlenen hedeflerin mevcut ihtiyaçları ve imkânları dikkate alıp almadığı, ulaĢmaya çalıĢtığı hedefle-
rin öngörülen sürede ve Ģekilde ulaĢılabilir olup olmadığı açılarından ayrıntılı olarak incelenmesi 
gerekmektedir. Sözgelimi programın (1993 yılında yayımlanan Motorlu TaĢıt Sürücüleri kursu B Sınıfı 
Müfredat Programı) giriĢ kısmında (sayfa:3) ifade edildiği hali ile programı hazırlayanların nazarında 
sürücü eğitiminin nihai hedefi trafik kazalarının azaltılmasıdır ve bunun gerçekleĢtirilebilmesi eğitim 
sürecinde kazandırılacak bilgi ve becerinin sürücü adaylarına benimsetilmesine bağlıdır. Ancak prog-
ram, dikkat çekmiĢ olduğu bu ihtiyaca yönelik özel bir düzenleme içermemektedir.2 

Bahse konu program, direksiyon eğitiminde çift debriyaj ve çift fren tertibatına sahip araçların kulla-
nılmasını öngörmektedir. Programın ayrıntılarında da görüleceği üzere, direksiyon eğitimine tahsis 
edilen sürenin yarısının eğitim alanında, diğer yarısının da akan trafik içinde uygulamaya ayrılmasını 
öngörmektedir. Bununla birlikte uygulamada bu hususa riayet edilmediği ve direksiyon eğitimi için 

                                                           
1 Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1 Sayfa:11-12, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma 
Merkezi Müdürlüğü, Ankara-2002. 
2 Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1 Sayfa:10-11, EGM Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, 
Ankara-2002. 
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belirlenen baĢlangıç eğitiminin de akan trafik içerisinde verildiği ve bu haliyle sürücü adaylarının 
yeterli özgüven kazanmadan akan trafik içerisinde kalmaları nedeniyle problemler yaĢadığı görülmek-
tedir. Bu nedenle sürücü olmak için belirlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere rağmen, özellikle yeni 
sürücülerin trafikte güvenli sürme yeteneklerine sahip olmadıkları açıkça görülmektedir. Öyle ki 2011 
yılında Konya kent merkezinde trafik kazasına karıĢan sürücülerin sürücü belgesi geçmiĢleri incelen-
diğinde:% 28,5‘inin beĢ yılın altında olduğu, bu grubun % 39‘unun da üç yıl ve üç yıldan az süreli 
oldukları tespit edilmiĢtir. 

UYGULAMADA YAġANAN SORUNLAR: 

Temel felsefesi ile özel sürücü kursları öncesine ait dönemden belirgin Ģekilde ayrılacağı ve sürücü 
eğitiminde yeni bir çığır açacağı düĢünülen özel sürücü kurslarında verilen eğitimler, hazırlanan 
müfredata rağmen istenilen düzeye ulaĢamamıĢtır.KuĢkusuz belirlenen kriterleri itibariyle eski dö-
nemden çok daha faydalı bir uygulamadır. Ancak uygulamada yaĢanan sorunlar bu faydayı etkisizleĢ-
tirmekte ve sorgulanır hale getirmektedir. 

Derslerin Ġçeriği:  

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının ortalama % 98‘inin sürücü hatalarındankaynaklandığı 
göz önüne alındığında, sürücü adaylarına verilen eğitimin, kazaların azaltılması 

hususunda, ne denli öneme sahip olduğu açıktır. Bu doğrultuda sürücü adaylarına, müfredatı 
1987yılında hazırlanmıĢ olan, Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği ile Ġlkyardım Bilgisi ders-
leriokutulmaktadır. Söz konusu müfredat ıĢığında verilen derslerde adaylara günlük hayatta ihtiyaç-
duyacağı konuların çok ötesinde bilgiler verilmekte ve bu durum adayların trafik ortamında sıkçakarĢı-
laĢabileceği konular üzerine yoğunlaĢmalarına engel olmaktadır. Örneğin, Trafik ve Çevre Bilgisider-
sinde Trafik Kanununun amacı, kapsamı, trafikle ilgili kurum ve kuruluĢların nereler olduğu vegörevle-
ri ile araç tescil iĢlemleri, Motor ve Araç Tekniği Bilgisi dersinde de motorların çalıĢmasistemleri ve 
prensipleri ile aktarma organları gibi sürücülerin günlük hayatta uygulamalarına olanakolmayan birçok 
konu öğretilmektedir. Özellikle, geliĢen otomobil teknolojisinin sürücülere herhangi birarıza karĢısında 
araca teknik olarak müdahale edebilmelerini daha da sınırlandırmıĢ olması Motor veAraç Tekniği 
Bilgisi dersinin önemini azaltmıĢtır.1 Dolayısıyla 1987 yılında hazırlanan Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu 
müfredatıaradan geçen 25 yılın sonunda ihtiyacı karĢılayamayacak hale gelmiĢ ve günün koĢullarına 
uygunhale getirilmesi zorunluluğu doğmuĢtur. 

Uygulamalı Derslere Ayrılan Sürenin Yetersizliği: 

Ülkemizde, Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarında teorik derslere ayrılan süre direksiyon eğitimi için ayrı-
lan süreden dahafazladır. Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarında, B Sınıfı ehliyete yönelik eğitim müfredatı 
Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve AraçTekniği ile Ġlkyardım Bilgisi derslerini kapsayan 63 saati teorik ve 
20 saati direksiyon eğitimindenoluĢmaktadır. Oysa birçok ülkede pratik eğitimlere teorik eğitimlerden 
daha fazla önem verilmekte vebu eğitimlere daha uzun zaman ayrılmaktadır. Tablo 3‘de görüleceği 
üzere Ġngiltere‘de pratik eğitim 35 saat olarakverilmekte ve bu süre toplam eğitim süresinin % 77‘sini 
oluĢturmaktayken, ülkemizde direksiyoneğitimine 20 saat ayrılmakta ve bu süre toplam eğitim süresi-
nin % 24‘üne denk gelmektedir.2 

                                                           
1T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.:69. 
2 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.70. 
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Türkiye‘ de hiçbir sürücülük deneyimi olmayan ve B sınıfı sürücü belgesi almak isteyen bir sürücü 
adayının 20 saat pratik eğitim alması (sürücü kurslarında en büyük gider kalemi kabul edilen yakıt 
masrafının en aza indirilmesi için bu süreler belirgin Ģekilde azaltılmaktadır) güvenli bir sürme yete-
neği kazandırılması için asla yeterli değildir. 

Tablo: 3 Ülkeler Ġtibarıyla B Sınıfı Sürücü Belgesi Teorik – Pratik Eğitim Süreleri 

Ülke 
Pratik Eğitim 

Süresi 

Teorik Eğitim 

Süresi 

Pratik Eğitimin Toplam Kurs 

Süresi Ġçindeki Payı 

Almanya    10 24 % 29 

Avusturya   20 20 % 50 

Bulgaristan    36 25 % 59 

Cezayir    25 12 % 67 

Finlandiya   30 20 % 60 

Fransa  20 5 % 80 

Ġngiltere  35 10 % 77 

Portekiz    30 30 % 50 

Türkiye    20 63 % 24 

 

Kaynak: EGM – Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü 

Derslere Devam Zorunluluğu: 

Kurslarda her ders için ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısının 1/5'i kadar devam etmeyenler ile 
ders süresinin 1/2'si kadar geç gelenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da 
dikkate alınarak, o dönemde veya bir sonraki dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda 
telafi programı uygulanması ve belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya geç gelenler ile 
telafi derslerine devam etmeyenlerin kayıtları silinmesi gerekirken1, kursiyerler görece daha kaliteli 
hizmet sunan ve devam zorunluluğu isteyen kurslar yerine daha ucuz fakat devamsızlığa göz yuman 
kursları tercih etmekte ve çoğunlukla kursiyerler derslere dahi devam etmemektedirler.2 

Direksiyon Eğitimi: 

Motorlu taĢıt sürücü kurslarında direksiyon eğitim süresi; A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi için 10 saat, 
B sınıfı sürücü belgesi için 20 saat, C-D-E sınıfı sürücü belgeleri için 45 saat, F sınıfı sürücü belgesi 

                                                           
1 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Madde:19, 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete 
2 Rekabet Kurumu 4. Dairesi‘nin 19.02.2010 tarih ve SA-10-MY sayılı Motorlu TaĢıt Sürücü Adaylarına Yönelik Özel Öğretim 
Hizmetleri Pazarında Yaygın Bir ġekilde Ortaya Çıkan Rekabet Ġhlallerinin Önlenmesine Yönelik Olarak, 4054 sayılı Kanun'un 
27. Maddesinin (a) Bendi Çerçevesinde Yapılan Sektör AraĢtırması Raporu. 
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için 10 saat ve H sınıfı sürücü belgesi için 16 saat olarak belirlenmiĢ ve direksiyon eğitimlerinin yarı-
sının direksiyon eğitim alanında, yarısının da akan trafik içinde yapılması hükme bağlanmıĢtır.1 

Yönetmelik gereği direksiyon eğitimi alanı C,D,E sınıfı kursları için en az 100x100 metre, diğer sınıf 
kurslar için en az 50x100 metre ebadında olacaktır. Sahanın karayolu yapısına uygun, ıĢıklandırılmıĢ, 
iĢaretlenmiĢ, kavĢak, dönel kavĢak, sistemi ile karayolu yapısındaki diğer Ģekillere uygun ve her türlü 
iklim Ģartlarında eğitim yapılmasına elveriĢli ve yeterli olması gereklidir.2 

Bu ölçekte bir alanın Ģehir içinde veya yakınlarında bulunmasının fiziki koĢulları bakımından zorluğu 
karĢısında kurslar, sadece mevzuatın gereğini yerine getirmek için altyapıdan yoksun, projeye aykırı 
ve fiilen kullanılmayan yerler edinmiĢlerdir. Sürücü kurslarının birçoğu Ģehir merkezinde teorik eğitim 
vermesine rağmen sahip oldukları eğitim alanları merkezden 5 ile 50 km arasında değiĢen mesafe-
lerde Ģehir dıĢında bulunmakta ve bu alanlar da kullanılmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, her kursun 
bir eğitim pistine sahip olmasına iliĢkin zorunluluğu, çıkardığı bir Yönergeyle her pisti en çok dört 
sürücü kursunun kullanabilmesine olanak tanıyacak Ģekilde esnetmesine rağmen sürücü kursları 
eğitim alanlarını kullanmamaya devam etmektedirler.3 AĢağıda verilen bazı illerin pist görüntüleri, bu 
alanların kullanılmadığının en büyük kanıtı niteliğindedir. 

 

Bazı Ġllerdeki Sürücü Kursu Eğitim Pistleri 

                                    Ġstanbul    Adana 

                                 ġanlıurfa    Konya 

                                                           
1 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Madde:6, 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete 
2 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Madde:61, 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete 
3 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, sayfa:71. 
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Ayrıca tüketici tercihlerinde hizmet kalitesinin etkili olmadığını bilen ve tüketici talebindeki yüksek fiyat 
esnekliğinin farkında olan teĢebbüsler, sundukları eğitimden ve özellikle de maliyetlerde en önemli 
kalem olan direksiyon eğitiminden kesinti yaparak fiyatlarını düĢürme yoluna gitmektedirler.   

Motorlu TaĢıt Sürücü Kurs sektöründeki rekabet ihlallerinin kaynağını sektördeki sağlıksız rekabet 
ortamı oluĢturmaktadır. Sektörde sağlıksız rekabet ortamına yol açan temel neden ise, sürücü kursla-
rının maliyetlerini düĢürmek için eğitimden ödün vermeleri ve normalde 20 saat vermeleri gereken 
direksiyon eğitimini 5-10 saate indirerek rakiplerine karĢı haksız maliyet avantajı elde etmeleridir. 
Sektörde bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için ilk akla gelen önlem, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın 
sürücü kurslarına yönelik denetimlerini artırmasıdır. Ancak mevcut koĢullar ve imkânlar altında, kısa 
vadede Bakanlığın sektördeki denetimlerinin daha etkin hale geleceğini beklemenin gerçekçi bir 
beklenti olmayacağı düĢünülmektedir.1 

Motorlu taĢıt sürücü kurslarında yapılan bu yanlıĢ uygulamanın ülkemizde sürücü yetiĢtiren sürücü 
kurslarının büyük bir çoğunluğunda yapıldığı varsayıldığında, her gün trafiğe katılan yeni sürücülerin 
ne denli bir risk oluĢturduğu daha da iyi anlaĢılmıĢ olacaktır. 

Direksiyon Sınavı:  

Ülkemizde direksiyon eğitiminin sınavı, Direksiyon Sınavını Değerlendirme formuna (EK-7) (EK-7/a) 
göre yapılmaktadır. Ek-7 formu incelendiğinde direksiyon sınavlarında sürücülerin; 

- Geçme kurallarına uyup uymadıkları, 

- Geçilme kurallarına uyup uymadıkları, 

- Doğrultu değiĢtirme (dönüĢ) kurallarına uyup uymadıkları, 

- KavĢaklardaki karĢılaĢmalarda ilk geçiĢ hakkı kurallarına uyup uymadıkları, 

- Manevra kurallarına uyup uymadıkları gibi hususlarbaĢta olmak üzere 20 farklı konuda 
kontrole tabi tutulmaları gerekmektedir.2 

Direksiyon sınavları sırasında sürücü adaylarının hangi konularda yeteneklerinin ölçüleceğinin belir-
tildiği bir değerlendirme formu bulunmasına rağmen direksiyon sınavlarının yapıldığı güzergâhların, 
trafik iĢaret ve levhaları bakımından yetersiz olmalarının yanı sıra sürücü adayının sürüĢ yeteneğini 
ölçebilecek altyapıya da sahip olmadığı tespit edilmiĢtir. Sürücü adaylarının her yönüyle değerlendiri-
lebildiği, altyapı bakımından uygun direksiyon sınavlarının yapılabileceği özel alanlar bulunmadığın-
dan bu sınavların genellikle Ģehrin içindeki veya dıĢındaki yetersiz güzergâhlarda yapıldığı görülmüĢ-
tür. Dolayısıyla sürücü adaylarının trafikte güvenli bir biçimde araç kullanıp kullanamadıklarının de-
ğerlendirilmesi direksiyon sınavlarında yapılamamaktadır. Direksiyon sınavlarında sürücünün her 
türlü yol Ģartlarındaki davranıĢı ölçülmemekte, bunun yerine sürücünün araçla birkaç yüz metreyi 
gidip gidemediği sınanmaktadır.3 

                                                           
1 Rekabet Kurumu 4. Dairesi‘nin 19.02.2010 tarih ve SA-10-MY sayılı Motorlu TaĢıt Sürücü Adaylarına Yönelik Özel Öğretim 
Hizmetleri Pazarında Yaygın Bir ġekilde Ortaya Çıkan Rekabet Ġhlallerinin Önlenmesine Yönelik Olarak, 4054 sayılı Kanun'un 
27. Maddesinin (a) Bendi Çerçevesinde Yapılan Sektör AraĢtırması Raporu. 
2 Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Madde:43, 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete 
3 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.72. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

302 

2011 yılı verilerine göre Türkiye de teorik sınavlarda baĢarı oranı % 66 iken, direksiyon test sınavla-
rında bu baĢarı % 86 olmuĢtur.1Avrupa Birliği ülkelerinde bu sınavlara ilk giriĢinde baĢarılı olanların 
sayısı %50'nin altında iken, New York'ta (yetkili kuruluĢ olan New York StateDepartment of Motor 
Vehicles' ın web sayfasında da belirtildiği üzere) çoğu yeni sürücü yeterince hazırlanamadıklarından 
dolayı, direksiyon testinde baĢarısız olmaktadır. 

Ülkemizde direksiyon sınavında sürüĢ süresi 5 ilâ 15 dakika ile sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte, 
pek çok Avrupa ülkesinde direksiyon sınavında sürüĢ süresi 25 ilâ 55 dakika arasında değiĢmekte 
olup, istisnaları bulunmakla birlikte sürüĢün akan trafik, yerleĢim yeri yolları, Ģehir dıĢı yollar, otoyol ve 
hız yapılan yollarda gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Almanya'da ve Fransa‘da direksiyon 
sınavında sürüĢ süresi 25 dakika iken, Hollanda'da 35 dakika, Norveç'te ise 55 dakika olup, adayın 
bu ülkelerde sürüĢünü akan trafik, yerleĢim yeri yolları, Ģehir dıĢı yollar, otoyol ve hız yapılan yollarda 
gerçekleĢtirmesi gerekmektedir.2 

Motorlu taĢıt sürücü kurslarında verilen eğitimlerin yeterli olup olmadığını sınama imkânı direksiyon 
sınavları ile mümkün olabilecekken, sınav sisteminde yaĢanan olumsuzluklar buna imkân vermemek-
te ve sürücüler yetersiz bir deneme sürüĢü ile direksiyon sınavlarını rahatlıkla geçebilmektedir. 

Yeni Sürücülere Yönelik Düzenlemeler:3 

Sürücü eğitiminin ardından adaylara sürücü belgesi verildikten sonra, yeni sürücü özelliğindeki kiĢile-
rin sürücülük yeteneklerini geliĢtirmeleri ve trafikteki risk faktörlerini azaltmaları amacıyla ülkeler 
tarafından birtakım düzenlemeler getirilmiĢtir. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak; 

1- Geçici Sürücü Belgesi sistemi:  

Sürücü sınavını baĢarıyla geçtikten sonra sürücü adayına stajyer sürücü belgesi verilmektedir. Bu 
belge yalnızca belirli bir süre için verilmektedir. Bu süre içinde sürücü adayı yetkili kurumlar tarafın-
dan yakından izlenir. Eğer sürücü adayı bu süre zarfından bir yada birden fazla (ciddi) trafik kural 
ihlali yaparsa yeniden eğitim almak zorunda kalmakta, hatta sürücü belgesi dahi geri alınabilmektedir. 
Stajyer sürücü belgesinin amacı, yeni sürücüleri, trafik güvenliğine yapacakları katkıyı geliĢtirmek için 
trafikteki sorumluluklarını karĢılayabilecekleri bir duyarlılığa ulaĢtırmaktadır. 

2- Sınırlandırma Sistemi: 

Avrupa Birliğinin birçok ülkesinde yeni sürücüler sürücü sınavından sonraki ilk süreçte gece sürüĢü, 
yolcu taĢımacılığı, düĢük alkol seviyesi, düĢük hız limiti gibi belirli kısıtlamalara tabi tutulmaktadır. Bu 
uygulama yeni sürücülerin risk faktörünü azaltmak amacıyla yürütülmektedir. 

3- Ġleri Eğitim Sistemi:  

Avrupa Birliğinin bazı ülkelerinde sürücüler, sürücü sınavını kazandıktan sonraki ilk aylarda ve yıllar-
da ileri eğitime tabi tutulmaktadırlar. Bu eğitimin amacı, sürücülerin eğitim aldıkları süreçte öğrendik-
leri muhtemel hatalı davranıĢlarını ileri eğitimle düzeltmektir. Böyle bir zorunlu eğitim Lüksemburg ve 
Finlandiya gibi bazı ülkelerde mevcuttur. 

                                                           
1http://www.trafik.org.tr/arastirmalar.html, EriĢim tarihi:25.04.2011. 
2 Rekabet Kurumu 4. Dairesi‘nin 19.02.2010 tarih ve SA-10-MY sayılı Motorlu TaĢıt Sürücü Adaylarına Yönelik Özel Öğretim 
Hizmetleri Pazarında Yaygın Bir ġekilde Ortaya Çıkan Rekabet Ġhlallerinin Önlenmesine Yönelik Olarak, 4054 sayılı Kanun'un 
27. Maddesinin (a) Bendi Çerçevesinde Yapılan Sektör AraĢtırması Raporu. 
3 Türkiye ve Dünyada Sürücü Eğitimi, Sayfa:114,-115, Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü-Ankara 2001 

http://www.trafik.org.tr/arastirmalar.html
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Ülkemizde sürücü adaylarına eğitim süreci içerisinde verilen geçici sürücü belgesi, yalnızca eğitim 
süresinde geçerliliğini korumakta, sınavı baĢarıyla geçen sürücülere verilen tam sürücü belgesiyle 
değiĢtirilmektedir.  

Yeterli bir sürüĢ deneyimi kazanmayan sürücü adaylarının yapılan basit bir sınavı geçmek suretiyle 
trafikte tam yetkiyle donatılmıĢ olmaları ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamaları birtakım sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de stajyer sürücülük benzeri bir sistemin altyapı-
sının bir an önce oluĢturulması gerekmektedir.  

Sürücü Kurs Sayıları: 

Motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtirmek, yetiĢmiĢ olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili 
öğretim ve eğitim yaptırmak ve özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denet-
lemek görevi Karayolları Trafik Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı‘na verilmiĢ, bu amaçla 1987 yılında 
Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği düzenlenmiĢtir.1 Yapılan düzenleme ile özel motorlu taĢıt 
sürücü kursları faaliyetine baĢlamıĢ ve ilk defa ülkemizde sürücüler belli bir müfredat doğrultusunda 
eğitim almaya baĢlamıĢlardır.  

Sürücü adaylarının teorik ve pratik eğitim almaları ve bu eğitimler sonucunda yazılı ve uygulamalı 
sınavlara girmek suretiyle baĢarılı olanlara sertifika verilmesi uygulaması yerinde bir uygulamadır. 
Bununla birlikte yukarıda açıklanan nedenlerle bu uygulama sorgulanır hale gelmiĢtir. Konya kent 
merkezinde yetmiĢ üç ve il genelinde yüz üç olan Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu sayısı ticari rekabetle 
birlikte eğitimin kalitesini de düĢürmektedir. 

Sektörde Arz Fazlası Vardır2: Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen veriler incelendiğinde sektörde 
mevcutkontenjanın, hizmet alan öğrenci sayısının çok daha üstünde olduğu anlaĢılmaktadır. 

  

Yukarıdaki grafiğe dayanarak hazırlanan son üç yıl itibariyle Motorlu TaĢıt Sürücü Kurs sektöründeki 
toplam doluluk oranları aĢağıda gösterilmiĢtir. Buradan da anlaĢıldığıüzere, sektör, ortalama %45 

                                                           
1 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, sayfa:38. 
2 Rekabet Kurumu 4. Dairesi‘nin 19.02.2010 tarih ve SA-10-MY sayılı Motorlu TaĢıt Sürücü Adaylarına Yönelik Özel Öğretim 
Hizmetleri Pazarında Yaygın Bir ġekilde Ortaya Çıkan Rekabet Ġhlallerinin Önlenmesine Yönelik Olarak, 4054 sayılı Kanun'un 
27. Maddesinin (a) Bendi Çerçevesinde Yapılan Sektör AraĢtırması Raporu. 
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doluluk oranı ile çalıĢmakta dolayısıyla kurslarınkontenjanlarının %55'inin boĢ olduğu anlaĢılmakta-
dır.Ayrıca tabloya bakıldığındasektördeki arz fazlasınında yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 

 

Tablo: 4 Yıllara Göre Motorlu TaĢıt Sürücü Kursları Doluluk Oranları 

YILLAR DOLULUK ORANI 

2006 41,26 % 

2007 45,44 % 

2008 49,82 % 

 

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının iĢlevlerini tam olarak 
yerine getiren birer eğitim kurumu olmalarını sağlamak ve eğitim kalitesini ön plana çıkarabilmek 
amacıyla, kurs sayısı yöre nüfusuyla orantılı hale getirilerek kontrol altına alınmalıdır. 

 

Sürücü Kurslarının Denetimi: 

Sürücü kursları Valiliklerin emri doğrultusunda Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerince periyodik olarak yılda bir 
kez denetlenmektedir. Bunun dıĢında gerekli görüldüğünde Bakanlık müfettiĢleri de teftiĢ yapabilmek-
tedir. 

Özel Motorlu TaĢıt Sürücü kurslarının genel denetimleri ilköğretim müfettiĢleri tarafından yapılır. 
Genel denetimlerin dıĢında kurslar, ayrıca kurumun faaliyette bulunduğu il veya ilçe milli eğitim mü-
dürlüklerince her ay en az bir defa denetlenmektedir.1 

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı MüfettiĢleri mutat Ģekilde denetim yapmamakta, gerekli görülen hallerde 
ve suç teĢkil eden durumlarda soruĢturma yapmak üzere görevlendirilmektedirler. SoruĢturma konu-
larını, çoğunlukla sahte belge ve diploma düzenleme ve baĢkasının yerine sınava girme oluĢturmak-
tadır. 

Ġlköğretim müfettiĢlerince yapılan denetimler ise, büyük ölçüde okulların tatil olduğu dönemlere rastla-
yacak Ģekilde rutin inceleme programlarına alınmaktadır. Bunun dıĢında Ģikâyet konusu hususlar her 
zaman inceleme soruĢturma konusu olabilmektedir. Ayrıca yeni bir kurs açılacağı zaman ya da direk-
siyon eğitim pisti alanlarında değiĢiklik yapıldığında yine ilköğretim müfettiĢleri tarafından rapor dü-
zenlenmektedir. Ġlköğretim müfettiĢlerinin görev alanında, ilköğretim okullarının yanı sıra 18 ayrı 
kurumun daha teftiĢ/inceleme/soruĢturma görevi bulunmaktadır.  

ĠĢ yükünün fazlalığı denetimleri rutinleĢtirmekte, denetime ayrılan zamanı kısaltmakta ve denetimler 
genellikle fiziki Ģartlar, büro iĢleri, personel iĢleri gibi eksiklikler üzerine yoğunlaĢmaktadır. Kaldı ki, 
her ay düzenli olarak ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan denetimler de benzer konulara 

                                                           
1 Türkiye ve Dünyada Sürücü Eğitimi, Sayfa:43, Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü-Ankara 2001 
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odaklandığından, bu durum denetimde mükerrerliğin yanı sıra iĢ gücünün verimsiz kullanılmasına da 
neden olmaktadır.1 

Denetimler sonucunda ağırlıklı olarak sorumlu kurs müdürüne ceza verildiği görülmektedir. Cezaların 
mahiyeti uyarma, kınama, aylıktan kesme Ģeklinde olup, yasa gereği cezalar, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa göre düzenlenmiĢtir. Kamu görevlileri üzerinde caydırıcı etkiye sahip cezai müey-
yidelerin Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu sorumlu müdürü üzerinde bu haliyle caydırıcı etki yaratacak 
niteliği bulunmamaktadır. Zira, söz konusu cezaların kurs sahibi ile sorumlu müdür arasındaki iĢ 
iliĢkisi dıĢında anlamı ve önemi bulunmamaktadır. Kurs sahipleri için öngörülen ―kurucu olamama‖ 
cezası da, uygulamada yeni bir Ģirket kurmak veya yakın akrabaları üzerine devretmek gibi yasal 
boĢlukların kullanılması suretiyle etkili olmamaktadır. Denetimler ne kadar etkin olursa olsun bunu 
destekleyen cezalar yeterince caydırıcı olmadığından, denetimlerden beklenen etki de bu ölçüde 
azalmaktadır.2 

 

Çözüm Önerileri: 

 Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının müfredat programı günün gereklerine ve sürücülerin her 
türlü trafik ortamındaihtiyaç duyacakları bilgileri içerecek Ģekilde yenilenmeli, bunun için 
alanında yeterli deneyim ve tecrübe kazanmıĢ uzmanlardan oluĢan komisyonlar oluĢturul-
malıdır. 

 Bu çerçevede sürücü adaylarının direksiyon eğitimlerine Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu 
gibi teorik derslerden daha fazla ağırlık verilerek, sürücülere her türlütrafik ortamında nasıl 
davranmaları gerektiği öğretilmelidir. 

 Direksiyon sınavları ise sürücülerin tüm yol Ģartlarındaki becerilerini ölçmeye imkân tanı-
yacak pistlerde vedireksiyon eğitimi konusunda uzman kiĢiler tarafından yapılmalıdır. 

 Sınav sisteminde yapılacak iyileĢtirme, sektördeki aksaklıkların giderilmesinde hayati 
önem arz etmektedir. Öyle ki gerek teorik sınav, gerekse de direksiyon sınavının trafik ku-
rallarına uygun Ģekilde motorlu taĢıt kullanabilecek düzeydeki adayları belirleyecek Ģekilde 
yapılması halinde, tüketicilerin talebi, söz konusu sınavları geçmelerini sağlayacak düzey-
deki eğitim hizmetine yöneltecektir. Talepteki bu değiĢim, arzın da aynı yönde değiĢmesini 
sağlayacak ve piyasa kendi dinamikleri ile sektörel sorunları çözecek noktaya eriĢmiĢ ola-
caktır. 

 Sürücülerin temel direksiyon eğitimlerini (acemiliğini atması ve araca alıĢması döneminde) 
trafiğe kapalı, karayolundan bağımsız, her türlü zemin ve trafik ortamının sağlandığı direk-
siyon eğitim alanlarında almaları sağlanmalı ve temel eğitimlerde sürücülere reaksiyon 
mesafesi, fren mesafesi, durma mesafesi ve takip mesafesi gibi konular uygulamalı olarak 
gösterilmelidir. 

 Temel direksiyon eğitimini baĢarıyla tamamlayanlar, akan trafik içinde yapılacak olan ileri 
direksiyon eğitimine alınmalı ve akan Ģehir trafiği içinde eğitimine devam edilmelidir. Araç 
sürme deneyimi olduğu anlaĢılanların temel direksiyon eğitim süresi kısa tutularak, kalan 
eğitim süresi akan Ģehir trafiği içinde tamamlatılmalıdır. 

                                                           
1 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.73. 
2 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.74. 
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 Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının iĢlevlerini tam olarak yerine getiren birer eğitim kurumu 
olmalarını sağlamak ve eğitim kalitesini ön plana çıkarabilmek amacıyla, kurs sayısı yöre 
nüfusuyla orantılı hale getirilerek kontrol altına alınmalıdır.1 

 Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının direksiyon eğitiminde kısıtlamaya gitmelerini engellemek 
amacıyla araçlara Avrupa'da bazı ülkelerde uygulandığı gibi eğitim tespit cihazlarının takı-
larak kursiyerlerin direksiyon eğitimi için öngörülmüĢ olan ders saatini tamamlayıp tamam-
lamadıkları kontrol edilmelidir. 

 Kurslarda trafik ve direksiyon eğitimlerine katılan eğiticilerin yılda en az bir defa trafik eğiti-
cilerini bilgilendirme toplantılarına katılmalarının sağlanması gerekmektedir. 

 Motorlu taĢıt sürücü kurslarında denetim yapan ilköğretim müfettiĢlerinin ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinin, denetimlerini daha etkili yapabilmelerini sağlayacak denetim metotları ge-
liĢtirilmelidir. 

 Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarına uygulanacak yaptırımların içeriği ve kapsamı cezalar ile 
amaçlanan etkinliği sağlayacak biçimde yeniden değerlendirilmelidir. 

 

 

KAYNAKÇA: 

- http://www.trafik.org.tr 

- http://konya.meb.gov.tr 

- Konya Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya‘da ġehir içi UlaĢım ve Hız Denetim Sistemleri, 26-27 Kasım 2011   

- Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği,  3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete 

- Rekabet Kurumu 4. Dairesi‘nin 19.02.2010 tarih ve SA-10-MY sayılı Motorlu TaĢıt Sürücü Adaylarına Yönelik Özel 
Öğretim Hizmetleri Pazarında Yaygın Bir ġekilde Ortaya Çıkan Rekabet Ġhlallerinin Önlenmesine Yönelik Olarak, 4054 
sayılı Kanun'un 27. Maddesinin (a) Bendi Çerçevesinde Yapılan Sektör AraĢtırması Raporu. 

- Sürücü eğitimi ve Yeni Sürücüler-1, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi 
Müdürlüğü, Ankara-2002. 

- T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, sayfa:38. 

- Türkiye ve Dünyada Sürücü eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri BaĢkanlığı Trafik AraĢtırma Merkezi 
Müdürlüğü, Ankara–2001. 

  

                                                           
1 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Performans Denetimi Raporu (Mayıs-2008), Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri, s.74. 

http://www.trafik.org.tr/
http://konya.meb.gov.tr/
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERSĠNDE EDEBÎ METĠNLERDEN YARARLANMA 
 

Hulusi GEÇGEL1 
Mustafa Aydın BAġAR2 

GĠRĠġ 

2012-2013 öğretim yılından itibaren Ġlköğretim 5. Sınıflarda okutulacak olan Trafik Güvenliği dersi 
öğretim programının kazanımları ve etkinlikleri yoluyla, öğrencilere birtakım beceri ve değerlerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

―AraĢtırmalar, bireylerin hayatlarının her evresinde trafik konusunda alacakları eğitimin, kendileri ve 
toplum için önemli bir kazanım olduğunu göstermektedir. Bu eğitim, çocukluktan itibaren verilen, 
sistemli bir eğitim olduğunda ise kazanımlar günlük yaĢamın yanı sıra geleceğe de yansıyacağından, 
sadece kısa vadeli bir yatırım olmayacak, çocuklarda trafik konusunda erken yaĢlardan itibaren du-
yarlılık ve trafik güvenliği bilincinin oluĢmasını ve onların gelecekte de trafik kurallarına duyarlı yetiĢ-
kinler olarak trafikte yer almalarını sağlayacaktır. Ayrıca çocuklar aracılığıyla yakın çevredeki yetiĢkin-
lerin de konuya dikkatleri çekilmiĢ olacak; trafikte bilerek ya da bilmeyerek yapılan yanlıĢ davranıĢla-
rın ve sonuçlarının, farkına varılmasına yardımcı olunabilecektir. 

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ve pekiĢtirildiği dönem olarak da değerlendirilen ilköğretim 
çağı, bu açıdan önemli bir dönemdir. Çünkü okul öncesi dönemde, çocuğun yakın çevresinden ve 
iletiĢim araçlarından, duyarak ve gözlemlerine dayanarak edindiği bilgi ve tutumlar, aynı zamanda bir 
sosyalleĢme ortamı da olan ilköğretim kurumlarında olumlu davranıĢ hâline dönüĢmektedir. Dolayı-
sıyla, ilköğretim kurumlarında trafik eğitiminin sadece bir ders olarak değil, ―çocuklarda trafik güvenliği 
bilincini oluĢturma platformu‖ olarak da görülmesinde büyük yarar vardır. Bu eğitim trafikte tehlike 
yaratmama ve tehlikelerden korunma konusunda, ―farkındalık yaratma / duyarlılık geliĢtirme eğitimi‖ 
olmalıdır. Duyarlılık geliĢtirme çalıĢmaları, ―bireyin trafiğin ne olduğunu anlamasını sağlamak‖ ve 
―trafikle ilgili değer yargısı oluĢturarak, olumlu davranıĢ biçimine dönüĢtürmesine yardımcı olmak‖ 
amacına yönelik olmalıdır. Bunun için çalıĢmalar, çocukların geliĢim evrelerine uygun bir model üze-
rinde yoğunlaĢtırılmalıdır. Zira her evredeki etkileĢim farklıdır ve eğitimi farklı yönde etkileyecektir.‖ 
(MEB, 2011: 3-4) 

Edebî metinler, trafik güvenliği eğitiminde ve öğrenilenleri yaĢama geçirmede öğrencileri cesaretlendi-
rici ve güdüleyici bir rol oynar. Öğrencilerin öğrendikleri ile yaĢamları arasında köprü oluĢturabilmenin 
en doğal yoludur (Cibaroğulları, 2007: xiv). Bu eserlerin trafik güvenliği derslerinde bir öğretim mater-
yali olarak kullanılması öğrencilerin hoĢuna gidecek ve öğrenmeleri için itici bir güç olacaktır. Amaca 
uygun olarak seçilecek edebî metinler çalıĢmalara eğitimsel bir değer katacak, öğrencilerde güdüle-
meyi sağlayacak, öğrencilerin yorumlama yetilerini geliĢtirecektir. Ayrıca öğrencilerin fikir ve duygula-
rını ifade etmelerinde teĢvik edici bir rol oynayacaktır (Lazar, 1993: 14). 

Edebî eserler sadece dilbilgisi kurallarından oluĢmuĢ, dilbilgisel bir derlemeden oluĢmaz. Tüm bu 
yapıları içine alarak ortak bir bilincin derin bir imgelemin, düĢüncenin baĢka bir Ģekilde dıĢa vurumu, 
toplumsal kuralları da kapsayan, derin ve yüzeysel iki yapıyı birden içinde barındıran bir bütündür. 
Küçük bir öyküyü okumak, incelemek, üzerinde yorum yapmak, metin içine yerleĢtirilen bilgilerin 
anlamlandırılması ve anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. Ancak trafik dersi ile ilgili kazanımların verilme-

                                                           
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
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sinde edebî metinleri bir araç olarak görmek ve kullanmak gerekir. Bu etkili araç, trafik ile ilgili bilgile-
rin öğrenilmesinde ortaya çıkacak belirsizlikleri giderme, boĢlukları tahminlerle, resimler ve sözcükler-
le doldurmaya çalıĢan bir öğrenci için bulmaca özelliği taĢıyacaktır (Tarcan, 2004; 53). 

Çocukların zihinsel geliĢimlerine bağlı olarak, yönelecekleri edebî metinlere göre bir sınıflama yapıl-
mıĢtır. Buna göre; 3-8 yaĢ arası masalları dinleyerek ya da okuyarak anlayabileceği ―Masal Çağı‖, 9-
10 yaĢ arası tarihi bir karmaĢık olarak değil ama hikâye formu içinde anlayabileceği ―Robenson Çağı‖ 
ve 11-13 yaĢ arası ise uyanan benlik bilincine cevap verecek biçimde düzenlenmiĢ biyografi, hatıra, 
vakayiname ve tarihsel hikâyelerin verilmesinin gerektiği ―Gerçeğe GeçiĢ Çağı‖ olarak alınmıĢtır 
(Andraess, 1939: 5- 16). Trafik Güvenliği dersinde kullanılacak edebî metinlerin seçiminde ve öğren-
me öğretme ortamına getirilmesinde geliĢim dönemlerinin dikkate alınması önemlidir. 

Yapılan irdelemeler, ―Trafik Güvenliği‖ derslerinde edebî metinlerin kullanılması ile ilgili araĢtırmaya 
dayalı bir çalıĢmanın bulunmadığını göstermektedir. Ancak yapısal benzerlikleri olan Sosyal Bilgiler 
ve Coğrafya dersleri yanında, yabancı dil öğretimine yönelik çok sayıda çalıĢmanın literatürde yer 
aldığı söylenebilir. Konu alanlarının yakınlığı, kullandıkları öğretim yöntemlerindeki benzerlikler dikka-
te alındığında, bu derslere iliĢkin öğretim yaklaĢımları Trafik Güvenliği dersi için de fikir verici olabile-
cektir. 

Otluoğlu (2001) tarafından yapılan ―Ġlköğretim Okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yazılı Edebi-
yat Ürünlerini Ders Aracı Olarak Kullanmanın DuyuĢsal DavranıĢ Özelliklerini Kazandırmaya Etkisi‖  
konulu çalıĢmada, deneysel öntest -  modelinde bir desenleme yapılarak oluĢturulan iki farklı gruptan 
deney grubuna biliĢsel bakımdan geleneksel yöntemlerine ek olarak çocukların derste okumaları için 
konulara uygun edebî metinler verilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda, edebî metin verilerek uygulama yapılan 
grupta duyuĢsal davranıĢlara eriĢi açısından anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur. Bu farklılaĢmalar; 
dersin iĢleniĢinden hoĢlanma, iĢlemlerin farkına varma, dersin ilgi çekmesi, derse katılma isteği duy-
ma, derste kendini rahat hissetme, derste iĢlenenleri rahat anlatabilme, derste öğrenilenleri iyi hatırla-
yabilme, öğrendiklerini iyi zihninde canlandırabilme, daha önce öğrendikleri ile kolay bağ kurabilme, 
öğrendiklerine kolay örnek bulabilme ve öğrendiklerini kiĢiliğine katabilme davranıĢlarında gözlenmiĢ-
tir.  

―Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğretmen GörüĢleri‖ konulu diğer bir 
çalıĢmada, öğretmenlerin tarihsel hikâyeye yönelik düĢünceleri olumlu olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırma 
bulguları öğretmenlerinin aslında tarihsel hikâyenin doğasına ve öğretimde önemine inandıklarını, 
hikâyelere derslerinde yer verdiklerini ancak Türkiye‘de eğitim-öğretim ortamında kullanılabilecek 
tarihsel hikâyelerin sayı bakımından yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı çalıĢmada öğret-
menler, konulara uygun hazırlanacak bir tarihsel hikâye baĢvuru kitabının gereğine dikkat çekmiĢler-
dir ve ele alınacak konularla ilgili yazılı-görsel malzemelerin çoğaltılması, Sosyal Bilgiler eğitim prog-
ramındaki tarih konularına uygun tarihsel hikâyeleri ele alan bir kitapçık çıkarılması, kaynağını Türk 
tarihinden alan tarihsel hikâyelerin, çocukların daha çok ilgisini çekeceği düĢünüldüğünden çizgi film 
formatında verilmesi, yan tutmayan ya da tek tarafı yüceltmeyen, müstehcen olmayan, eğitim ve 
öğretim açısından abartılı bulunmayan ve eğitimsel değeri olan tarihsel hikâyelerle ilgili yeterli sayıda 
kitap oluĢturulması yönünde öneriler geliĢtirmiĢlerdir. 

―Öykülerle Tarih Öğretimi YaklaĢımı‖nın ele alındığı baĢka bir çalıĢmada da (Dilek ve Yapıcı, 2003) 
öykülerin öğrencilerin tarihsel anlamalarının geliĢiminde önemli bir iĢlevi olduğu ve yaygın olarak 
kabul görmüĢ olan ―öğrenmenin somuttan soyuta gerçekleĢeceği‖ ilkesinin aksine ilköğretim çağı 
öğrencilerinin öyküler aracılığıyla soyuttan somuta öğrenebileceği ve çocukluğun kendine özgü bir 
soyut düĢünme tarzı olduğu sonucu ortaya çıktığı belirtilmiĢtir.  
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―Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci GörüĢleri‖ (2006) konulu 
çalıĢmada Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin, tarihsel hikâyeye yönelik olumlu tutum ve ilgiye sahip 
oldukları saptanmıĢtır. Ġlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine göre tarihsel 
hikâyelere daha ilgili ve daha olumlu bir tutum içindedirler. 

Bu araĢtırmaların yanında, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretimi derslerine yönelik yazılmıĢ kitaplarda 
da edebî türler ve yazılı materyaller ile bunların ders aracı olarak kullanılmasında dikkate alınması 
gereken hususlara yer verilmiĢtir (Öztürk Ve Otluoğlu 2002; Erden, Tarihsiz; Mc Gowan ve T.; Guz-
zettı, B. 1991. Sönmez, 1994). Edebî metinler bu dersler dıĢında, örneğin,  tıp eğitiminde de kullanıl-
mıĢtır. Edebiyat tarihinde doktor tiplemeleri ve tıp öğrencileri açısından uygun edebî metinlerin seçi l-
mesi Amerika‘dan Avrupa‘ya sıçramıĢ, tıp eğitiminde edebî metinlerin kullanımı ülkemizde 1980 
sonrası edebiyat dersleri eklenerek desteklenmiĢtir (Günaydın, 2001). Bu çalıĢmalar gösteriyor ki, 
sosyal bilimler alanına dönük derslerde edebî metinlerin ders aracı olarak kullanılması öğrencilerin 
iletiĢim becerilerini geliĢtirmede, empati kurabilmelerinde ve kendilerini ifade edebilmelerinde etkili 
olabilmektedir (Kan, 542). 

Edebiyat ve sosyal bilgiler iliĢkisi özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için oldukça yararlı olarak 
görünse de planlı eğitimin her kademesinde kullanılabilir. Gerek lise, gerek üniversite düzeyinde 
derslerin edebiyat ile iliĢkilendirilmesi yararlı sonuçlar doğuracaktır. Öğretmen yetiĢtiren her düzeyde-
ki okul için ise bu konu çok daha önemlidir (Çuhadar, 2007: 5). 

Edebiyat hayatı keĢfe yardım eder ve bir rehberlik kaynağıdır. Çocuklar yaĢamı tanımak için edebiya-
ta gereksinim duyarlar. Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı‘nda da hedeflenen bilgi ve becerile-
rin kazanılmasında edebiyat metinlerinden etkili bir eğitim aracı olarak yararlanmak mümkündür. Bu 
bağlamda, Trafik Güvenliği dersinde edebî metinlerden etkili bir Ģekilde yararlanılabilmesi için dikkat 
edilen hususların bilinmesi, ne tür düzenlemelere gidilmesi gerektiği vb. ilkelerin dikkate önem arz 
etmektedir. 

AMAÇ 

Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim okullarında okutulacak olan "Trafik Güvenliği" dersinde, öğretimi 
etkili kılmak üzere edebî metinlerden nasıl yararlanılabileceğini irdelemek ve öğretmenlere yönelik 
öneriler geliĢtirmektir. 

YÖNTEM 

ÇalıĢma bu yönüyle genel tarama modelinde, belge ve metin çözümlemesine dayalı nitel bir araĢtır-
madır. Bu modele bağlı olarak, Trafik Güvenliği öğretim programı ve alanyazında bu derste yararlanı-
labilecek edebî metinler irdelenmiĢtir.  Öncelikle öğretim programı incelenmiĢ ve ders kazanımları ve 
konularının edebî metinlere dayalı olarak iĢlenip iĢlenmeyeceği üzerinde durulmuĢ; daha sonra da 
yararlanılabilecek metin tür ve biçimlerinin neler olabileceği tartıĢılmıĢtır. 

BULGULAR VE YORUM 

Çocuk edebiyatı deyimi, çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düĢüncelerine yönelik 
sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar. Masallar, hikâyeler, romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi 
yazıları, Ģiirler, fen ve doğa olaylarını anlatan yazılar vb. bu çerçeve içine girebilir (Oğuzkan, 1987: 
12). 

Çocukların niçin edebiyat eserlerine muhtaç olduklarını, bu alandaki çalıĢmalarıyla tanınmıĢ bir eği-
timci olan Leland Jacob Ģöyle açıklamaktadır: 
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Edebiyat hoĢ vakit geçirtici, eğlendirici bir Ģeydir. HoĢ vakit geçirtmeyi, eğitimin baĢlıca araçların-
dan bir olarak düĢünmekten çekinmem. Eğer çocuklar okulda okumayı sevmeyi, okumaktan sadece 
okumak için zevk almayı öğrenmezler ise, iyi yurttaĢ olma fırsatlarından birini kaçırmıĢ olurlar. 

Edebiyat hayatı keĢfe yardım eder. Çocuklar hayatı ve yaĢama yollarını öğrenmek için edebî eser-
lere muhtaçtırlar. BaĢka bir kimsenin hayatını ilgilendiren durumları öğrenmek için edebiyat aracılığıy-
la elde edilen pek ilginç yaĢantıları hiçbir araç kazandıramaz. Ġyi bir yazar dikkatli bir kimsedir. Haya-
tın gerçeklerini iyi gözler, Ģu veya bu biçimde genç okuyucu ile yakın bir iliĢki kurar. Yazar ve okuyucu 
kendilerinden baĢka bir kimsenin (eser kahramanının) ve ya kimselerin (eser kahramanlarının) hayat-
larını, yaĢayıĢlarını, alıĢkanlıklarını, törelerini, düĢünce yollarını keĢfe çıkarlar. Kimi hallerde kiĢisel 
yaĢantılardan daha iyisi yoktur ama bazı yaĢantılar vardır ki, bunlar türlü edebiyat eserlerinin okun-
masıyla birer rastlantı sonucu kazanılır. Kısaca, çocuklar hayatı keĢfetmek için edebiyata muhtaçtır-
lar. 

Edebiyat bir rehberlik kaynağıdır. Edebiyat bir kimsenin kendini tanıyarak davranıĢlarını değiĢtir-
meye yarayacak imkânlar hazırladığı için bir rehberlik kaynağı olarak da hizmet edebilir (Oğuzkan, 
1987: 15). 

Kitaplar çocuğun dil geliĢimi yanında duygusal ve kavramsal geliĢimine de yardımcı olur. Duygular, 
değer yargıları, anlama tarzı, hisler kiĢiliğin parçalarıdır. Çocuk kitapları bunların Ģekillenmesinde 
etkili rol oynamaktadır. Kitaplar, ayrıca içerik, içeriğe dayanan etkinlikler ve tema aracılığıyla çocuğun 
öz kavram ve öz saygı geliĢimini de destekler.  

Trafik Güvenliği dersi programında hedeflenen beceri ve değerlerin kazandırılmasında, edebiyat 
eserlerinin belirtilen bu özelliklerinden yararlanılmalıdır. Trafik konusunu iĢleyen her türden edebiyat 
metinleri, bu dersin etkinliklerinde kullanılabilecek eğitim-öğretim materyali olma özelliğine de sahiptir. 
Edebî metinlerin seçiminde bir kısım noktalara dikkat edilmesi, bu öğretim aracının etkililiğini arttıra-
cak, Trafik Güvenliği derslerinde öğrenci davranıĢlarının geliĢtirilmesine daha yüksek bir katkı sağla-
yabilecektir (Çuhadar, 2007: 5): 

1. Metnin konusu öğrencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte olmalıdır. 

2. Öğrenciler konuyu rahatça kavrayabilmelidir. 

3. Seçilen metin, öğrencilere kazandırılması arzu edilen davranıĢı gerçekleĢtirebilecek mesajlar 
içermelidir. 

4. Toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrenciler için ortak bir albenisi olmalıdır. 

5. Konu hem kız hem de erkek öğrencilerin ilgisini çekmelidir. 

6. Farklı düzeydeki öğrencilere hitap edebilecek bir edebî metin seçilmiĢ olmalıdır. 

7. Seçilen metin üniteye uygun olmalıdır  

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programının genel amacı; çocuklarda ―trafik güvenliği bilinci‖ni 
oluĢturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin 
yetiştirilmesini sağlamaktır. Programın kazanımları ve etkinlikleri yoluyla öğrencilere Ģu beceri ve 
değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır (MEB, 2011: 7): 

Beceriler  

• Görsel ve ĠĢitsel Algı  
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• Farkına Varma  

• Tahmin Etme  

• Kestirimde Bulunma  

• ĠletiĢim  

• EleĢtirel DüĢünme  

Değerler  

• Sabır  

• Saygı  

• HoĢgörü  

• Sorumluluk  

• Duyarlılık  

• Kurallara Uyma  

• Ġnsana Değer Verme  

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programında sınıf / okul içi etkinlikler ve okul dıĢı etkinlikler arasında 
edebiyat türlerinden yararlanılmasını öneren etkinlik örneklerine de yer verilmiĢtir: 

―Dersin giriĢ aĢamasında kazanımda edindirilmek istenen bilgi, beceri ve değerlere yönelik dikkat 
çekici, motive edici hazırlayıcı etkinlikler (öykü yazma, drama, canlandırma, günlük yaĢantıdan örnek-
ler verme, anahtar kelimeler verilerek metin yazma, anı, tartıĢma, haber baĢlıkları vb.) veya sorularla 
derse baĢlanmalıdır. 

Kazanıma dönük okul içi / okul dıĢı etkinlikler (öykü yazma, canlandırma, karĢılıklı konuĢmalar, gün-
lük yaĢam deneyimlerini anlatma, benzetim, mizansen oluĢturma, canlı kaynak kullanma, tartıĢma 
vb.) yapılmalıdır.‖ (MEB, 2011: 8) 

Programda ilk yardım ünitesinde yer alan ―Hafif yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarını açıklar.‖ 
kazanımıyla ilgili yapılabilecek etkinlik örnekleri arasında, ―Öğrencilerden, düĢerek dizini yaralayan bir 
kiĢiye yapılacak ilk yardım uygulamaları ile ilgili bir öykü yazmaları istenebilir.‖ açıklaması yer almak-
tadır (MEB, 2011: 26). 

Programda, Ġlk Yardım ünitesinde ―Kaza anında kimlerden ve nasıl yardım istenmesi gerektiğini 
belirtir.‖ kazanımı yer almaktadır. Etkinlik örnekleri arasında da, drama çalıĢmasına yer verilmiĢtir: 

―Sınıf ortamında, kaza anını ve 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin aranmasını konu alan 
drama çalıĢmaları yaptırılır. Drama sonrasında, öğrencilerin, arkadaĢlarının doğru ve yanlıĢ davranıĢ-
larını tartıĢmaları istenir.‖ (MEB, 2011: 25) 

Trafik Güvenliği dersini okutacak öğretmenlerin programda yer alan bu etkinlik örneklerinden yola 
çıkarak, iĢlenecek konuya ve kazanımlara uygun her türden edebiyat metinlerinden yararlanmaları 
mümkündür. 

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı ile; öğrenciler aracılığıyla ailelerin trafik konusundaki duyarlı-
lıklarını artırmak da amaçlanmaktadır. Öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleriyle ve yakın çevresindeki 
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çocuklar ve yetiĢkinlerle paylaĢmaları ders programının amacına ulaĢmasını sağlayacaktır. (MEB, 
2011: 5) 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren BĠRMOT (BirleĢik Motor San. ve 
Tic. A.ġ.) iĢbirliğiyle hazırlanan ―Otombik ile Durdur‘dan Eğlenceli Trafik Öyküleri Kitabı‖ Türkiye 
genelinde ilköğretim 1. kademe düzeyindeki çocuklara verilen ―Trafik Eğitimi Projesi‖ kapsamında 
hazırlanmıĢtır. Kitap, trafikteki en önemli sorunlar olarak görülen ―emniyet kemeri, yakın takip, solla-
ma ve hız‖ konularında sevimli kahramanların baĢından geçen eğlenceli trafik öykülerinden oluĢmak-
tadır. Çocuklara trafik kurallarını eğlenceli metinlerle öğretmeyi amaçlayan bu çalıĢma, aktif öğren-
menin en iyi öğrenme yolu olduğu ilkesiyle hazırlanmıĢ ve çocukların trafik kurallarını oyunlarla öğ-
renmesi hedeflenmiĢtir. (Ek 1) 

 ―Emniyet Kemeri‖ öyküsünde, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ile paylaĢmaları da amaçlan-
maktadır. Ayrıca bu öykü aracılığıyla Trafik Bilinci ünitesinde yer alan, ―Emniyet kemeri kullanmanın 
önemini açıklar.‖ kazanımı da, öğrencilere eğlenceli bir Ģekilde edindirilmiĢ olacaktır.  

Ġlköğretim çağı çocukları komik öykülerden ve çizgi romanlardan hoĢlanırlar, okudukları eserlerde 
örnek alacakları kahramanlar ararlar. Çizgi karakterlerin baĢından geçen eğlenceli trafik öyküleri, bu 
yaĢ grubu çocuklarının okuma ilgi alanlarına uygun bir yaklaĢım olacaktır. 

Piaget‘in ahlâk geliĢimi ile ilgili görüĢü, sosyal kurallar ve adalet duygusu ile ilgilidir. Piaget‘e göre 
yaĢla birlikte çocuğun ahlâkî yargıları da değiĢmektedir. KiĢinin amacı, önemli bir faktördür. Küçük bir 
çocuk, belli bir davranıĢı doğru veya yanlıĢ olarak düĢünürken; büyük bir çocuk, davranıĢın içeriğine 
önem vermektedir. Küçük bir çocuk, baĢkaları tarafından cezalandırılma korkusu ile doğru davranıĢlar 
sergilerken, büyük çocuk kendi karar gücüne dayanan davranıĢlar göstermektedir. Piaget‘e göre 
dokuz yaĢ altı çocuklar yetiĢkinlerin kurallarından etkilenmekte ve ahlâk yetiĢkinlerle sözel etkileĢimle 
veya onları taklit ederek kazanılmaktadır.  

Sosyal öğrenme modeline göre, kitaplar küçük çocukların kimlik kazanmalarında etkilidir. Kitaplar, 
çocuklara hayranlık duyacakları modeller sağlamaktadır. Bu nedenle küçük çocuklar için seçilen 
kitaplardaki modellerin ebeveynler ya da otorite pozisyonundaki diğer kiĢiler olmasında yarar bulun-
maktadır. Ergenlik döneminde ise, kahramanlar yaĢıtlar ve baĢarılı her yaĢtan kiĢiler olabilmektedir. 
Bunun yanında hikâyedeki karakter ve olayların çocuğun kendi yaĢantısındaki kiĢi ve olaylara yakın 
olması da gerekmektedir. Böylece çocuk bu kiĢilerle kendini daha rahat özdeĢleĢtirebilecektir (Ar-
buthnot ve Sutherland, 1991).  

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün raporuna göre , 2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere 
yol açan nedenler arasında 3. sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Yine aynı raporda karayolunda 
meydana gelen ölümlerin düĢük ve orta gelir grubundaki ülkelerde yüzde 83 oranında artacağı, yük-
sek gelir grubundaki ülkelerde ise yüzde 27 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere 
göre, 2020 yılında tüm dünyada karayolunda meydana gelen ölümlerde yüzde 67 düzeyinde bir artıĢ 
beklenmektedir. 

Ölüm, yaralanma ve maddi hasara yol açan trafik kazalarının insanlık için daha uzun yıllar ciddi bir 
tehdit oluĢturmaya devam edeceği anlaĢılmaktadır. Karayolu güvenliği ortak sorumluluk gerektiren bir 

                                                           

 http://www.trafik.gov.tr/trafik_guvenligi/trafik_guvenligi_dunya_s.aspx 
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konudur. VatandaĢların eğitilmesi konusunda her basamaktaki eğitim kurumlarına da önemli görev ve 
sorumluluklar düĢmektedir. Trafik Güvenliği dersi, çocuklarda trafik konusunda erken yaĢlardan itiba-
ren duyarlılık ve trafik güvenliği bilincinin oluĢmasını ve onların gelecekte de trafik kurallarına duyarlı 
yetiĢkinler olarak trafikte yer almalarını sağlayacaktır. 

Edebiyat metinleri, çoklu zekâ kuramına uygun olarak da düzenlenmesi gereken ders etkinliklerinde 
bir eğitim-öğretim materyali olarak da değerlendirilmelidir. Ġlköğretim çağı çocuklarının ilgilerine, hayat 
tecrübelerine ve kavrayıĢ güçlerine uygun olarak ve trafiğin ana unsurları olan insan, taĢıt, yol ve 
çevre faktörleri dikkate alınarak hazırlanacak edebiyat metinleri Trafik Güvenliği derslerinin etkinlikle-
rinde etkili bir eğitim-öğretim materyali olarak kullanılmalıdır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda geliĢtirilen öneriler ise Ģunlardır: 

1. Ġlköğretim 5. sınıflarda verilecek Trafik Güvenliği dersini okutmak üzere, tüm öğretmen adaylarının 
Eğitim Fakültelerinde bu dersle ilgili yeterli formasyona ulaĢmaları ve dersin içeriğine uygun materyal 
geliĢtirme yeterliliğine sahip olmaları sağlanmalıdır. 

2. Dersin öğrenme-öğretme sürecinde ―kazanımda edindirilmek istenen bilgi, beceri ve değerlere 
yönelik dikkat çekici, motive edici hazırlayıcı etkinlikler‖ ve ―kazanıma dönük okul içi / okul dıĢı etkin-
likler‖ arasında öykü, piyes, anı, Ģiir, mektup vb. yazma / okuma çalıĢmaları yapılabilir. 

3. Trafik Haftası kutlamalarında öğrencilere yönelik, dereceye giren eserlerin yayımlanacağı trafik 
konulu Ģiir ve kompozisyon yarıĢmaları düzenlenebilir.   

4. Karayolu güvenliğinden sorumlu kuruluĢların destekleriyle, Ģair ve yazarlarımız trafik temalı eserler 
yazmaya teĢvik edilebilir. Böylece, Trafik Güvenliği dersinin okul içi ve okul dıĢı etkinliklerinde bir 
eğitim-öğretim materyali olarak da kullanılabilecek edebiyat metinleri nicelik ve nitelik yönünden 
artmıĢ olacaktır. 
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TÜRKĠYE‟DE SÜRÜCÜ EĞĠTĠMĠ VE SORUNLARI 

Fırat BALOĞLU1 

ÖZET 

Her gün onlarca vatandaĢımızı kaybettiğimiz trafik kazaları, terörden sonra ülkemizde halkımızın 
hayatına kasteden en önemli tehdittir. Halkımızdaki kaza ve kader algısı, yazılı ve görsel medya da 
her gün benzer haberlerin yer alması, trafik kazaları neticesindeki ölüm ve yaralanmaları, günlük 
hayatta normal bir olay olarak görülmesine neden olmaktadır. Oysaki Trafik kazaları bir kader değil 
bir ihmalin, bir kusurun neticesidir. Resmi istatistiklere geçen bir yıllık ölüm ve yaralanmalar bile trafik 
kazaları ile mücadelede çok acil tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu, kaybedilen her günde 11 vatandaĢı-
mızı kaybettiğimiz ortaya koymaktadır. Türkiye‘de meydana gelen trafik kazalarına iliĢkin istatistikler 
incelendiğinde kazaya neden olan unsurlar içerisinde ilk sırayı insan faktörünün aldığı görülmektedir. 
Yaya, yolcu ve sürücü aktörlerinden oluĢan insan unsuru trafik kazalarında % 99‘luk bir pay ile lider 
konumdadır. Türkiye‘de sürücü eğitimi alarm vermektedir. Temel amacını yitirdiği yönünde eleĢtiriler 
alan Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursları, ülkemizde sürücü eğitimi için olmazsa olmaz bir eğitim kurumu 
mudur?  

Anahtar Kelimeler: Sürücü Eğitimi, Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursları, Teorik Eğitim, Pratik Eğitim, 
Trafik Kazaları 

 

Türkiye‟de Sürücü Eğitimi Ve Sorunları 

Türkiye‘de her geçen gün meydana gelen motorlu taĢıt ve sürücü sayısındaki artıĢ beraberinde kaza-
larda, yaralanmalarda ve ölümlerde artıĢa neden olmaktadır. Türkiye‘de her yıl yüz binlerce trafik 
kazası meydana gelmekte, on binlerce insan yaralanmakta ve binlerce insan hayatını kaybetmekte-
dir. Trafik Kazasını, bir ya da daha fazla aracın karıĢtığı, neticesinde yaralanmaların, ölümün ya da 
maddi hasarın meydana geldiği, daha önceden tahmin edilemeyen veya öngörülemeyen, nerede ve 
nasıl olacağı bilinmeyen vakalar olarak tanımlayabiliriz. Trafik kazaları hızla geliĢen dünyada ana 
ölüm nedenleri arasında yer almaktadır (Silas v.d.). Dünyada kasıtsız yaralanmalarda 1. sırada trafik 
kazaları yer almakta, günde ortalama 3500 insan hayatını kaybetmekte ve yılda 10 milyon insan 
yaralanmaktadır (WHO, 2011). Türkiye‘de ise Türkiye Ġstatistik Kurumu trafik kazaları istatistiklerine 
göre 2010 yılı içerisinde 1 106 201 toplam trafik kazası, 116 804‘ü ölümlü ve yaralamalı trafik kazası 
meydana gelmiĢ, ölü sayısı 4 045, yaralı sayısı 211 496  olarak istatistiklere yansımıĢtır.  

2001-2011 yılları arasında meydana gelen nüfus artıĢı yaklaĢık 5 milyon kiĢidir. 2001-2011 yılları 
arasında meydana gelen sürücü belgesi artıĢı ise 7.1 milyon yeni sürücüdür. Yine 2001‘den 2010‘a 
kadar sürücü sayısında % 67,2‘lik bir artıĢ söz konusudur. Nüfustaki artıĢ, sürücü sayısındaki artıĢ 
beraberinde taĢıt sayısında artıĢı getirmiĢtir. 2001-2011 yılları arasında meydana gelen taĢıt sayısın-
daki artıĢ 6,5 milyon taĢıttır.  Son on yıl da taĢıt sayısı sürücü sayısıyla hemen hemen aynı oranda 
artıĢ göstermiĢtir. Son on yılda meydana gelen trafik kazalarında ki artıĢ ise 650 bin trafik kazadır. Bu 
durum 2001 yılından 2011 yılına kadar kaza sayısındaki artıĢın yaklaĢık 2,5 kat olduğunu göstermek-
tedir. TÜĠK kaza istatistiklerine göre 2010 yılı içerisinde 1 106 201 toplam trafik kazası, 116 804 
ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiĢ, ölü sayısı 4 045, yaralı sayısı 211 496  olarak 
istatistiklere yansımıĢtır (TÜĠK, 2011). 

                                                           
1 Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi 
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Tablo-1 Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazaları 2006-2010 

Yıl Trafik Kazası Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

2006 96 128 4 633 169 080 

2007 106 994 5 007 189 057 

2008 104 212 4 236 184 468 

2009 111 121 4 324 201 380 

2010 116 804 4 045 211 496 

 

TÜĠK verilerine göre son 5 yıl içerisinde ortalama 4449 insanımız trafik kazaları neticesinde hayatını 
kaybetmiĢtir. Yine ortalama her yıl 191 096 insanımız trafik kazaları neticesinde yaralanmıĢtır. Ancak 
Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nun verileri olay yerinde gerçekleĢen ölümleri kapsadığı ve yaralıların has-
tanede ya da hastaneye intikal sırasında hayatını kaybetmesi durumlarının veri olarak tutulmaması 
nedeniyle, tam olarak trafik kazalarının sonucundaki ölümleri vermemektedir (TAM, 2002). Nitekim 
Karayolu ĠyileĢtirme ve Trafik Güvenliği Projesi (KĠTGĠ) kapsamında Sweroad isimli Ġsveç firmasına 
yaptırdığı araĢtırma sonuçlarında trafik kazaları neticesi ölüm sayılarına iliĢkin olarak;  

Kaç yaralının hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğine iliĢkin resmi bilginin olmadığı, Sağlık 
Bakanlığınca hastaneye götürülürken ya da hastanede hayatını kaybeden kiĢilere iliĢkin verilerin, 
hastanelerce ayrı ayrı istatistiklerinde yayınlandığı ve toplam kaza neticesinde ölüm ve yaralanmala-
rın tespitinin güç olduğu bulgularına yer verilmiĢtir (Sweroad, 2001).  

Her gün onlarca vatandaĢımızı kaybettiğimiz trafik kazaları, terörden sonra ülkemizde halkımızın 
hayatına kasteden en önemli tehdittir. Halkımızdaki kaza ve kader algısı, yazılı ve görsel medya da 
her gün benzer haberlerin yer alması, trafik kazaları neticesindeki ölüm ve yaralanmaları, günlük 
hayatta normal bir olay olarak görülmesine neden olmaktadır. Oysaki Trafik kazaları bir kader değil 
bir ihmalin, bir kusurun neticesidir. Trafik kazalarında mücadele trafik kazalarının nedenleri tespit edip 
sorunları çözmekle baĢlayacaktır.  Trafik kazalarını elbette tamamen bitirmek, engellemek mümkün 
değildir. Ancak alınacak tedbirlerle bu sorunu daha alt seviyelere çekebilecektir. Resmi istatistiklere 
geçen bir yıllık ölüm ve yaralanmalar bile trafik kazaları ile mücadelede çok acil tedbirlere ihtiyaç 
duyulduğunu, kaybedilen her günde 11 vatandaĢımızı kaybettiğimiz ortaya koymaktadır.  

Trafik kazalarındaki artıĢın nedenlerini ana hatları ile Ģöyle sıralayabiliriz; 

-Araç sayısı ve nüfustaki artıĢ nedeniyle yol kullanıcılarındaki artıĢ, 

-Yolcu ve yük taĢımacılığındaki artıĢ, 

-Yol kusurları ve alt yapı eksiklikleri, 

-Eğitim eksikliği vb. 

Türkiye‘de ve Dünya‘da trafik kazalarının nedenleri araĢtırılırken, genellikle trafikte olan sürücü, yolcu, 
yaya olarak insan unsuru, taĢıt, yol ve hava durumu Ģeklinde gruplandırılarak incelenmektedir. Türki-
ye‘deki gruplandırmaya göre insan unsuru trafik kazalarında ana etkendir. Ġstatistikler trafik kazaların-
da insan hatalarına iĢaret etmektedir. 
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Kaza istatistikleri incelendiğinde ise trafik kazalarında insan unsuru içerisinde baĢ aktörün sürücü 
olduğu görülmektedir. 2007 yılında sürücü kusuru oranı % 98,03 ile kazalarda baĢ aktör olduğunu 
göstermektedir. 2008 yılından itibaren maddi hasarlı kazalara iliĢkin kusurlar istatistikten çıkarılmıĢ 
olmasına rağmen, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında sürücü kusurları, 2008 yılında  %90,53, 
2009 yılında % 89,60, 2010 yılında  %89,72 olarak istatistiklerde yer almıĢtır (TÜĠK, 2011). Dünyada 
da yapılan araĢtırmalar da trafik kazasına neden olan unsurlar içerisinde insan faktörünün ana unsur 
olduğu kabul edilmektedir ( Sümer ve Özkan). Jashua ve Garben (Aktaran: Özerkmen, 2005) trafik 
kazalarına iliĢkin yapmıĢ oldukları çalıĢmada ise, trafik kazalarına neden olan faktörler içerisinde 
trafik kazalarının en çok sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtmektedirler (Özerkmen, 2005). 
2010 yılı için trafik kazalarına neden olan hususlar incelendiğinde % 99,05 insan kusuru (%89,72 
sürücü, %8,97 yaya, %0,36 yolcu), % 0,33 taĢıt kusuru ve % 0,63 hava Ģartları ve yol kusuru olarak 
karĢımıza çıkmaktadır.  

Türkiye‘de meydana gelen trafik kazalarına iliĢkin istatistikler incelendiğinde kazaya neden olan unsurlar 
içerisinde ilk sırayı insan faktörünün aldığı görülmektedir. Yaya, yolcu ve sürücü aktörlerinden oluĢan 
insan unsuru trafik kazalarında % 99‘luk bir pay ile lider konumdadır. Literatüre bakıldığında sürücülerin 
hatalı davranıĢları ile ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda, trafik bilinci ve eğitim eksikliğine vurgu yapılmak-
tadır. Trafikte eğitime dikkat çeken bir araĢtırmacı olan Geray, ülkemizdeki 10 kazanın 7 sinin sürücü, 2 
sinin yaya ve 1 nin ise diğer unsurlardan kaynaklandığını ve sürücü eğitimine önem verilmesi gerektiğini 
belirtmekte ve ―Trafik Eğitiminin amacını bireyin trafik olgusuna en istendik biçimde katılması için gerekli 
bilgi, beceri, düĢünce, davranıĢ ve değerleri kazandırmak‖ olarak tanımlamaktadır (Geray,1981). Sön-
mez ise sürücü eğitimine dikkat çekmekle beraber sürücü eğitiminin hangi niteliğinin ya da eksikliğinin 
sürücülerde daha fazla kaza yapmalarına neden olduğunun iyi araĢtırmadığına vurgu yapmakta ve 
sürücü eğitiminin önemini vurgulamaktadır (Sönmez, 2000). 

TÜRKĠYE‟DE SÜRÜCÜ EĞĠTĠMĠ 

Ülkemizde sürücü eğitimi görevi 1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı‘na verilmiĢ, sürücü kursların açılması ve denetimi ile yetkilendirilmiĢtir. 
1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı‘na; 

 ―1. Motorlu araç sürücülerinin yetiĢtirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, 
özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek, 

2. Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, baĢarılı olanlara sertifika verilmesini 
sağlamak, görev ve yetkileri verilmiĢtir (Madde 8).  

Karayolları Trafik Kanunu Madde 123 hükmü doğrultusunda ―Sürücü kurslarının sürücü belgesi cins-
lerine göre sınıflandırılması, hangi sınıf kursun kimler tarafından açılabileceği, öğretim ve eğitim 
konuları ile metodu, kurs süreleri, kurslar için eğitim ve öğretimde kullanılacak bina, araç, gereç ve 
teçhizatın nitelik ve niceliği, teminat miktarları, sertifika sınavlarının esas ve usullerini‖  belirlemek 
amacıyla 1987 tarihli Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hazırlanmıĢtır. 

1987 tarihli Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile amacı, motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtirmek, 
yetiĢmiĢ olanlara imtihan sonucu sertifika vermek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak olan sürü-
cü kursları, ülkemizde açılmaya baĢlanmıĢtır. Geç de olsa sürücü eğitimi önem arz etmeye baĢlamıĢ 
ve modernleĢme, sürücü eğitiminde iyileĢtirme çalıĢması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına sürücü 
eğitimi görevi verilmiĢtir. Sürücü eğitimi Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı kontrollünde 1987 yılından 
beri sürücü kursları aracılığıyla verilmektedir.  
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Türkiye‘de sürücü kursları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde açılmakta ve 
eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu tanımlar bölü-
münde sürücü kursları, Motorlu taĢıt sürücüleri kursu olarak adlandırılmakta ve motorlu taĢıt sürücüsü 
yetiĢtirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumları 
olarak tanımlanmaktadır (Madde 2). 

Türkiye‘de halen 3132 özel motorlu taĢıt sürücüleri kursu eğitim faaliyetini devam ettirmektedir 
(MEB,2011). 1987 yılında 35 olan özel motorlu taĢıt sürücüleri kursu, 1988‘de 176, 2001‘de 1856, 
2008‘de 2516 ve 2011 Kasım ayı itibariyle 3132 sayısına ulaĢmıĢtır (Ercan, 2008, Çandar, 2001). 
Türkiye‘de Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu açmak için kurucunun, sürücü eğitimi ya da eğitim ile ilgisi 
olmasını gerektiren bir koĢul söz konusu değildir. Yüz kızartıcı suç iĢlememiĢ olan bireyler Motorlu 
TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Madde 9‘daki Ģartları yerine getirerek sürücü kurslarını açabilmek-
tedir. Sürücü kurslarında sürücü adayları kursiyerlere eğitim-öğretim dönemi boyunca teorik eğitim ve 
direksiyon eğitimi verilmesi öngörülmektedir. Teorik eğitimde Trafik ve Çevre Bilgisi, Ġlk Yardım, Motor 
ve Araç Tekniği dersleri yer almaktadır. Direksiyon eğitimine teorik eğitimin tamamlandıktan sonra 
devam edilmektedir. 

Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği‘ne göre sürücü kursu sınıfları ders saatleri ise Ģu Ģekilde 
düzenlenmektedir; 

- A1 ve A2 sınıfı kurslarda 37 ders saati teorik eğitim, 10 ders saati de direksiyon eğitimi, toplam 47 
ders saati 

-  B sınıfı kurslarda 63 ders saati teorik eğitim, 20 ders saati de direksiyon eğitimi, toplam 83 ders 
saati,  

-  C, D ve E sınıfı kurslarda 67 ders saati teorik eğitim, 45 ders saati ise direksiyon eğitimi, toplam 
112 ders saati 

- F sınıfı kurslarda 42 ders saati teorik eğitim, 10 ders saati ise direksiyon dersi eğitimi, toplam 52 
ders saati öngörülmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin dağılımı ise aĢağıdaki Tablo 2. deki gibidir. 

 

Tablo 2. Teorik ve Direksiyon Derslerinin Kurs Türlerine göre Dağılımı 

Kurs sınıfı 
Trafik ve 

Çevre 
Bilgisi 

Ġlkyardım Dersi Motor ve Araç Tekniği Direksiyon Eğitimi 

A1 Sınıfı 20 12 5 10 

A2 Sınıfı 20 12 5 10 

B Sınıfı 35 12 16 20 

C Sınıfı 35 12 20 45 

D Sınıfı 35 12 20 45 
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E Sınıfı 35 12 20 45 

F Sınıfı 20 12 10 10 

G Sınıfı 20 12 Yok Yok 

H Sınıfı 35 12 Yok 16 

 

Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği‘nin 41. Maddesinde ise sürücü eğiticilerinin Ġl Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin açacakları kurslar ile yetiĢtirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakan-
lığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü‘nün 10 Ekim 1997 tarihli ―Trafik ve Çevre Bilgisi ile 
Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri Kursu Yönergesi‖ hazırlanmıĢ ve bu yönerge çerçevesinde öğre-
ticiler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.  Direksiyon Eğiticilerinde aranacak Ģartlar, Trafik ve Çevre Bilgisi ile 
Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri Kursu Yönergesi Madde 10‘da; 

―Madde 10- Kursa katılacaklar; 

b) Direksiyon eğitimi dersi öğreticisi kursu için;  

1- Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak, 

2- En az orta öğretim kurumu mezunu olmak, Ģeklinde belirtilmektedir. 

Kursun süresi, ders saatleri ve içeriği Trafik ve Çevre Bilgisi ile Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri 
Kursu Yönergesi Ek-1 formunda belirtilmektedir. Direksiyon dersi öğreticileri kursu 15 gün ve 90 saat 
olarak öngörülmüĢtür. 90 saatlik eğitimde ise araç ve çevre bilgisi, iletiĢim gibi ders konularına yer 
verilmektedir. Yönergede direksiyon öğreticisi kursunda, öğretici adaylarına direksiyon eğitiminin 
verilmesi öngörülmemekte ve direksiyon eğitimi almadan, profesyonel anlamda ileri sürücülük eğitimi 
verilmeden, direksiyon eğiticisi yetiĢtirilmektedir. 

SÜRÜCÜ EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK ELEġTĠRĠLER 

Son zamanlarda yapılan sürücü sistemindeki aksaklıklar ve sorunlar ile ilgili bilimsel çalıĢmalarda; 

Sınavlarda adaylara kopya verildiği, okuma yazma bilmeyenlere yardım edildiği, devam zorunluluğu 
olmasına rağmen çok fazla devamsızlık yapanın olduğu, hatta nüfus cüzdanı gönderip ve para yatı-
rıp, kursa gitmeden sınava girenlerin olduğu Ģeklinde tespitlere yer verilmektedir ( Gülecen, 1998). 

 2008 yılı SayıĢtay raporunda ise  sürücü kursları sahiplerinin trafik alanından uzak kiĢiler(esnaf, 
çiftçi, hemĢire, gazeteci, vb..) olduğu, yani sürücü eğitimi ile doğrudan ilgisi olmayanlarında sürücü 
kursu açabildikleri, kurslarda verilen derslerin günlük ihtiyaç dıĢı gereksiz bilgileri içerdiği, müfredatı-
nın 20 yıllık sürenin ardından günümüz ihtiyaçlarını karĢılamadığı, sürücü adaylarına her türlü yol 
Ģartlarında eğitim verilmesi gerekirken, sadece düz yolda araç kullanımının öğretildiği, zorunlu olması 
gereken pratik eğitim alanlarının Ģehir merkezi dıĢında olması nedeniyle fiilen kullanılmayan yerler 
olarak kaldığı, 63 saat teorik eğitimin dünya ortalamasında çok fazla olduğu, 20 saatlik teorik eğitimin 
ise dünya ortalamasında azlığı, direksiyon sınavına iliĢkin güzergah özelliklerinin olacağı ve sürücü-
lerde hangi direksiyon becerilerinin aranacağı hususlarının mevzuatta belirlenmemiĢ olması gibi 
sürücü eğitimi sisteminde alarm veren hususlara yer verilmiĢtir (SayıĢtay, 2008).  
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Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü‘nce yayınlanan Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-1 isimli çalıĢ-
mada sürücü eğitiminde teorik derslerde öğretilen bilgilere direksiyon eğitimi içerisinde yer verilmedi-
ği, pratiğin sağlanmadığı, teorik eğitim ile direksiyon eğitimlerinin birbirinden kopuk durumda olduğu, 
ayrıca teorik derslerde gündelik hayatta kullanmayacakları bilgilerin ezberletildiği, gündelik hayatta 
her an ihtiyaçları olacak bilgilerin öğretilmediği belirtilmektedir (TAM, 2002). 

AteĢ (2004), Türkiye‘de sürücü eğitiminde geç kalındığını, 1987 yılına kadar sürücü eğitiminin veril-
mediği, sürücü kursları açılırken iyi araĢtırılmadığı ve baĢka ülkelerde sürücü eğitimine bakılmadığını, 
sürücü eğitiminde derslerde gündelik hayatta lazım olmayan çok fazla teknik bilginin verildiği, sürücü 
kurslarının mesai saatleri dıĢında denetlenmediği ve sadece evraklar üzerinden denetim yapıldığını 
belirtmektedir (AteĢ, 2004). 

SavaĢ (2010), Türkiye‘de sürücü kurslarının etkin denetlenmediği ve artan araç ve yol kullanıcısı 
sayısına paralel olarak gerekli eğitimlerin verilemediği ve kurslarını kuruluĢ amacının ortadan kalktı-
ğını belirtmektedir (SavaĢ, 2010). 

Korkmaz (2004) ―Avrupa‘nın En Kötü Sürücüleri‖ isimli yazısında Türkiye‘den ehliyet almıĢ sürücüle-
rin, Ġngiltere‘de sürücü belgesi sınavına girdiklerinde, Wood Green sınav bölgesinde sınav geçme 
oranın % 25 olduğu ve bu durumun diğer ülkelere göre kıyasla Ġngiltere ortalamasında en az oran 
olduğunu belirtmektedir (Korkmaz, 2004). 

Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü (TAM)‘nce 1998 yılında Ankara ilinde sürücü belgesi almaya hak 
kazanmıĢ 2085 kiĢiden 200‘üne yapılan anket sonucunda katılanların % 53 ‗nün sürücü kurslarında 
verilen eğitimi yetersiz buldukları ve yine katılımcıların bu nedenini kursların ticari olarak yetersiz 
imkânlar ile fazla sayıda kursiyer almalarından kaynaklandığını belirtmektedir (ġimĢek ve Duman, 
2002). 

 Yine ġimĢek ve Duman (2002) Türkiye‘de sürücü öğretmenleri ile ilgili olarak, 21 günlük kurs süresi-
nin yetersiz olduğunu,  kursta yalnızca çevre bilgisi ve ilk yardım dersinin verildiğini ve Türkiye‘de 
sürücü öğretmenliği branĢı veya bölümüne ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler (ġimĢek ve Duman, 
2002). 

Aslan (2008) sürücü eğitiminde trafik kültürünün sürücü adaylarına verilmediğini ve uygulamalı sına-
vın çok kısa sürede ve daha önce adayın direksiyon dersleri aldığı güzergâhta yapıldığını, sadece 
mekanik olarak araç kullanılıp kullanamadığının ölçüldüğünü belirtmektedir (Aslan, 2008). 

Çelik (2007) halen verilmekte olan trafik güvenliği eğitiminin ülkemizde yol kullanıcılarına pozitif alıĢ-
kanlıklar ve davranıĢlar kazandıracak düzeyde olmadığını belirtmekte ve ayrıca sürücü kurslarının 
trafik güvenliği eğitimi veren merkezlerden çok ticarethane gibi çalıĢtığını belirtmektedir. (Çelik, 2007). 

Çandar (2001) ise, motorlu taĢıt sürücüleri kursunda verilmekte olan dersleri verebilecek kapasitede 
üniversitelerce öğretmen yetiĢtirilmediği ve bu konuda bölüm ve fakültelerin açılması gerektiği, trafik 
öğretmenliğinin bir branĢ olarak belirlenmesi gerektiği ve direksiyon dersi eğiticilerinin yüksekokul 
mezunu olması gerektiğini, mevcut durumun sürücü adayı ile iletiĢimde yeterli olmadığını belirtmek-
tedir (Çandar, 2001). 
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ÖNERĠLER 

Türkiye‘de 1987 tarihli Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu yapısının artık değiĢmesi, kendini modern 
dünya ile uyumlu hale getirerek revize edilmesi gerekmektedir. Türkiye‘de sürücü eğitimi alarm ver-
mektedir. Temel amacını yitirdiği yönünde eleĢtiriler alan Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursları, ülkemizde 
sürücü eğitimi için olmazsa olmaz bir eğitim kurumu mudur? Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kurslarında 
sürücü eğitimine zorunlu bir katılım olmalı mıdır?  

Türkiye‘de son dönemlerde ilköğretimden üniversiteye kadar trafik eğitimine yönelik seçmeli de olsa 
bazı dersler konulmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizde trafik eğitiminin bu kadar geç ve yetersiz olarak eğitim 
sistemimize girmesi, Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kurslarını sürücü adaylarına yönelik trafik eğitiminin 
verilmeye çalıĢıldığı yegâne merkezler haline getirmektedir. 

Trafik eğitiminin örgün eğitimdeki yetersizliğini tamamlamanın yanında, Motorlu TaĢıt Sürücüleri 
Kurslarının oluĢturduğu iĢ istihdamı da yadsınamaz. Kanun koyucuların Motorlu TaĢıt Sürücüleri 
Kursları ile trafikte sürücü eğitiminin sağlanması, kazaların azaltılması, kayıpların azaltılması gibi 
amaçlarının yanında iĢsizliğe bir formül olması olarak da görülmesi yadsınamaz bir gerçektir. 

Türkiye‘de Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursları sürücü eğitimi için var olmalıdır, ancak tamamen baĢtan 
yapılandırılarak bir sistem oluĢturmak gerekmektedir.  

Sürücü kurslarında eğitim kalitesinin artırılması, çağımıza uygun olarak ders müfredatının yenilenme-
si, günlük hayatta kullanılabilecek bilgilerin verilmesi, teorik eğitiminden çok pratik eğitime ağırlık 
verilmesi, sürücüye yolda karĢılaĢacağı tehlikeleri kurs boyunca yaĢatarak (örneğin buzlu zemin, ani 
olarak yayanın yola inmesi, öndeki aracın sinyalsiz birden durması veya frenlemesi, yokuĢ yukarı 
kalkıĢ vb.) yolu okumayı öğretmek, simülasyon vb teknik donanımlı ekipmanlarla bu tehlike algısını 
geliĢtirmek gerekmektedir. 

Yine sürücü eğitiminde kangren olan bir nokta ise sürücü kursu öğretmenleri ve direksiyon öğretmen-
leridir. Herhalde dünyada direksiyon eğitimine yönelik hiçbir ders vermeden ve en az kurs süresinde 
direksiyon öğretmeni yetiĢtiren baĢka bir ülke yoktur. Direksiyon eğitimine giren bu öğretmenlerin 
sadece çevre bilgisi ve ilk yardım dersi alarak direksiyon eğitmeni olmaları durumun vahametini 
artırmaktadır.   

Bir diğer önemli konu ise sürücü kurslarını açmada herhangi bir koĢul aranmamasıdır. Sürücü eğitimi 
yada eğitim ile ilgili hiçbir uzmanlığı olmayan bireyler kurs açabilmektedir. Tamamen ticari kaygılara 
dönüĢen sürücü kurslarında, sürücü adaylarının almıĢ oldukları eğitim geri planda kalmaya baĢlaya-
rak, daha çok kazanç için daha çok kursiyer alma çabası baĢlamıĢtır. Son zamanlarda kursların kapı 
önüne asılmıĢ olan afiĢ veya duyurularda ―Ehliyete yeni yasa geliyor, kayıtlarımız devam ediyor‖, 
sürücü eğitiminde kampanya ―280 TL‖ gibi yazılar sıklıkla görünür hale gelmeye baĢlamıĢtır. 

Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursları ile ilgili yeni yapılanmada teorik sınav yapısı değiĢtirilerek bazı sınav 
merkezlerinde bilgisayar karĢısında online teste ve devamında sürücü adayının tehlikeyi algılama 
seviyesini ölçen video test uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Kurs müfredatında hakim olan 
teorik eğitimden hızla yoğun bir pratik eğitim formatına geçilmesi gerekmektedir. Sürücü eğitmenleri-
ne yönelik dünya standartlarında bir düzenleme gerekmektedir.  

Trafik kazalarının önlenmesinde, daha yüksek teknolojiye sahip araçlar ve yollar insanları ölümcül 
yaralanmalardan koruyabilir ama tek baĢına yeterli değildir. Katı kurallar, ağır cezalar, denetimler yine 
tek baĢına yeterli değildir. Kaliteli bir eğitim, trafik bilinci veya kültürünün oturtulmuĢ olması geliĢmiĢ 
ülkelerde trafik kazaları ile mücadelede omurgayı oluĢturmaktadır. 
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ KASTEN TEHLĠKEYE SOKMA SUÇU 
                            

 
AraĢ. Gör. Abdulbaki GĠYĠK1 

 

GĠRĠġ 

Günümüz toplumlarında bireylerin trafik akıĢıyla muhatap olmaları kaçınılmazdır. Bunun doğal sonu-
cu olarak bizim mevzuatımızda da trafik akıĢının sağlıklı bir Ģekilde devam ettirilebilmesi için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmıĢ ve trafik düzenini diğer fiillere nazaran daha ağır biçimde ihlal eden bazı 
hareketler suç olarak kabul edilip yaptırıma tabi tutulmuĢtur. ĠĢte biz de çalıĢmamızda trafik düzeninin 
ağır biçimde ihlallerinin düzenlendiği hallerden birisi olan Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma 
Suçu ( TCK m. 179 ) ile ilgili bilgiler vermeye çalıĢacağız. Yine bununla bağlantılı olarak TCK m. 
179‘daki suçun iĢlenmesi sonucu oluĢan zararlar ile ilgili hukuki durum incelenecektir2. 

Ġncelememizde Kanunun sistematiğine sadık kalınarak madde kapsamında düzenlenmiĢ bulunan 3 
eylemin unsurları ayrı ayrı belirlenmeye çalıĢılacaktır. Yine çalıĢmamızda yeri geldikçe 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu‘nun ( KTK ) ilgili hükümlerine de değinilecektir. 

 

I. TCK m. 179/1 

A. KORUNAN HUKUKĠ YARAR 

Trafik güvenliğini ihlal eden fiiller neticesinde m. 179/1 de belirtilmiĢ olduğu gibi baĢkalarının hayatı, 
sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeye neden olunduğu gibi aynı zamanda bu kiĢilerin hayatı, 
sağlığı yahut malvarlığı açısından zarara da sebep olunabilir. Dolayısıyla bu fıkra ile birinci derecede 
trafik güvenliğinin, ikinci derecede ise kiĢilerin somut yararlarının korunduğu söylenebilir3. Korunan 
hukuki yarar diğer fıkralar açısından da aynı niteliğe sahip olduğu için ayrıca incelenmeyecektir. 

B. SUÇUN MADDĠ UNSURLARI 

1. Fail ve Mağdur 

TCK m. 179/1 açısından kural olarak herkes fail olabilir4. Dolayısıyla sürücü olsun ya da olmasın 
herhangi bir kimse söz konusu suçu iĢleyebilir. Örneğin bir trenin geçeceği raylar üzerine, devrilmesi 
için, büyük bir nesne koyan bir kiĢi suçun faili olarak sorumlu tutulabilir. Madde metninde herhangi bir 
bireyselleĢtirme yapılmadığı için suçun mağduru ise bütün toplumdur5. Mağdurun bütün toplum olma-
sının içtima açısından önemli bir sonucu vardır ki bu duruma ilgili bölümde değinilecektir. 

                                                           
1 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD. 
2 Meydana gelen zararların ayrıca incelenecek olmasının sebebi Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu‘nun kanu-
numuzda bir tehlike suçu olarak düzenlenmiĢ olmasıdır. Yani TCK m. 179‘daki suçun oluĢabilmesi için herhangi bir zararın 
meydana gelmiĢ olmasına gerek yoktur. Bu yüzden iĢlenen fiil neticesinde zarar oluĢmuĢsa bu durumun da ayrıca değerlen-
dirmeye tabi tutulması gerekir.  Ayrıca TCK m. 179‘daki suçun bir tehlike suçu olduğu yönündeki fikir için bkz. Özbek, Veli 
Özer/ Kanbur, M. Nihat/ Doğan, Koray/Tepe, Ġlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara 2010, s. 725 
3 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , 719 
4 YaĢar, Osman/ Gökcan, Hasan Tahsin/ Artuç, Mustafa, Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt IV, Adalet Yayınevi, 
Ankara 2010, s. 4961 
5 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , s. 719 
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2. Hareket  

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunun düzenlendiği 179. maddenin ilk fıkrası Ģu Ģekildedir: 

     Madde 179 - (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde akıĢını sağla-
mak için konulmuĢ her türlü iĢareti değiĢtirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden 
kaldırarak, yanlıĢ iĢaretler vererek, geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ veya iniĢ yolları üzerine bir Ģey koyarak ya da 
teknik iĢletim sistemine müdahale ederek, baĢkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir 
tehlikeye neden olan kiĢiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.  

Madde metninde de açıkça görüldüğü gibi fıkrada birden fazla fiil sayılmıĢtır. Dolayısıyla suçun se-
çimlik hareketli olduğu söylenebilir1. Suç seçimlik hareketli olduğu için belirtilen hareketlerden birden 
fazlasının iĢlenmiĢ olması suçun da birden fazla olduğu anlamına gelmez. Yani fıkra kapsamında 
belirtilen fiillerden birden fazlası gerçekleĢtirilse dahi tek suç oluĢacak ve fakat bu durum temel ceza-
nın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. Yine suçu oluĢturabilecek hareket sınırlı bir biçim-
de sayılmıĢ olduğu için aynı zamanda bağlı hareketli suç söz konusudur2. 

TCK m. 179/1 açısından belirtilmesi zorunlu bir diğer nokta bu suçun bir tehlike suçu olmasıdır3. 
Bilindiği gibi tehlike suçları da somut tehlike ve soyut tehlike suçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır4. 
ĠĢte doktrinde TCK m. 179/1‘in bir somut tehlike suçu olduğu, dolayısıyla suçun iĢlenmiĢ sayılabilmesi 
için icra edilen hareketler neticesinde somut tehlikenin meydana gelmiĢ olması gerektiği belirtilmekte-
dir5. 

Suçun hareket unsuru açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de madde metnindeki 
seçimlik hareketlerden birisinin ―yanlıĢ iĢaretler vermek‖ olarak belirtilmiĢ olmasıdır. Dolayısıyla yetki-
siz bir kimsenin doğru iĢaret vermesi halinde bu suç oluĢmayacaktır. Ancak bu durumda Trafik ĠĢaret-
leri Hakkında Yönetmelik m. 7‘ye aykırı davranılmıĢ olunacaktır6. 

Konuyla bağlantılı olarak madde metninde geçen iĢaret kavramının da açıklanması gerekmektedir. 
Hükümde yer alan ― iĢaret ‖ trafik ıĢığı olarak kabul edilmelidir7. Trafik ıĢığından ne anlaĢılması gerek-
tiği ise KTK gereğince çıkarılmıĢ bulunan Trafik ĠĢaretleri Hakkında Yönetmelik‘te açıklanmıĢtır. 

C. SUÇUN MANEVĠ UNSURU 

Madde baĢlığından da açıkça anlaĢılacağı gibi bu suç kasten iĢlenebilir. Suçun oluĢabilmesi için 
genel kast yeterlidir ve failin saiki önem taĢımaz8. Genel kast yeterli olduğu yani herhangi bir özel 
kast aranmadığı için olası kastla  suçun iĢlenmesi de mümkündür. Suçun manevi unsuru ile ilgili 
açıklamalar diğer iki fıkra için de geçerli olduğundan bu suç tipleriyle ilgili bölümlerde suçun manevi 
unsuru ayrıca incelenmemiĢtir. 

 

 

                                                           
1 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , s.720 
2 Bağlı hareketli suçun ne olduğu konusunda bkz. Hakeri , 133 
3 Meran , Necati, Açıklamalı- Ġçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu , Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 916 
4 Özgenç, izzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 205 
5 Malkoç, Ġsmail, Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ġkinci Cilt, Ankara 2006, s.1169 
6 RG. 19/06/1985-18789 
7 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , 720 
8 Polat, Halil:Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu ve Bu Suçun Yaralama ve Öldürme Suçlarıyla Ġçtimaı, Adalet 
Yay., Ankara 2010, s. 10 
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D. HUKUKA AYKIRILIK 

Kasten iĢlenen suçlar açısından da hukuka uygunluk sebepleri söz konusu olabilirse de incelemekte 
olduğumuz suç açısından herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin gerçekleĢmesi güç gözükmektedir. 
Bu durum kural olarak diğer iki fıkra açısından da geçerli olduğu için tekrar inceleme konusu yapılma-
yacaktır. Ancak özellikle 2. fıkra açısından bazı durumlarda hukuka uygunluk sebepleri ya da zorunlu-
luk hali oluĢabilir. Örneğin kendisinden kaçan kiĢileri kovalarken polis otosunu kullanan polis memuru 
kanun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebi içindedir. Yine kendisini öldürmek maksadıyla arabayla 
kovalayan kiĢilerden kurtulmak için hız sınırlarını aĢan ve üçüncü kiĢiler için tehlike oluĢturan kiĢinin 
diğer Ģartlar da mevcutsa zorunluluk halinde olduğu kabul edilebilir. 

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġEKĠLLERĠ 

Bilindiği üzere suçun özel görünüĢ Ģekillerinden kasıt teĢebbüs, iĢtirak ve içtima halleridir1. Bu bölüm-
de de suçun özel beliriĢ Ģekilleri kısaca belirtilmeye çalıĢılacaktır. 

Doktrinde TCK m.179/1‘deki suçun neticesi harekete bitiĢik suç olması sebebiyle kural olarak teĢeb-
büse müsait olmadığı ve fakat hareketin bölünebildiği hallerde bu suça da teĢebbüs edilebileceği 
belirtilmektedir2. Yine herhangi bir ayrım yapılmadan suçun tehlike suçu olması sebebiyle bu suça 
teĢebbüs edilemeyeceği de ifade edilmektedir3. Ancak belirtilen bu son görüĢ bizce yanlıĢtır. Çünkü 
bir önceki görüĢte de savunulmuĢ olduğu gibi özellikle hareketin zaman bakımından bölünebildiği 
hallerde suça teĢebbüs mümkündür. Örneğin bir uçak pistine uçağın sağlıklı bir biçimde inmesine 
engel olacak biçimde bir Ģey koymak isteyen kiĢinin görevlilerce fark edilmesi üzerine eylemini ta-
mamlayamaması halinde suç teĢebbüs aĢamasında kalacaktır. 

ĠĢtirak açısından ise suç herhangi bir özellik göstermemektedir. Ancak doğal olarak suçun birden 
fazla kiĢi tarafından birlikte iĢlenmesi hali temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak 
kıstaslardan birisi olarak kabul edilebilir4. 

Son olarak içtima üzerinde durmak gerekmektedir. Ġçtima açısından karĢılaĢılabilecek ilk sorun suçun 
iĢlenmesi sonucu ortaya bir zararın çıkması halidir. Örneğin yolda bulunan sağa dönülmez iĢaretinin 
kaldırılması sebebiyle meydana gelen bir trafik kazasında bir kiĢi ölse sorumluluk nasıl belirlenecek-
tir? Bu durumda acaba fail sadece öldürme neticesinden mi  yoksa hem öldürme hem de 179/1‘deki 
suçtan ayrı ayrı mı sorumlu olacaktır? Sözü edilen bu olasılığın ikinci ve üçüncü fıkralardaki suçlar 
açısından da meydana gelme ihtimali yüksektir. Ġkinci ve üçüncü fıkralardaki suç tiplerine uygulamada 
daha fazla rastlandığı için bu konuyla alakalı açıklamalar aĢağıda yapılmıĢ, burada ayrıca inceleme 
konusu yapılmamıĢtır. Ġçtima açısından değinilmesi gerekli olan bir diğer konu zincirleme suç hüküm-
leridir. Buna göre suçun mağduru toplum olduğu için suçun zincirleme suç Ģeklinde iĢlenmesi müm-
kündür5. Ancak unutulmamalıdır ki bu suç seçimlik hareketli olduğundan maddede yer verilen hare-
ketlerden birden fazlasının aynı zaman ve mekân birliği içinde iĢlenmiĢ olması suçun tek suç olmasını 
değiĢtirmeyeceği gibi zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını da gerektirmez. 

 

 

                                                           
1 Önder, Ayhan:Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, Ġstanbul-1992, s. 383 
2 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , 725 
3 Polat, s. 10 
4 Bkz. TCK m. 61/1-a 
5 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe , 726 
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II. TCK  m. 179/2 

A. SUÇUN MADDĠ UNSURLARI 

1. Fail ve Mağdur 

Birinci fıkradaki suçtan farklı olarak buradaki suçun faili herkes değil ancak ulaĢım aracını sevk ve 
idare eden kiĢi olabilir1. Ancak kiĢinin fail olarak kabul edilebilmesi için kanunen araç sevk ve idare 
edebilecek belgelere örneğin, sürücü belgesine sahip olması gerekmemektedir2. Önemli olan suçun 
iĢlendiği anda aracın fiilen sevk ve idare ediliyor olmasıdır. Aksi halde sürücü belgesine sahip kiĢiler 
cezalandırılacak ancak diğer kiĢiler aynı fiili iĢledikleri zaman salt sürücü belgesine sahip olmadıkları 
için fiilleri haksızlık açısından daha yoğun olduğu halde cezalandırılmayacaktır ki bu durum kabul 
edilemez. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu son halde kiĢi ayrıca KTK m 36/2 gereği sorumlu tutulabile-
cektir ki bu duruma ayrıntılı olarak içtima kısmında değinilecektir. 

Suçun mağduru ise fiilden etkilenen bütün toplumdur. Meydana getirilen tehlike neticesinde bireylerin 
somut olarak gördüğü zararlar içtima konusunu ilgilendirmektedir. 

2. Hareket  

Ġncelemekte olduğumuz suçun hareket unsurunu tanımlayan fıkra kanunumuzda  ―Kara, deniz, hava 
veya demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek 
Ģekilde sevk ve idare eden kiĢi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır‖  Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki suçun iĢlenmiĢ sayılabilmesi için maddede de belirtilmiĢ olduğu gibi 
aracın sevk ve idare ediliyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla araç hareket etmiĢ olmadıkça tipiklik 
oluĢmayacaktır3. Bu durumun bir sonucu olarak aracın yanlıĢ bir yere park edilmiĢ olması halinde 
TCK m. 179/2 değil diğer Ģartlar da mevcutsa TCK m. 179/1 ve KTK m. 59 vd. oluĢabilir. Ancak be-
lirtmek gerekir ki aracın yanlıĢ yere park edilmesi sonucunda TCK m. 179/1‘deki suç oluĢursa 5236 
sayılı Kabahatler Kanunu m. 15/3 gereğince artık sadece TCK m. 179/1 uygulanacaktır. Tabi yanlıĢ 
yere park sonucu TCK m. 179/1‘deki suçun unsurları oluĢmamıĢsa bu kez de sadece KTK hükümleri 
uygulanacaktır. 

Kanunda herhangi bir ayrıksı durum öngörülmediği için inceleme konumuz  serbest hareketli bir 
suçtur4. Dolayısıyla madde gerekçesinde belirtildiği gibi trafiğe çıkmaya elveriĢli olmayan bir aracın 
sevk ve idare edilmesiyle bu suç oluĢabileceği gibi örneğin hız kurallarına uyulmadığı zaman da 
hareket diğer Ģartların da mevcudiyeti halinde suç vasfı kazanacaktır. Yeri gelmiĢken bu konuda KTK 
ile ilgili açıklamalara da değinmek gerekir. Bilindiği gibi KTK‘nın muhtelif maddelerinde trafik akıĢının 
düzenli bir biçimde devamını sağlamak için çeĢitli hükümler sevk edilmiĢtir. Örneğin hız sınırları, park 
yasakları, dönüĢ kuralları, indirme ve bindirme kuralları ile ilgili bir çok kural bu kanunda düzenleme 
altına alınmıĢtır. Ancak unutulmamalıdır ki KTK‘daki belirtilen bu hükümlere aykırı davranılmıĢ olması 
her halde fiile suç vasfı kazandırmayacaktır. Çünkü TCK m. 179/2‘de düzenlenen suç; bir somut 
tehlike suçudur5. Dolayısıyla suçun oluĢabilmesi için hukuka aykırılığın kiĢilerin hayat, sağlık veya 
malvarlığı açısından somut bir tehlike oluĢturması gerekecektir. Fiil bu vasfı taĢımadıkça suç oluĢtur-
maz; sadece KTK hükümleri uygulanır. 

                                                           
1YaĢar, / Gökcan,/ Artuç, s. 4962 
2 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe, s. 727 
3 YaĢar,/ Gökcan,/ Artuç, s.4963 
4 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe, s.728 
5 Malkoç, s. 1171 
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Suçun maddi unsuru ile bağlantılı bir diğer konu olan ulaĢım araçlarının da açıklığa kavuĢturulması 
gerekmektedir. Maddede sadece ulaĢım araçlarından söz edilmiĢ, taĢıma araçları ile ilgili herhangi bir 
açıklamaya yer verilmemiĢtir. Doktrinde bu durum eleĢtirilerek ulaĢım aracı yerine taĢıt kavramının 
kullanılmasının daha yararlı olacağı ifade edilmektedir1.  

B. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġEKĠLLERĠ 

Doktrinde TCK m. 179/2‘deki suçun teĢebbüse müsait olmadığı farklı gerekçelerle dile getirilmekte-
dir2. Yine belirtmek gerekir ki iĢtirak açısından suç herhangi bir özellik göstermemektedir. Dolayısıyla 
suçun oluĢumu açısından bir kiĢi tarafından iĢlenmesi ile birden fazla kiĢi tarafından iĢlenmesi ara-
sında kural olarak herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak doğal olarak bu durum cezanın belir-
lenmesi noktasında göz önünde bulundurulacak kıstaslardan birisidir3. 

Yukarıda da belirtmiĢ olduğumuz gibi suçun özel görünüĢ Ģekilleri baĢlığı altında incelenecek konu-
lardan birisi de suçların içtimaıdır. PeĢinen belirtmek gerekir ki inceleme konumuz suç bakımından en 
büyük tartıĢmaların yaĢandığı husus içtimadır. ÇalıĢmamızın bu kısmında mümkün olduğunca bu 
suçla diğer suçlar arasındaki içtima meselesi doktrindeki görüĢlerden yola çıkılarak aktarılmaya çalı-
Ģılacaktır. 

Ġçtima açısından değinilmesi gereken ilk konu tehlikeli araç kullanılması neticesinde meydana gelen 
ve yaralama veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarıdır. Bu durumlarda failin sorumluluğun ne Ģekilde 
belirleneceği tartıĢmalıdır4.  Bu konuda ileri sürülen ilk görüĢe göre trafik güvenliğini kasten tehlikeye 
sokan kiĢi birisinin yaralanabileceğini ya da ölebileceğini öngörüp kabullenmiĢtir ve bu netice açısın-
dan olası kastı mevcuttur. Yine aynı görüĢe göre burada aynı fiille birden fazla suç iĢlenmiĢ olduğu 
için fikri içtima kuralları uygulanacak ve neticede fail tek suçtan dolayı cezalandırılacaktır5. Ancak 
unutulmamalıdır ki bu görüĢ ölüm veya yaralamayla meydana gelen bütün kazalarda aynı kuralların 
uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü yukarıdaki sonucun söz konusu olabilmesi için failin 
katen hareket etmesi gerekir. Mesela fail güneĢ ıĢıklarının yansıması sonucu trafik ıĢığını yanlıĢ 
algılar ve neticede yaralamayla sonuçlanan kazaya sebep olursa artık bu netice açısından olası 
kastla değil koĢulları oluĢmuĢsa taksirle hareket ettiği kabul edilecektir. Bu konudaki diğer bir görüĢe 
göre kasıtlı bir Ģekilde trafik kuralını ihlal edip birisinin yaralanmasına sebep olan kiĢinin eylemi her iki 
suçu da oluĢturduğundan ortada tek bir eylem yoktur yani bu durumda fikri içtima kuralları uygulana-
maz6. Hakeri ise tehlike suçlarının zarar suçlarına nazaran tali norm olduğu görüĢünden hareketle 
sorunun asli norm tali norm çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve dolayısıyla bu durumda failin asli 
norm olan yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak yazar bu durumda 
kiĢinin trafik güvenliğini tehlikeye sokan hareketler neticesinde herhangi bir zarar meydana gelmeme-
si halinde zararın oluĢması durumuna göre daha az ceza alacağını ve dolayısıyla fail açısından trafik 
güvenliğini tehlikeye sokma yanında insanları yaralamasının daha lehe olduğunu haklı olarak ifade 
etmektedir. Çünkü kiĢi sadece trafik güvenliğini ihlal etmiĢ olsa 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacakken bu fiil neticesinde birilerini yaralasa bu kez sadece TCK m. 86 uygulanacak ve 
kiĢi en fazla 1 yıl hapis cezası alacaktır. Yazar bu durumun aslında kanunda bir tehlike suçunun 

                                                           
1 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe, s. 727 
2 Bkz. Polat, s. 20 ; Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe, s.729 
3 Bkz. TCK m. 61/1-a 
4 Sorunu basitleĢtirmek adına bundan sonra öldürme ve TCK m. 179/2 arasındaki iliĢkiden ziyade bu suçla yaralama arasında-
ki içtima sorunu üzerinden açıklamalar yapılacaktır. 
5 Özgenç, Ġzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi ġerhi ( Genel Hükümler ), Ankara 2006 , s. 907;908 
6 ġen, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanununun Yorumu, C. I , Ġstanbul 2006, s. 142 
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cezasının zarar suçuna nazaran daha fazla belirlenmiĢ olduğunun sonucu olduğunu ifade etmekte-
dir1. Yargıtay ise çeĢitli kararlarında m. 179/2 anlamında tehlikeli araç kullanılması sebebiyle kiĢilerin 
ölmesi ya da yaralanması halinde fikri içtima kurallarının uygulanması gerektiğini kabul etmektedir: 

ÖZET : 1- 250 promil alkollü olup emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olması-
na rağmen araç kullanarak kontrolsüz bir Ģekilde sola dönüĢ yapması sonucu mağdurların yaralan-
masına neden olan sanığın fiilinin 5237 sayılı TCK’nın 89/4. ve 179/3. maddelerinde düzenlenen 
suçları oluĢturduğu, anılan Kanunun 44. maddesi hükmü karĢısında sadece daha ağır cezayı gerekt i-
ren taksirle yaralama suçundan sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden ayrıca trafik güvenliğini 
tehlikeye düĢürme suçundan da mahkûmiyetine karar verilmesi, 

2- Taksirle iĢlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında, 5237 sayılı 
TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararı verilmesi, yasaya 
aykırıdır. 

DAVA : Dosya incelenerek gereği düĢünüldü: 

KARAR : 1- 250 promil alkollü olup emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma-
sına rağmen araç kullanarak kontrolsüz bir Ģekilde sola dönüĢ yapması sonucu mağdurların yaralan-
masına neden olan sanığın fiilinin 5237 sayılı TCK’nın 89/4. ve 179/3. maddelerinde düzenlenen 
suçları oluĢturduğu, anılan Kanunun 44. maddesi hükmü karĢısında sadece daha ağır cezayı gerekti-
ren taksirle yaralama suçundan sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden ayrıca trafik güvenliğini 
tehlikeye düĢürme suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi, 

2- Taksirle iĢlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında, 5237 sayılı 
TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararı verilmesi, 

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüĢ olduğundan, hük-
mün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi2.  

Her ne kadar aktarılan karar TCK m. 179/2 ile değil de m. 179/3 ile ilgili olsa da neticede her iki suç 
tipi de tehlike suçu olduğundan bu durum konumuzun esasını etkilemeyecektir. 

Birinci fıkrada olduğu gibi ikinci fıkrada da düzenleme altına alınan suçun mağduru toplum olduğu için 
örneğin kalabalık bir caddede hız sınırlarının aĢılarak birden fazla kiĢi açısından tehlike oluĢturulsa da 
tek suç oluĢur3. 

Ġçtima konusunu kapatmadan KTK ve TCK m. 179/2 arasındaki iliĢkiye de değinmek gerekir4. Bu 
kapsamda belirtmek gerekir ki TCK m. 179/2nin bir somut tehlike suçu olmasının bir sonucu olarak 
kiĢilerin örneğin KTK m. 36 ya aykırı bir Ģekilde sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmaları veya KTK 
ve ilgili mevzuatta öngörülen hız sınırlarının ihlal edilmiĢ olması tek baĢına suçun oluĢması açısından 
yeterli değildir. Fiilin suç olması için bu eylemler neticesinde kiĢilerin hayat, sağlık veya malvarlığı 
değerleri üzerinde bir tehlike oluĢturulması gerekir. Zaten bu fiiller aynı zamanda TCK m. 179/2 an-

                                                           
1 Hakeri, s. 467 
2 9. C.D., 8.11.2010, 2008/21120-2010/11530 
3 YaĢar, / Gökcan,/ Artuç, s. 4973 
4 KTK ‗nun çeĢitli maddelerinde trafik güvenliğini ihlal eden davranıĢlar kabahat olarak kabul edilip karĢılıklarında idari para 
cezası öngörülmüĢtür. 
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lamında suç vasfı kazanmıĢ iseler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m. 15/31 sebebiyle kiĢi sadece 
suçtan ötürü sorumlu tutulacak örneğin hız sınırlarını aĢtığı için kendisine ayrıca idari para cezası 
verilmeyecektir. 

III. TCK m. 179/3 

A. SUÇUN MADDĠ UNSURLARI 

1. Fail ve mağdur 

Bu suçun faili sadece araç kullanan kiĢiler olabilir. Bu açıdan bakıldığında suçun fail bakımından özgü 
suç olduğu söylenebilir. Ancak ikinci fıkrada olduğu gibi burada da kiĢinin fail olabilmesi için fiilen 
normatif kurallara aykırı olarak araç kullanmıĢ olması yeterlidir, sürücü belgesine sahip olması ge-
rekmez. 

Suçun mağduru ise ilk iki fıkrayla paralel olarak tüm toplumdur. 

2. Hareket 

Suçun hareket unsuru 179. maddenin 3. fıkrasında ―Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da 
baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç 
kullanan kiĢi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.‖  biçiminde belirtilmiĢtir.  

Maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası temelde aynı amaca hizmet etseler de aralarında çok önemli 
bir fark bulunmaktadır. ġöyle ki yukarıda belirtilmiĢ olduğu üzere ikinci fıkrada düzenlenen suç somut 
bir tehlike suçu iken üçüncü fıkrada soyut tehlike suçu düzenlenmiĢtir2. Dolayısıyla eylemin kiĢilere 
yönelik somut bir tehlikeye sebep olması gerekmemektedir3. Yine maddede suçu oluĢturabilecek 
hareketler sınırlı bir biçimde sayılmadığı için üçüncü fıkrada serbest hareketli bir suçun tanımlandığı 
söylenebilir. 

Üçüncü fıkradaki suçun oluĢabilmesi için failin alkol veya uyuĢturucu madde almıĢ bir Ģekilde ya da 
baĢka herhangi bir nedenle araç kullanamayacak halde olmasına rağmen trafiğe çıkmıĢ olması ge-
rekmektedir. Bu açıdan herhangi bir madde kullanmamıĢ olsa da örneğin uykusuz ya da çok yorgun 
birisinin de suçu iĢlemesi mümkündür. Ancak unutmamak gerekir ki suçun oluĢması bakımından 
trafiğe mesela sarhoĢ ya da uykusuz bir biçimde çıkmak tek baĢına yeterli değildir. Önemli olan bu 
Ģekilde trafiğe çıkan kiĢinin araç sevk ve idare edemeyecek olmasıdır. Dolayısıyla içtima kısmında 
da ayrıca belirtileceği üzere özellikle KTK ve ilgili mevzuatta öngörülen ve kandaki alkol miktarının üst 
sınırını belirleyen hükümlere aykırı davranılmıĢ olması tek baĢına suç oluĢturmaz. Az önce söylendiği 
gibi dikkate alınması gereken husus alınan madde miktarının ya da baĢka bir nedenin kiĢinin araç 
sevk ve idare etme yeteneğinin önemli oranda bertaraf etmiĢ olup olmamasıdır. 

Madde metninde geçen uyuĢturucu madde kavramından ne anlaĢılması gerektiği ne TCK da ne de 
baĢka bir kanunda açıklanmamıĢtır. Ancak 3298 sayılı kanunun 4/1. maddesinde nelerin uyuĢturucu 

                                                           
1 ―Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmıĢ ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı 

yaptırım uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.‖ 

 
2 Özbek/Kanbur/Doğan/ Tepe, s. 735 
3 YaĢar, / Gökcan,/ Artuç, s. 4965 
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madde sayılacağı tahdidi olmayan bir biçimde yani örnek kabilinden belirtilmiĢtir1. Günümüzde sürekli 
yeni uyuĢturucu madde türlerinin ortaya çıkması nedeniyle Kanunda uyuĢturucu madde olarak kabul 
edilebilecek Ģeylerin sınırlı bir biçimde sayılmaması olumlu bir yaklaĢım olarak kabul edilebilir. 

B. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġEKĠLLERĠ 

Bu suça teĢebbüs kural olarak mümkün değildir. Çünkü daha önce de söylenildiği gibi maddede bir 
tehlike suçuna yer verilmiĢtir. 

ĠĢtirak açısından değerlendirme ise suçun özgü suç olduğu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 
Özgü suçlarda TCK m. 40/2 gereği sadece özel faillik niteliğini taĢıyanlar fail olabilmekte;  suça katı-
lan diğer kiĢiler ise sadece azmettiren ya da yardım eden olabilmektedir. Aynı kural üçüncü fıkrada 
düzenlenen suç için de geçerlidir.  Dolayısıyla bu suçun birden fazla kiĢi tarafından birlikte iĢlenmesi 
halinde sürücü fail olacakken diğer kiĢiler yardım eden ya da azmettiren olacaktır. 

Son olarak içtima konusuna da değinmek gerekmektedir. Alkol ya da uyuĢturucu madde aldığı için ya 
da baĢka herhangi bir nedenle araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen trafiğe 
çıkan bir kimse, insanlar için tehlike oluĢturmasının yanısıra bu eylemi neticesinde kiĢilere zarar 
vermiĢ de olabilir. Böyle bir durumda sorumluluğun nasıl takdir edilmesi gerektiğini tartıĢmadan önce 
belirtmek gerekir ki bir kiĢinin sarhoĢ olması o kiĢinin sarhoĢ olduktan sonra iĢlediği suçların kasti 
olmasını engellemez. Yani kendi isteği ile sarhoĢ olan bir kimsenin iĢlediği suç kastan iĢlenmiĢ bir suç 
olabileceği gibi taksirle iĢlenmiĢ bir suç da olabilir2. Bu yüzden bilerek sarhoĢ olan bir kimse aĢırı hızlı 
giderken birisine çarpabileceğini öngörüp kabullenerek hızını azaltmamıĢsa en azından olası kastla 
hareket ettiği söylenebilir. KiĢinin sarhoĢ olması onun her zaman taksirle hareket ettiğini göstermez. 
Bu belirlemeyi yaptıktan sonra asıl mesele kiĢinin bu durumda hangi suçtan/suçlardan yargılanacağı-
dır. Daha önce ikinci fıkra üzerinde durulurken bu konudaki doktriner fikirler dile getirilmiĢ olduğu için 
burada tekrar aynı Ģeyler tartıĢılmadan sadece kendi görüĢümüz belirtilecektir. Bizce bu durumda asli 
norm tali norm kuralları uygulanmalıdır. Zarar suçları da tehlike suçlarına nazaran asli norm olduğuna 
göre artık kiĢi sadece meydana getirdiği öldürme veya yaralama neticesinden sorumlu tutulmalıdır. 
Zira tehlike suçlarının düzenlenme nedeni esasen zararın ortaya çıkmasını engellemektir. Eğer bir 
tehlike suçu kanunun bu amacını yerine getirememiĢse yani zararın oluĢmasını engellememiĢse; 
kısacası kanunun engel olmak istediği zarar meydana gelmiĢse tehlikeyi ayrıca cezalandırılmaya 
gerek yoktur. 

Ġçtima konusunda değinilmesi gereken bir diğer konu KTK m.48 ve buna dayanılarak çıkarılmıĢ bulu-
nan Karayolları Trafik Yönetmeliği3 ile TCK m. 179/3 arasındaki iliĢkidir. Bu hükümlerde alınan alkol 
miktarının belli bir düzeyi geçtiği hallerde kiĢilerin trafiğe çıkması yasaklanmıĢ ve hatta buna uyulma-
ması halinde idari para cezası uygulanacağı öngörülmüĢtür. Bilindiği üzere inceleme konumuz olan 
TCK m. 179/3‘te de aslında bu Ģekilde trafiğe çıkma yasaklanmıĢtır. Ancak KTK ve Yönetmelikten 
farklı olarak TCK m. 179/3‘te alınan alkol miktarının sınırı ile ilgili bir kıstasa yer verilmemiĢ; sadece 

                                                           
1 Tezcan, DurmuĢ/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Önok, Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 , 

s. 643. Ayrıca bkz. 3298 sayılı Kanun  m. 4/1 ―Ham afyon, hazırlanmıĢ afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza 

Kanununun uygulanmasında uyuĢturucu maddelerden sayılır.‖ 
2 Artuk, Mehmet Emin / Gökcen, Ahmet / Yenidünya, Caner; Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınevi, Ankara 2009, 
s. 509 
3 R.G 18/07/1997-23053 Mükerrer 
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alınan miktarın araç sevk ve idare yeteneğini etkileyip etkilemediği göz önünde bulundurulmuĢtur1. Bu 
durumda Ģöyle bir sonuca ulaĢılabilir: Sürücüler, Karayolları Trafik Yönetmeliği M. 97 de öngörülen 
0.50 promil üzerinde alkollü olsalar bile bu alkol miktarı kiĢinin araç sevk ve idare yeteneğini etkile-
memiĢse kiĢiye idari para cezası uygulanabilirse de TCK m. 179/3‘ün Ģartları oluĢmadığından ayrıca 
bu suçtan cezalandırılmazlar. Ayrıca kiĢi 0.50 promil  altında alkollü olsa bile alınan bu miktar sürücü-
nün araç sevk ve idare yeteneğini olumsuz yönde etkilemiĢse fiil kabahat oluĢturmasa bile TCK m. 
179/3‘e göre suç oluĢturabilir. Bu konuda ortaya çıkabilecek bir diğer olasılık kiĢinin hem 0.50 promil  
üzerinde alkollü hem de araç sevk ve idare edemeyecek durumda olması halidir. Bu ihtimalde hem 
Yönetmelik m. 97 hem de TCK m. 179/3‘ün uygulanma Ģartları gerçekleĢse de bu kez devreye 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu m. 15/3 girecek ve fail sadece TCK m. 179/3‘ten sorumlu tutulacaktır. Yar-
gıtay da verdiği kararlarda getirilen bu hükümler arasındaki farklılık sebebiyle KTK ve Yönetmelik m. 
97‘nin Ģartlarının gerçekleĢtiği her halde suçun unsurlarının oluĢmayacağına karar vermektedir2. Yine 
Yargıtay bazı kararlarında bilimsel görüĢlere atfen suçun unsurlarının oluĢtuğuna karar vermektedir3. 

IV. SONUÇ 

Türk Ceza Kanunu‘nun 179. maddesinde 3 fıkra halinde genel güvenliği tehlikeye düĢüren bazı fiiller 
tanımlanmıĢ ve yaptırıma tabi tutulmuĢtur. Madde baĢlığından da anlaĢılacağı üzere bu suç bir zarar 
suçu olmayıp tehlike suçudur. Bunun bir sonucu olarak maddede belirtilen fiiller neticesinde ortaya 
herhangi bir zarar çıkmasa dahi fail cezalandırılabilecektir. 

Maddenin ilk fıkrasında ulaĢım araçlarının insan hayatı bakımından güven içinde akıĢına 3. kiĢiler 
tarafından engel olucu bazı filler yasaklanmıĢtır. Maddede sayılan fiiller seçimlik olduğu için belirtilen 
hareketlerden sadece birisinin gerçekleĢtirilmesi suçun oluĢması bakımından yeterlidir. Karayoluna 
konulmuĢ bulunan levhaların değiĢtirilmesi, yanlıĢ levha konulması veya trafik ıĢık sistemlerine mü-
dahale edilmesi gibi fiiller ile ilk fıkrada yer alan suç tipinin iĢleniĢine örnek gösterilebilir. Bu fiiller kasti 
bir Ģekilde iĢlendiğinde herhangi bir kaza meydana gelmese bile fail cezalandırılacaktır. 

Ġkinci fıkrada ise ulaĢım araçlarının bizzat sürücüler tarafından insanların hayatı, sağlığı veya malvar-
lığı bakımından tehlikeli olacak biçimde kullanılması suç olarak düzenlenmiĢtir. Hemen belirtilmelidir 
ki TCK m. 179/1 ile m. 179/2 arasındaki en büyük farklılık tehlikeye sebebiyet veren kiĢinin araç 
sürücü olup olmaması bakımındandır. Maddenin ilk fıkrasındaki hareketler açısından tehlikeye sebe-

                                                           
1 Doktrinde bu durum eleĢtirilmektedir. Çünkü günümüz adli tıp biliminin ulaĢtığı verilere göre bir kiĢinin 1 promil üzeri alkollü 
olduğu durumlarda güvenli bir Ģekilde araç kullanması mümkün değildir. TCK m. 179/3 ise kiĢinin bu derecede alkollü olması 
halinde bile ayrıca araç sevk ve idare yeteneğinin ortadan kalkıp kalkmadığını ayrıca araĢtırma zorunluluğu getirmiĢtir. 
2 ÖZET :Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek 
halde olmasına rağmen araç kullanan kiĢi cezalandırılır. Sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle TCY'nın 179/3. 
maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamaktadır.5237 sayılı TCY'nin 179. Maddesinin 3. fıkrasında yaptırım 
altına alınan eylem, alkol ve uyuĢturucu madde etkisiyle "emniyetli bir Ģekilde" araç kullanamayacak kiĢinin, bu halde araç 
kullanmasıdır. Bu suç kasıtla iĢlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuĢturucu maddenin sırf kullanılmıĢ olması bu suçun oluĢması 
için yeterli olmayıp, kiĢinin bu halde emniyetli Ģekilde araç kullanamayacağını bilerek araç kullanması gerekmektedir. KiĢinin 
emniyetli Ģekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun her somut olayda saptanması zorunludur. Alkol veya uyuĢturucu 
madde kullanılmasına rağmen kiĢinin emniyetli bir Ģekilde araç kullanabildiği hallerde bu suçun oluĢması olanaksızdır.( 9. C.D. 
E.2007/10751-2009/4420, T.16.04.2009; Kazancı Ġçtihat Bilgi Bankası, e.t 15.04.2012) 
3 ÖZET : Alkollü bir Ģekilde trafikte seyreden bir sürücünün, 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli 
sürüĢ yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerekir. 164 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, 
güvenli sürüĢ yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesinde isabetsizlik görülmediğinden, 
tebliğnamedeki Adli Tıp Kurumundan görüĢ alınmadan mahkumiyet hükmü kurulması nedeniyle bozma öneren görüĢe iĢtirak 
edilmediği dikkate alınmalıdır.(12. C.D., E. 2011/5656- K. 2011/3668, T. 25.10.2011; Kazancı Ġçtihat Bilgi Bankası, e.t 
15.04.2012) 
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biyet veren, sürücü dıĢındaki 3. kiĢiler olabildiği halde 2. fıkradaki fiilleri aracı kullanan kiĢi gerçekleĢti-
rebilecektir. Yine 2. fıkra açısından en çok dikkat edilmesi gereken husus, suçun oluĢması için aracın 
sevk ve idare ediliyor olmasının, suçun oluĢması için zorunlu bir unsur olmasıdır.  Dolayısıyla bir 
aracın uygunsuz bir yere park edilmiĢ olması tehlikeye sebep olsa bile TCK m. 179/2 deki suç oluĢ-
maz. Bu fıkradaki fiillere özellikle Ģehir merkezlerinde spor arabalarla yapılan yarıĢlar örnek olarak 
gösterilebilir. Ancak Ģunu da belirtmek gerekir ki bu suç kasten iĢlenebilir. Bu yüzden örneğin direksi-
yon baĢında sara nöbeti geçiren bir kimsenin, nöbet devam ederken hızını istemeden artırması suçun 
oluĢmasına sebebiyet vermez. 

Son fıkradaki suçun hareket unsurunu ise emniyetli bir Ģekilde araç kullanamayacak bir kimsenin bu 
haldeyken trafiğe çıkması oluĢturur. Burada dikkat edilmelidir ki suçun oluĢabilmesi için kiĢinin alkollü 
ya da uyuĢturucu madde almıĢ bir Ģekilde trafiğe çıkması suçun oluĢması bakımından tek baĢına 
yeterli olmamakta, ayrıca bu tür maddelerin alınması sebebiyle sürücünün emniyetli bir biçimde araç 
kullanamayacak olması gerekmektedir. Mesela 0.6 promil alkollü bir biçimde trafiğe çıkan sürücü 
KTK‘na aykırı davranmıĢ olsa da bu miktardaki alkol hareketlerinde herhangi bir değiĢikliğe neden 
olmamıĢsa TCK m.179/3 deki suç oluĢmaz. Ancak adli tıp verilerinden hareketle, kiĢisel ve biyolojik 
özellikleri ve alkole dayanıklılık sınırı ne olursa olsun, kan alkol düzeyi (KAD) 1 promil üzerinde olan 
bir kimsenin güvenli araç kullanamayacağı bilimsel olarak ispat edilmiĢ iken, kanun koyucunun bu 
türden bir bilimsel sınır yerine, kiĢinin alkol düzeyine bakılmaksızın ―tehlikeli sevk ve idare‖ biçiminde  
bir tehlikenin varlığını aramıĢ olması yerinde değildir. 179/3 bakımından maddede değiĢiklik yapılarak 
kandaki alkol miktarının KAD sınırına ulaĢtığı anda bu suçun oluĢacağını kabul etmek gerekecektir. 

Bütün bu söylenenlere ek olarak belirtilmelidir ki 179. maddede düzenlenen suçun bir tehlike suçu 
olması münasebetiyle belirtilen hareketlerin iĢlenmesi neticesinde tehlikenin de ötesinde bir zarar 
oluĢmuĢsa artık asli norm-tali norm ilkesi gereğince fail TCK m. 179 dan değil örneğin birisinin yara-
lanmasına sebebiyet vermiĢse sadece bu neticeden sorumlu tutulacaktır. 
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TRAFĠK Ġġ KAZALARININ Ġġ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Abdurrahman AKMAN 1 
 

ÖZET 

Bu makalede trafik kazalarından hangilerinin trafik iĢ kazası sayılıp sayılmayacağı ve iĢ kazası sayı-
lan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin çalıĢma mevzuatı yönünden değer-
lendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik ĠĢ Kazaları, ĠĢ Güvenliği 

GĠRĠġ 

Dünya genelinde her yıl meydana gelen trafik kazaları nedeniyle, ortalama 1.2 milyon kiĢi ölmekte ve 
20 ile 50 milyon arası kiĢi yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Ülkemizde ise 2009 yılındaki 
1.106.201 trafik kazasında, 4.045 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 211.496 kiĢi ise yaralanmıĢ veya sakat 
kalmıĢtır[1]. Trafik kazaları, 1996 yılında Türkiye'de 5 yaĢ ve üzeri ölüm nedenleri arasında 6. sırada 
yer almaktadır[2]. 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda (European Road Safety Programme) Avrupa 
Birliğinde 2005 yılında trafik kazalarından kaynaklanan ekonomik kaybın 200 Milyar Avro olduğu ve 
bu tutarın Avrupa Birliği Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaĢık % 2‘sini oluĢturduğu belirtilmiĢtir[3]. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankasınca ortak olarak hazırlanan Trafik kazalarının önlen-
mesine iliĢkin Dünya Raporu‘nda tüm dünyada trafik kazaları dolayısıyla oluĢacak zararın 518 milyar 
ABD Doları olacağı, düĢük ve orta gelir grubundaki ülkeler için bu rakamın 65 milyar ABD dolarını 
aĢacağı ve bunun alınan toplam geliĢme yardımının üzerinde olacağı bildirilmiĢtir[4]. Ülkemizdeki 
sigorta Ģirketlerinin 2006 yılındaki kayıtlarına göre trafik kazalarındaki maddi hasar tutarı 
2.778.000.000 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Böylesine büyük sosyal ve ekonomik kayıplara yol açan bu 
olgu; ülkemiz için de gün geçtikçe büyüyen ve çözüm bekleyen ulusal bir problemdir.  

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen ölüm, sakat kalma ve maddi kayıplara 
bakıldığında ise rakamlar trafik kazalarındaki kadar olmasa da ürkütücü boyutlardadır. ILO istatistikle-
rine göre dünyada her yıl meydana gelen yaklaĢık 250 milyon iĢ kazasında 350 bin; kirlilik, toksik 
materyal ve süreçler sebebiyle oluĢan 160 milyon hastalıktan bir milyon insan ölmektedir[5]. Günü-
müzde dünya ölçeğinde, her saniyede üç iĢçi iĢ kazaları sonucunda yaralanmakta ve her üç dakikada 
bir iĢçi ölmektedir. Bu nedenle dünya gelirinin 1.2 trilyon doları kaybedilmektedir. Mesleki kaza ve 
hastalıkların yarattığı ulusal kayıplar, endüstrileĢmiĢ ülkelerde bile ulusal hasılaların % 4-5‘ini bulmak-
tadır[6]. Ülkemizde ise, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına geçen iĢ kazası sayısı, son 10 yılda yıllık 
70 binin altına inmemektedir. Meslek hastalıklarının ise % 99‘u teĢhis edilememektedir. Türkiye Ġsta-
tistik Kurumu‘nun (TÜĠK) yaptığı araĢtırmalar, ülkemizde iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının sayısı-
nın yılda 500 binden fazla olabileceğine iĢaret etmektedir[7]. Kaza ve hastalıkların sadece sosyal 
güvenlik sistemimize maliyeti 4 milyar TL‘dir[8]. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamlarına göre, iĢ kazala-
rının toplam maliyeti yılda yaklaĢık 35 milyar TL‘yi bulmaktadır[9]. 

                                                           
* ĠĢ MüfettiĢi Yardımcısı, Kimya Yüksek Mühendisi 
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Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiğine göre 2010 yılında ülkemizde taĢıt kazalarından dolayı 2331‘i 
erkek olmak üzere toplamda 2533 iĢçi iĢ kazasına uğramıĢtır[10]. Bu kazaların %97.7 si karayolu 
taĢıtları sebebiyle meydana gelmiĢtir. TaĢıt kazalarının bir yıl içerisinde tüm iĢ kazaları içerisindeki 
payı ise %4 dür. Her ne kadar trafik iĢ kazalarının diğer tüm iĢ kazalarına oranı küçük gibi görünse de 
bu durumun kendi içerisinde önemli sosyal ve ekonomik kayıplara neden olduğu Ģüphesizdir. 

1. TRAFĠK KAZASI, Ġġ KAZASI VE TRAFĠK Ġġ KAZASI 

Hukuk öğretisinde kaza kavramının biri geniĢ, diğeri dar olmak üzere iki anlamı olduğu kabul edil ir. 
Aniden ve istenilmeden bir zararın doğumuna neden olan sebepler bütününe geniĢ anlamda kaza adı 
verilir. Kaza kavramı burada vücut bütünlüğünün ihlali ve ölüm ile birlikte eĢyaya gelen zararları da 
kapsar. Dar anlamda kaza ise, yalnız vücut bütünlüğünün ihlali ve ölüm hallerini içerir[11]. Türk Hu-
kuk Lügatı‘na göre kaza, bir irade sonucu olmaksızın veya umulmayan hal dolayısıyla bir kimsenin 
(veya bir Ģeyin) arızaya veya zarara uğraması olarak tanımlanmıĢtır[12].    

Karayolları Trafik Kanununda trafik kazası ―Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden 
fazla aracın karıĢtığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmıĢ olan olaydır.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢ-
tır[13]. Trafik kazaları genellikle hiç beklenmedik bir Ģekilde meydana gelen, can ve mal kaybına yol 
açan olaylar olarak görülmektedir. Trafik kazası ile ilgili yapılan diğer tamımda ise nerede, ne zaman 
ve nasıl meydana geleceği önceden bilinmeyen ve çeĢitli kayıplara neden olan olaylar trafik kazası 
olarak ifade edilmektedir. 

Genel olarak, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen 
bir olay olduğu konusunda görüĢ birliğine varılan ―kaza‖ kavramının yanında ―iĢ kazası‖ kavramının 
tanımında farklı yaklaĢımların bulunduğu, kavram üzerindeki tartıĢmalardan ve uzmanlar arasındaki 
görüĢ ayrılıklarından anlaĢılmaktadır. ÇalıĢma hayatında iĢ kazalarının, iĢçi, iĢveren sigorta kurumları 
ve diğer bazı kuruluĢları ilgilendiren hukuksal sorunlara neden olması ve bu arada, iĢçinin korunması 
ana kuralı, iĢ kazası anlamının geniĢlemesine neden olmuĢ ve tanımını güçleĢtirmiĢtir.  

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO)‘nun çıkardığı ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Ansiklopedisi‘nde  ―Belirli 
bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmayan bir olay‖ olarak 
tanımlanan ―iĢ kazası‖ için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ―önceden planlanmamıĢ, çoğu kez kiĢisel 
yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol 
açan bir olay‖ demektedir. ĠĢ kazası, Sosyal Politika ve ĠĢ Güvenliği açısından, ―ĠĢçinin iĢ süresince 
çalıĢma Ģartları, iĢin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç, gereç ve malzeme nedeniyle 
uğradığı iĢ gücünün tamamı ya da bir bölümünü yitirdiği bir olay‖ olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu açısından, iĢyerinde meydana gelen ve iĢçiyi zarara uğratan her türden olay iĢ 
kazasıdır[14]. Öğretide ise iĢ kazası, sigortalının, iĢverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada 
gördüğü iĢ veya iĢin gereği dolayısıyla aniden ve dıĢtan meydana gelen bir etkenle onu bedence ya 
da ruhça zarara uğratan bir olay olarak tanımlanır[15]. YaĢanan olayların iĢ kazası olup olmadığı 
konusunda yapılan değerlendirmeler ıĢığında, ilgili kavramın iki farklı açıdan incelenmesi gerektiği 
ortaya çıkmıĢtır. Buna göre, iĢ kazasını ―teknik‖ ve ―hukuki‖ olarak iki ayrı baĢlık altında inceleyebiliriz. 

1.1. Teknik Açıdan ĠĢ Kazası Kavramı   

Müngen‘e (1993) göre, iĢ kazası kavramını teknik açıdan inceleyen araĢtırmacıların bir kısmı, kiĢilere 
zarar veren olayların yanı sıra iĢyerindeki makinelere, tesisat ve tertibata zarar veren olayları da iĢ 
kazası kapsamına almıĢlardır[16]. Hatta bu gruptaki araĢtırmacılar, iĢyerinde canlı veya cansız, hiçbir 
Ģeye zarar vermeyen fakat belirli bir faaliyetin tamamlanmasına engel olan veya aksatan olayların da 
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iĢ kazası olarak nitelendirilebileceğini ileri sürmüĢlerdir. Müngen‘in (1993) belirttiği araĢtırmacılara 
göre iĢ kazası[17];  

• Önceden planlanmamıĢ, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamıĢ olan, çevresinde sakınca-
lar yaratabilecek olaylardır.  ĠĢ güvenliği tekniği açısından olayın, çevredeki canlı veya can-
sızlara zarar getirmesi olasılığı söz konusudur. 

• Olaylar zincirinde beklenmedik ve hatalı bir davranıĢ ya da teknik bir arıza nedeniyle ortaya 
çıkan, sonucunda her zaman bir sakatlanma, ölüm ya da tahrip görülmese bile belirli bir 
faaliyetin tamamlanmasını engelleyen bir olaydır.  

• KiĢilere ve/veya eĢyaya zarar verdiği için iĢletmedeki faaliyetin durmasına veya kesintiye 
uğramasına neden olan, istenmeyen ani bir olaydır.  

• Beklenmeyen bir çabuklukla bir zararı doğuran bütün sebepler kompleksidir. 

ĠĢ kazası tanımını dar tutup, sadece canlılara zarar veren kazalar kapsamına alan ortak tanıma göre 
ise,   

• Kaza, dıĢtan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kiĢilere zarar veren ve istenmeyen bir 
olaydır.  

Bu araĢtırmacılar, cansızlara zarar veren veya bir faaliyetin durmasına veya kesintiye uğramasına 
neden olan olayları kaza olarak kabul edilmeyip ―arıza‖ kapsamına almaktadırlar. 

1.2. Hukuki Açıdan ĠĢ Kazası Kavramı  

Bir olayın hukuksal açıdan iĢ kazası kapsamına alabilmek için, söz konusu olayın niteliği önem taĢı-
maktadır. Bazen bir olayın iĢ kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda hukukçular arasında da tartıĢ-
maların olduğu ve farklı yorumların yapıldığı görülmektedir. 

Türk hukuk sistemi içerisinde iĢ kazası kavramsal olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Bunlar 
sosyal güvenlik hukuku anlamında iĢ kazası ve bireysel iĢ hukuku anlamında iĢ kazasıdır. 

1.2.1. Sosyal Güvenlik Hukuku Anlamında ĠĢ Kazası 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 13. Maddesine göre;  ĠĢ kazası, aĢağıdaki 
hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen 
özre uğratan olaylardır:  

a) Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada,  

b) ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağım-
sız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ nedeniyle,  

c) Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda,  

d) Emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zaman-
larda, 

e) Sigortalıların iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getiril-
meleri sırasında.  
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Yukarıda belirtilen düzenlemeden de anlaĢılacağı gibi buradaki iĢ kazası, genel kaza kavramından 
farklı niteliktedir. Borçlar Hukuku kapsamında tanımlanan dar anlamda kaza, vücut bütünlüğünü 
bozan, dıĢarıdan gelen ve ani nitelikli istenilmeyen bir olayı ifade ederken, Sosyal güvenlik hukuku 
anlamında iĢ kazası için iĢçinin vücuduna zarar veren olayın yasada belirtilen haller içinde gerçek-
leĢmiĢ olması iĢ kazası sayılması için yeterlidir[18]. 

Sosyal güvenlik hukuku anlamında iĢ kazası için meydana gelen kazanın 13. maddede sayılan hal-
lerden birine girmesi dıĢında uygun nedensellik bağı da gerekir. Nedensellik bağı, olayların normal 
akıĢına ve genel hayat tecrübelerine göre gerçekleĢen türden zararlı bir sonucu meydana getirmeye 
elveriĢli ya da böyle bir sonucun gerçekleĢmesini kolaylaĢtıran sebeple sonuç arasındaki bağı ifade 
eder. Diğer bir ifadeyle olayın ortaya çıkması görünüĢte söz konusu diğer bir olayın meydana gelmiĢ 
olmasıyla kolaylaĢmıĢ bulunursa ilk olay, uygun sebep sonuç ölçüsüne göre, ikincisinin nedeni sayıl-
maktadır.(YHGK 24.06.1964, 508/4-181; Y4HD 13.09.1988 4147/7408) 

Sosyal güvenlik hukuku anlamında iĢ kazasının oluĢabilmesi ve böylelikle çalıĢanların sigorta yardım-
larına hak kazabilmeleri öncelikle kaza ile meydana gelen zarar arasında uygun nedensellik bağı 
olmasını gerektirir. Yani iĢçinin uğramıĢ olduğu zarar karĢı karĢıya kaldığı kazanın uygun bir sonucu 
olmalıdır. Nitekim özel arabasıyla görev yerine gitmeden önce, ailesiyle vedalaĢmaya giderken geçiri-
len trafik kazası yasada sayılan hallerden hiçbirine dahil edilemediğinden ve kazalanan iĢçi olay 
anında iĢverenin otoritesi altında olmadığından ve iĢverenin gözetim borcuna aykırı bir davranıĢı da 
görülmediğinden, 506 sayılı yasa döneminde Yargıtay‘ca iĢ kazası sayılmamıĢtır.(Y9HD 15.10.1991, 
7939/13115) Yargıtay‘ca karara bağlanan bir olayda önceden gerçekleĢen bir trafik iĢ kazasında 
sürekli iĢ göremez hale gelen sigortalının, sonrasında demans hastalığına tutulması neticesinde 
meydana gelen ölümün trafik kazası olayıyla, uygun nedensellik bağı oluĢturmadığına karar vermiĢ-
tir.(Y21HD 29.03.2007 2007/5051-5422) 

1.2.2. Bireysel ĠĢ Hukuku Anlamında ĠĢ Kazası  

Trafik iĢ kazaları bu kapsama dahil edildiğinde, iĢverenin iĢçiye karĢı tazminat sorumluluğunu doğur-
maktadır. 

Bireysel iĢ hukuku anlamındaki iĢ kazasının yasal temeli, ĠĢ Kanunun 77 ve Borçlar Kanunun 332. 
maddelerinde yer alır. Bu maddelerden özel hukuk karakterli olan BK 332/I‘e göre: ―ĠĢ sahibi, akdin 
hususi halleri ve iĢin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebileceği derece-
de çalıĢmak dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere karĢı icap ed en tedbirleri ittihaza ve münasip ve 
sıhhi çalıĢma mahalleri ile… tedarikine mecburdur.‖ ĠĢverenin sorumluluğuna dayanak oluĢturan ve 
kamu hukuku karakteri taĢıyan ĠK77/I‘de ise  ―ĠĢverenler iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, iĢçiler de iĢ 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler‖ denilmektedir. 

Anılan düzenlemelerde iĢverene yüklenen ödevlerin gerektirdiği gibi yerine getirilmemesinden kay-
naklanan kaza, bireysel iĢ hukuku anlamında iĢ kazasını oluĢturur ve iĢverenin iĢçiye karĢı sorumlu-
luğunu doğurur. Bu nitelikteki kazalar sosyal güvenlik hukuku anlamında iĢ kazalarına oranla daha 
dar kapsamlıdır. O nedenle bireysel iĢ hukuku anlamındaki her iĢ kazası 5510 sayılı yasa anlamında 
iĢ kazası sayılır. Buna karĢılık 5510 sayılı yasanın 13/1 hükmünde belirtilen hallerde gerçekleĢen 
kazaların tümünü içermesi nedeniyle daha geniĢ kapsamlı olan sosyal güvenlik hukuku anlamındaki 
her iĢ kazası, aynı zamanda bireysel iĢ hukuku anlamında iĢ kazası olarak nitelendirilemez[19]. 
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ĠĢ kazası sebebiyle bir iĢverenin iĢçiye karĢı sorumluluğunun doğabilmesi için, çalıĢanın uğradığı 
zararın ortaya çıkan kazanın uygun bir sonucu olması gerekir. Bireysel iĢ hukukunda iĢverenin so-
rumlu tutulmasını sağlayan kazanın iĢverenin iĢiyle olan ilgisidir. Buna göre iĢ kazası sonucu ortaya 
çıkan zararın iĢverenin yürüttüğü iĢle uygun nedensellik bağı içinde bulunması halinde iĢveren iĢçinin 
uğradığı zararı karĢılamak zorundadır. Aksi halde iĢveren sorumlu tutulamaz. Örneğin iĢyerinde 
baĢına bir cismin düĢmesi ile yaralanarak hastaneye kaldırılan sigortalının, tedavi sonrasında taburcu 
olarak evine gittiği sırada trafik kazasında ölmesinden, iĢyerindeki kaza ile nihai zarar(ölüm) arasında 
uygun nedensellik bağı bulunmaması sebebiyle iĢveren sorumlu tutulamaz. Benzer Ģekilde üçüncü 
kiĢinin ya da iĢçinin ağır kusurundan kaynaklanan olaylarda da nedensellik bağı kesileceğinden 
dolayı iĢveren sorumlu tutulamaz.(Y21HD 12.02.2007 2006-19242/ 2007-1779) 

ĠĢveren tarafından baĢka bir ile gitmesi için görevlendirilen iĢçinin kendi seçtiği araçla kaza yap-
ması Yargıtay‘ca sosyal güvenlik hukuku anlamında iĢ kazası olarak kabul edilmekle birlikte bireysel 
iĢ hukuku yönünden iĢ kazası olarak değerlendirilmemiĢ dolayısıyla iĢveren sorumlu tutulmamıĢtır. 
(10HD 26.04.1977, E.1976/6231 - K.1977/3150) Yüksek mahkemenin değerlendirmesi Ģu Ģekildedir. 
Böyle bir kazanın Sigortalar Kanunu’nun ve iĢverenin sorumluluğa açısından doğurduğu sonuçlar 
farklıdır. ĠĢverenin sorumluluğu için kazanın iĢyerinde ve iĢverenle iliĢkili olmasıyla uygun neden 
sonuç bağlantısının bulunması gerekir. Üçüncü kiĢilerin sorumluluğu halinde, kusursuz iĢveren bakı-
mından risk nazariyesi söz konusu değildir. ĠĢ kazası olan olay; diğer koĢullar da gerçekleĢtiğinde 
doğrudan doğruya yasada belli sigorta yardımlarının yapılmasını gerektirdiği halde, iĢveren aleyhine 
açılan tazminat davasında ise, iĢverenin sorumluluğu için iĢyerinde ve iĢverenle iliĢkili olmasıyla 
uygun neden sonuç bağının bulunması gerekir. 

5510 sayılı yasanın 11. Maddesinde iĢyeri ―iĢyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yö-
nünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iĢyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro 
gibi diğer eklentiler ile araçlar da iĢyerinden sayılır‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu sebeple iĢveren 
tarafından sağlanan taĢıtla görevlendirilen iĢçinin trafik kazası nedeniyle zararlandırıcı sonuca 
uğraması aynı yasanın 13/a maddesine göre iĢ kazası olarak değerlendirilecektir. Aynı olay bireysel 
iĢ hukuku yönünden incelendiğinde ise ĠĢ Kanunu 77. ve BK 332. maddeleri gereği iĢveren ilke 
olarak sorumlu olup, varsa ölenin kusuru oranında sorumluluktan kurtulur. Nitekim Yargıtay 
tarafından bu hususlar aĢağıdaki Ģekilde hüküm altına alınmıĢtır. ĠĢverenin, insan yaĢamının kutsallı-
ğı çerçevesinde sigortalının sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda iĢ görmesini sağlamakla yükümlü bulun-
duğu yönü tartıĢmasızdır ve Yasalarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde açıkça gösterilmemiĢ bulunsa 
dahi, iĢverenin, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğine iliĢkin gerekli önlemleri almakla yükümlü bulunduğu 
yönü, ĠĢ Kanununun 77’nci maddesinin açık buyruğudur.‖ (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 
09.05.1984,2431/2554) ―ĠĢ Kanununun 77’üncü maddesine göre iĢveren, salt mevzuatta ön görülen 
önlemleri değil, kutsallaĢtırılması gereken insan yaĢamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve 
teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür.‖ (TC. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 
17.04.1984,  2029/2140) 

ĠĢveren tarafından kiralanan araçta meydana gelen kazayı Yargıtay, kiralanan aracı o iĢverenin 
emir ve talimatı altında sayarak yukarıdaki karar doğrultusunda değerlendirmiĢtir. (9.H.D.18/01/1989, 
E.1988/10312 - K.1989/139) Yargıtay tarafından yine benzer bir olayda iĢverenin iĢçileri iĢe geliĢ ve 
gidiĢlerini sağlamak amacıyla kiraladığı aracın kaza yapması sonucu kiralanan servis Ģoförünün 
iĢverenin iĢçisi olmamasına rağmen iĢvereni sorumlu tutmuĢtur. 
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Mühendis olarak iĢveren nezdinde görev yapan iĢçinin iĢyeri sahası içerisinde kendisine tahsis edilen 
sevk ve idaresindeki araçla tali yolda seyrederken, aracın çukura girmesine bağlı olarak yoldan 
çıkan aracın ve araçtan fırlayan iĢçinin yerel mahkemece zararlandırıcı olayın, yol Ģartlarına 
bağlanması ve olayda iĢverene kusur verilmemesini Yargıtay bozarak aĢağıdaki Ģekilde hü-
küm kurmuĢtur. ―Yargıtay uygulamasında ve baĢlangıçta: iĢ kazalarıyla ilgili tazminat davaları kusu-
ra dayalı olarak çözümlenmekteydi.  1475 sayılı ĠĢ Kanununun 73. Maddesinde (4857 sayılı ĠĢ Kanu-
nu Madde 77) bu alanda, gerekli ilkeler kabul edilmiĢ ve iĢveren çalıĢtırdığı iĢçilerinin sağlık ve iĢ 
güvenliklerini koruma yönünde, gereken tedbirleri alma ve araçları temin etmekle yükümlü tutulmuĢ-
tur. Ne var ki, sosyal ve teknik alandaki değiĢim ve geliĢmeler, iĢyerlerinde tehlike boyutlarını artırmıĢ 
ve salt kusura dayalı kuralların bu alanda yeterli olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. ĠĢveren kendi 
alanında her türlü tedbirleri almıĢ olsa dahi; iĢyeri koĢullarından kimi tehlikeli durumlar, zararlandırıcı 
sonuçlar meydana gelmektedir. Kusura dayanan sorumluluk ilkesi, toplum ihtiyaçlarını cevap verme-
miĢ, adaletsiz durumlar ortaya çıkarmıĢtır. ĠĢte bu nedenle; kusursuz sorumluluğun bir türü olan 
tehlike sorumluluğu kavramı kabul edilmiĢ, iĢverenin her türlü özen görevini yerine getirmiĢ olması 
durumunda dahi, meydana gelen zararlı sonuçtan sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmiĢtir. Bu 
anlamda tehlike sorumluluğu mutlak bir sorumluluk olarak nitelendirilebilir. Ancak, belirtmek gerekir ki, 
tehlike sorumluluğu bir "sonuç" sorumluluğu da değildir. Zarar, iĢyeri koĢullarından veya iĢletmeye 
özgü tehlikeden doğmamıĢ ve araya giren baĢka bir nedenden meydana gelmiĢse, bu durumda 
iĢveren zarardan sorumlu tutulmamalıdır. BaĢka bir anlatımla, iĢyeri koĢullarından doğan tehlike ile 
zarar arasında uygun illiyet bağı (uygun neden sonuç bağı) yoksa, iĢverenin sorumluluğu da yoktur. 
Ġlliyet bağının kesilmesi; genelde üç durumda söz konusu olabilir: Mücbir sebep, üçüncü kiĢinin veya 
zarara uğrayanın ağır kusurları, illiyet bağını kesen nedenlerdir. Dava konusu olayda ise, illiyet bağını 
kesen durum söz konusu bulunmamaktadır. Mahkemece aksinin kabulü ve tehlike (risk) nazariyesinin 
kabul edilmemesi ve bu arada 27.03.1975 günlü 1/3 sayılı Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel 
Kurul Kararındaki görüĢe yer verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
(21.HD.01.02.2000, E.1999/9269 - K.2000/496) 

BaĢka bir olayda trafik iĢ kazası sonucu ölen iĢçinin, olay günü yönetimindeki araçla göreve giderken 
kaza yapması durumunda, eski ve bakımsız araç ile kazalıyı göreve göndermesi nedeniyle yerel 
mahkemece kusurlu bulunmayan iĢveren Yargıtay tarafından kusurlu bulunmuĢtur. Yargıtay tarafın-
dan yapılan değerlendirme aĢağıdaki Ģekildedir. ―Mahkemece yapılması gereken, arızalanan kamyo-
nun modeli de nazara alınarak iĢverence periyodik muayene ve bakımlarının yapılıp yapılmadığı; ĠĢçi 
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü hükümleri çerçevesinde iĢ yerinin niteliğine göre iĢ yerinde uygulan-
ması gerekli olan önlemlerin alınıp alınmadığı, hangi önlemlere iĢçinin uyup uymadığı yönlerinden 
ayrıntılı araĢtırma yaptırmak ve sonucuna göre bir karar vermektir.‖ (21.HD.07.02.2006, 
E.2005/13299 - K.2006/810) Benzer Ģekilde tarafından düzenli bakımı yapılmayan 15 yıllık araçla 
iĢçisini göreve gönderen iĢverenin ĠĢ Kanunu'nun kendisine yüklediği yükümlülüklerin tamamını yeri-
ne getirdiğinden söz edilemeyeceği açıktır. 

Yargıtay tarafından karara bağlanan bir olayda ise meydana gelen bir trafik iĢ kazasında yerel mah-
keme tarafından olay tamamen kaçınılmazlık sonucu meydana gelmiĢtir ve dolayısıyla iĢverenin 
kusuru yoktur Ģeklindeki kararını bozmuĢ ve aĢağıdaki Ģekilde hüküm kurmuĢtur. ―BK'nin 55. maddesi 
uyarınca istihdam edenin sorumluluğu için kendisinin veya çalıĢtırdığı kiĢinin kusuru koĢul değildir. 
Buradaki sorumluluk "özen ve gözetim ödevinin" objektif olarak yerine getirilmemesinden kaynakla-
nan kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Ne var ki istihdam edenin sorumluluğu için, istihdam 
edenle istihdam olunan arasında çalıĢtırma ve bağımlılık iliĢkisinin bulunması, zararın hizmetin ifası 
sırasında ve hizmetle ilgili olarak oluĢması, eylemin hukuka aykırı olması ve eylem ile zarar arasında 
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uygun nedensellik bağının bulunması gerekir. Mahkemenin belirtilen bu hukuksal olguları dikkate 
almaksızın, olayın yüzde yüz kaçınılmazlık sonucu meydana geldiğinin kabulü ile istemin tümden 
reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. ġu durumda yapılacak iĢlem; iĢin esasına girmek 
ve olayın oluĢ biçimini de gözeterek, iĢverene % 50'den aĢağı olmamak üzere bir sorumluluk vermek 
ve sonuca gitmektir. Mahkemenin yukarıda belirtilen maddi ve hukuksal olguları dikkate almaksızın 
istemi tümden reddetmesi ve iĢin esasına girmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
(21.HD.25.03.1997, E.1997/2108 - K.1997/2195) 

Görüldüğü üzere Yargıtay uygulamalarında iĢ kazası tespiti yapılan trafik kazalarında iĢverenin 
sorumluluğu kusura dayanmayan kusursuz sorumluluk olarak kabul edilmekte ve oldukça 
geniĢ bir Ģekilde yorumlanmaktadır. Bununla beraber illiyet bağının kesilmesi durumlarında ise 
(üçüncü kiĢinin, kazalının ağır kusurları ya da mücbir sebep) iĢverenin sorumlu tutulamayacağı açık-
ça ortaya konmaktadır. 

2. ĠġVERENLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Trafik kazası Ģeklinde sonuçlanmıĢ iĢ kazalarında iĢverenin yükümlülüğü temel olarak ĠĢ Kanunun 77. 
ve Borçlar Kanunun 332. maddesinden kaynaklanmaktadır. Buradaki yükümlülük ―özen ve gözetim 
ödevinin" objektif olarak yerine getirilmemesi Ģeklinde oluĢmaktadır. 

ĠĢverenin meydana gelen bir trafik kazasında ki kusuru, genel olarak iĢverence sağlanan araç-
tan, aracı kullanan ya da yolcu olarak bulunan iĢçiye verilmesi gereken eğitimde dahil olmak 
üzere iĢçinin çalıĢtırılma Ģartlarından ve varsa iĢyeri sahası içerisinde bulunan yol-
dan(tesisten) kaynaklanabilir. 

2.1.  Teknik Arıza 

Teknik arızadan dolayı, motorlu aracın iĢletilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan iĢletenlerin 
ve taĢımacıların sorumluluğu Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları TaĢımacılık Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu‘nda yer almıĢtır. Bahsi edilen bu yasalarda teknik arıza nedeniyle sorumluluktan 
kurtuluĢ olanağı tanınmamıĢtır. 

Teknik arıza, araçtaki bozukluğu anlatan bir kavramdır. Rot çıkması,  fren boĢalması, lastik patlama-
sı, bijon kesmesi, direksiyon kilitlenmesi gibi teknik arızalar, genellikle motorlu araçların düzenli olarak 
(periyodik) bakım ve onarımının savsaklanması veya gereği gibi yapılmaması, aĢırı yüklenmesi, 
erken yıpratılması, hor kullanılması, kullanım süresi dolmasına karĢın yük ve yolcu taĢıma iĢlerinde 
kullanımının sürdürülmesi gibi iĢletme kusurlarından ve az da olsa tasarım, üretim, montaj aĢamasın-
daki yapım (imalât) hatalarından kaynaklanmakta; bu yüzden tehlike sorumluluğu olarak nitelenmesi-
ne karĢın ―kusur‖ öğesi ağır basmaktadır. 

Genellikle teknik arızaları önlemek olanaklıdır. Önlenemiyorsa, o iĢletmede bir yönetim boĢluğu, 
eksiklik, düzensizlik, bozukluk, özensizlik var demektir. Teknik arızaları ―umulmayan hal‖ olarak nite-
lemek de yanlıĢtır. ĠĢleten, düzenli olarak her türlü bakım ve onarımı yaptırdığını  kanıtlamıĢ olsa 
dahi, imalat ve amortisman kusurları kazalara neden olabilmektedir. 

ĠĢ Kanunu ve ilgili mevzuatta araçlar iĢ ekipmanından sayılmaktadır. 4857 sayılı ĠĢ Kanuna göre 
çıkarılan ―ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği‖‘nin iĢverenin genel 
yükümlülüklerini düzenleyen 5. maddesi iĢverenlerin, iĢyerinde kullanılacak iĢ ekipmanının yapılacak 
iĢe uygun olması ve bu ekipmanın iĢçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm 
tedbirleri almasını düzenlemiĢtir. Öte yandan aynı yönetmelikte iĢverence, arızaya sebep olabilecek 
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etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iĢ ekipmanının uzman kiĢilerce periyodik kontrollerini ve 
gerektiğinde testlerinin yapılması da düzenlemektedir. 

Yukarıda detaylı olarak açıklanan düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere teknik arıza nedeniyle 
meydana gelen trafik iĢ kazasında teknik arıza olarak adlandırılan çoğu bozukluklar, beklenmeyen ve 
önceden tahmin edilemeyen durumlar değil, araçtaki bakımsızlıktan kaynaklanan iĢveren kusurları 
sayılmaktadır.  

2.2. ĠĢ Güvenliği Eğitimi 

ĠĢverenin yükümlülüğü yalnızca teknik arızaların oluĢmasını önlemek değil aynı zamanda iĢçi üzerin-
de gözetim ve denetim ödevi bulunduğundan, etkin bir denetleme mekanizması kurmalı ve bu yolla 
iĢçinin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymasını sağlamalıdır. Bu anlamda iĢverenler, çalıĢanları, 
yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karĢı karĢıya bulundukları mesleki 
riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği eğitim 
programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalıĢanların bu programlara katılmasını sağla-
makla sorumludurlar. BaĢka bir ifadeyle iĢverenler sürücülere bir trafik kazası oluĢmaması için eğitim 
vermek, riskler konusunda bilinçlendirme yapmakla yükümlüdürler. Bu konu 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 
77 maddesinde ve bu maddeye istinaden çıkarılan ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘ in 4 ve 8. maddelerinde düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemelerden 
de anlaĢılacağı üzere iĢverenler iĢçilere trafik kazalarının önlenmesi için iĢçilerin yol ve hava koĢulla-
rına, hız kurallarına uymasını, yük durumunu dikkate almasını, iniĢ çıkıĢlarda vites küçültme gibi 
önlemlere baĢvurmasını de içine alacak Ģekilde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimi vermekle yükümlüdür. 
ĠĢverenlerin verecekleri eğitimle iĢçilerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluĢturacak uygun davranıĢ 
kazandırmamaları iĢveren kusuru olarak değerlendirilmektedir. 

2.3. Yol/Tesis Güvenliği 

ĠĢverenlerin iĢyeri sahası içerinde araçların güvenli bir Ģekilde hareket etmelerine imkân tanıyan yol 
ve tesisat oluĢturmaması da olası trafik iĢ kazalarını önlemesi açısından önemlidir. ĠĢverenler iĢyeri 
sahası içerisinde trafik kazalarına sebebiyet verecek Ģekilde bulunan yol bozuklukları, yarıkları ve 
çukurlarını gidermeli güvenli bir yol sağlamalıdırlar. 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‘na göre çıkarılan ĠĢyeri 
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelikte ―yayaların kullan-
dığı ve/veya araçlarla malzeme taĢımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve iĢyerinde yapılan iĢin 
özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taĢınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi 
bırakılacaktır‖ denilmektedir. Öte yandan yine 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‘na göre çıkarılan Güvenlik ve 
Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği EK-V 2. maddesinde belirtilen trafik yollarının iĢaretlenmesi kurallarına 
uyulmalıdır.  

2.4. ÇalıĢma Süreleri 

ĠĢveren yükümlülüklerinden bir diğeri ise iĢçilerin çalıĢtırılma koĢullarından kaynaklanmakta olup 
bunlardan konumuzla ilgili olanı çalıĢma saatleridir. Kazalara sebebiyet veren unsurlar değiĢik olmak-
la birlikte, yorgunluk çoğunlukla ön planda yer almaktadır. Yorgunluk yavaĢ yavaĢ hissedildiği andan 
itibaren sürücünün kavrama ve reaksiyon yetenekleri önemli ölçüde azaltarak kazalara sebebiyet 
vermektedir. 

Karayolları Trafik Yönetmeliği‘nde ticari amaçla yük taĢımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu 
geçen araçların Ģoförleri ile ticari amaçla yolcu taĢımacılığı yapan ve taĢıma kapasitesi Ģoförü dahil 9 
kiĢiyi geçen araçların Ģoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve de-
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vamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmelerini yasaklanmıĢtır. Anılan yönetmelikte ―…bu Ģoförlerin 
4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları 
mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar 
Ģeklinde de kullanılabilir.‖ denilmektedir. 

ĠĢçilerin çalıĢma sürelerini düzenleyen ĠĢ Kanunu‘nun 63. maddesinde ise çalıĢmaların günde 11 
saati aĢamayacağı düzenlenmiĢtir. Gece çalıĢmalarını düzenleyen aynı kanunun 69. maddesinde de 
―iĢçilerin gece çalıĢmaları 7.5 saati geçemez‖ denilmektedir.  

Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere iĢverenlerin araç kullanan iĢçilerin iĢ planlarını 
düzenlerken çalıĢma sürelerini dikkate almamaları veya yüklerin vaktinde yerine ulaĢtırılması amacıy-
la iĢçiler üzerinde baskı oluĢturmaları neticesinde çalıĢma sürelerini ihlal etmeleri iĢveren kusuru 
olarak değerlendirilebilir. 

 

SONUÇ 

Ülkemizde trafik iĢ kazalarının sayısı 2007 yılında 2930, 2008 yılında 2515, 2009 yılında 2661 ve 
2010 yılında 2533 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu yıllarda trafik kazaları dolayısıyla yaĢanan iĢ kazaları 
toplam iĢ kazalarının %3.5-4‘ünü oluĢturmakta olup bu durum önemli sosyal ve ekonomik sorunlara 
neden olmaktadır.  

ĠĢverenler, trafik iĢ kazalarını azaltmak amacıyla gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 
noksansız bulundurmak ve etkin bir denetim ve gözetim mekanizması kurmakla yükümlü oldukların-
dan dolayı olası trafik iĢ kazalarında kusursuz sorumlu tutulacaklardır. ĠĢverenlerin bu sorumluluğu 
ancak iĢçinin veya üçüncü kiĢinin kusuru ile mücbir sebep varlığında bozulabilir. Trafik iĢ kazalarının 
önlenmesi için iĢverenlerin, iĢçiler tarafından kullanılan araçları muntazaman ve periyodik 
olarak gözden geçirmeleri, bu araçları bakımlı halde bulundurmaları suretiyle teknik arızalara 
sebebiyet vermemeleri, iĢçilere karĢı karĢıya bulundukları riskler, bunlarla ilgili alınması gere-
ken tedbirleri de içine alan, davranıĢ farklılığı oluĢturacak Ģekilde iĢ sağlığı ve güvenliği eği-
timleri vermeleri, varsa iĢyeri sahası içerisinde bulunan trafiğin olduğu yollarda gerekli önlem-
leri almaları ve iĢçilerin yasal çalıĢma sürelerine özen göstermeleri gerekmektedir. 

Trafik kazalarının önlenmesi konularında yapılan çalıĢmalarda genelde altyapı, taĢıtlar, sürücü bilinci, 
mevzuat ve denetim boyutunda incelenmekte olup ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği boyutunda da ele alınarak 
trafik iĢ kazalarının azaltılmasına katkı sağlanmalıdır.   
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ALKOLLÜ OLARAK TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ TEHLĠKEYE SOKMA SUÇU VE 
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA KABAHATĠ 

 

Aydın BEDĠRHAN 

Bu bildirimizde; öncelikle alkollün birey ve davranıĢları üzerindeki etkisi ortaya konulacak, ardından 
gerek WHO Dünya  Sağlık Örgütü verileri gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak  
2918 Sayılı Kanun 48. maddesinde  sayılan alkollü araç kullanma kabahatinin suçu önlemedeki 
baĢarısı üzerinde durulup, Türk Ceza Kanunu 179. madde 3. fıkrası alkol alarak trafik güvenliğini 
tehlikeye sokma eylemi Yargıtay kararları ıĢığında irdelenecek ve sonrasında iki eylem arasındaki 
farklar ortaya konarak finalde öneride bulunulacaktır. 

Bilindiği gibi, alkol alındıktan sonra birey üzerinde birçok etki yaratmaktadır.Bu sebeple, konumuz 
açısından alkolün   hangi oranlarda alındığında bireysel davranıĢlarda olumsuz etki yaratığı hususu 
öncelikle ele alınacaktır. 

ALKOLÜN VÜCUT VE DAVRANIġLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ ÖLÇÜM DEĞERĠ  VÜCUT VE DAV-
RANIġ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ1 

Farklı Kan - Akol Konsantrasyonunda Vücutta 
Görülmesi Muhtemel Olan Bozukluklar Alkol 
Ölçüm Değeri  

Vücut ve DavranıĢ Üzerindeki Etkileri  

0,2 Promil  Ruh halinin değiĢmesi, vücut ısısında hafif bir 
yükselme, davranıĢlar üzerindeki kontrolün 
azalması,  

0,5 Promil  Belirgin bir gevĢeme, dikkatin azalması, 
koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun 
baĢlaması,  

0,8 Promil  Koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin 
bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol 
etme becerisinin zarar görmesi,  

1 Promil  SarhoĢluk belirtileri, muhtemel mahcup edici 
davranıĢlar, bir an neĢeli bir an üzgün olmak 
gibi ruh halinde gidip gelmeler,  

1,5 Promil  Ayakta durma, yürüme ve konuĢmada güçlük 
çekme, denge ve koordinasyonun kaybedil-
mesi, belirgin olarak sarhoĢluk hali,  

2 Promil  Ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, 
ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi 
belirgin duygusal tutarsızlıklar,  

3 Promil  Reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek 
çok kiĢide bilinç kaybı  
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Yukarıdaki verilerden anlaĢılacağı üzere, alkolün etkilerinin 0.2 promilden itibaren baĢladığı,0.5 pro-
milde (bizde yasal sınır) dikkatin  azaldığı, muhakeme bozukluğunun oluĢtuğu,0.8 promilde koordi-
nasyon,algı ve muhakemede bozulma, kendini kontrol etme yetisinde azalma olduğu, 1 promilde ise 
sarhoĢluğun meydana geldiği,1.5 promilde  ayakta durmada güçlük, konuĢmada zorluk ve kekeleme-
nin ortaya çıktığı, bu miktarların üstünde ise hayati tehlike oluĢturacak derecede zehirlenmelerin 
meydana geldiği anlaĢılmaktadır. Bu verilerde kullanılan promil, 100 mililitre kanda bulunan alkolün, 
miligram  cinsinden ifadesidir. Yani mg/100ml kan ‗dır. 

___________________________________________________________________________ 

*RüĢtü Ünsal PMYO‘da 3.Sınıf Emniyet Müdürü Öğretim Görevlisi 

 

Sayılan etkiler kiĢinin toleransına, aç ve tok olmasına, kilosuna, karaciğer büyüklüğüne, içiĢ hızına 
göre de değiĢebilmektedir. Alkol alındıktan 20 dakika sonra etki etmeye baĢlamakta ve alımından 
itibaren bir,iki saat sonra ise maksimum düzeye ulaĢmaktadır. Saatte yaklaĢık nadir de olsa 25 mg 
alkol vücuttan atılabilmektedir. Bilimsel ortalama ise  alınan  alkol miktarının saatte % 15‘nin  vücuttan 
atıldığına yöneliktir.Yani birinci ölçümde kanda 100 promil ( 100 mg) ise ikinci saatte 0.85 promile (85 
mg) inebilmektedir. 

Alkol tolerans geliĢmemiĢ yeni içicilerde çok daha düĢük doz alkol alımı, ağır etkiler yaratabilmekte-
dir.Avrupa birliğinin yayınladığı enerji ve kontrol 2006 raporundan anlaĢılacağı üzere, yeni ehliyet 
almıĢ kiĢilerde yasal sınır, bazı ülkelerde  0.2 promildir. Avusturya, Hollanda, Ġspanya, Letonya, Yu-
nanistan gibi, yine (0.2), Estonya(0.2), Litvanya(0.4), Polonya(0.2) gibi ülkelerde de yasal sınır 0.5 
promil altındadır2. 

AB Ülkelerinde Trafikte İzin Verilen Kanda-
ki Alkol Üst Sınırları (EC, 2006) Ülke  

Trafikte Ġzin Verilen Kandaki Alkol Üst 
Sınırları  

Avusturya  0,5 g/l (Yeni sürücüler ve C sınıfı sürücü 
ehliyet sahipleri için < 0,1 g/l)  

Belçika  0,5 g/l  

Bulgaristan  0,5 g/l  

Çek Cumhuriyeti  0 g/l  

Danimarka  0,5 g/l  

Estonya  0,2 g/l  

Finlandiya  0,5 g/l  

Fransa  0,5 g/l  

Güney Kıbrıs  0,5 g/l  

Hollanda  0,5 g/l (Yeni sürücüler için 0,2 g/l)  

Ġngiltere  0,8 g/l  
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Ġrlanda  0,8 g/l  

Ġspanya  0,5 g/l (Mesleği araç kullanmak olanlar ve 
yeni sürücüler için 0,3 g/l)  

Ġsveç  0,2 g/l  

Ġsviçre  0,5 g/l  

Ġtalya  0,5 g/l  

Letonya  0,5 g/l (Yeni sürücüler için 0,2 g/l)  

Litvanya  0,4 g/l  

Lüksemburg  0,8 g/l  

Macaristan  0,5 g/l  

Malta  0,8 g/l  

Polonya  0,2 g/l  

Portekiz  0,5 g/l  

Romanya  0 g/l  

Slovakya  0 g/l  

Slovenya  0,5 g/l  

Yunanistan  0,5 g/l (Mesleği araç kullanmak olanlar ve 
yeni sürücüler için 0,2 g/l)  

 

Sonuçta çok küçük dozlarda alkol alınması, bireyin davranıĢlarını etkileyerek araç kullanma kabiliye-
tini olumsuz etkileyebilmekte ve trafik güvenliği de tehlikeye sokabilmektedir. 

Adli tıp uzmanları tarafından,alkolün yan etkilerinin baĢladığı ve sürüĢün olumsuz etkilerinin görüldü-
ğü düzey, sıklıkla 30-40 mg/dl olarak bildirilmektedir (0.30-0.40 Promil) Tolerans geliĢmemiĢ birey-
lerde 20 mg/dlgibi düĢük kan alkol düzeylerinde bile sürüĢ becerilerinin olumsuz etkilenebildiği sap-
tanmıĢtır. Risk artıĢ oranı ile alkol düzeyi arasındaki iliĢki ise araĢtırma sonuçlan arasında farklılık 
olmakla birlikte alkol düzeyinin artıĢı ile risk artıĢının paralel gittiği konusunda tüm araĢtırmacılar hem 
fikirdir. Kaza riskinin  40 mg/dl     üzerinde belirgin  olarak arttığı bilinmektedir3.  

Alkollü araç kullanma ile ilgili Adli Tıp Kurumu 5.Ġhtisas Dairesi‘nin kararları : ‗.. 30 mg/dL ve altında 
alkol düzeyinde olan bireylerin aksi ispatlanmadıkça güvenli sürüĢ yeteneklerinin bozulmadı-
ğının kabulü gerektiği yönündedir. Kurul 101 mg/dL üzerinde kan alkol düzeyine sahip sürücü-
lerin ise bunun tam aksine bireysel farklılıkları ortadan kaldırabilecek ölçüde alkollü olduğunu 
ve bu seviyede alkol tesiri altındaki sürücülerin hemen tümünün emniyetli sürüĢ yeteneğinin 
olumsuz olarak etkilendiğinin kabulü gerektiği.4‟Ģeklindedir. 
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Konuya alkollün suçlar üzerinde etkisi açısından yaklaĢan Dünya sağlık örgütü aĢağıdaki verileri 
tespit etmiĢtir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)‘nun Türkiye dahil 30 ülkeyi ihtiva eden araĢtırmaya göre 
olaylarda alkolün etki yüzdeleri5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü verileri alkolün suçlar üzerindeki etkilerini ortaya net bir Ģekilde koymakta-
dır.Meydana gelen kazaların % 70‘i alkol  kaynaklı kazalardır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde veriler aĢağıdaki gibidir6: 

DAĠMĠ VEYA GEÇĠCĠ SÜRELERLE GERĠ ALINAN SÜRÜCÜ BELGESĠ SAYISININ YILLARA GÖ-
RE DAĞILIMI(1)  

YILLAR ALKOL AġIRI HIZ 
CEZA PU-

ANI 
DĠĞER (2) TOPLAM 

2001 80.347 15.185 5.192 5.104 105.828 

2002 75.265 8.100 1.761 3.493 88.619 

2003 76.262 4.391 2.931 2.500 86.084 

2004 88.096 3.491 2.017 2.328 95.932 

2005 72.759 2.193 1.474 1.744 78.170 

2006 81.701 1.209 1.879 1.389 86.178 

2007 106.168 985 2.165 1.242 110.560 

Olay Yüzde (%) 

Cinayet 85 

BoĢanma 80 

EĢler Arası ġiddet 70 

Tutukluluk 78 

Serserilik 70 

Mala yönelik suçlar 77 

Hırsızlık ve yankesicilik 71 

ĠĢe Gitmeme 60 

Ġntihara TeĢebbüs 90 

Irza tecavüz 50 

Trafik Kazaları 70 

Akıl hastalıkları 60 

http://www.trafik.gov.tr/motor.aspx
http://www.trafik.gov.tr/motor.aspx


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

347 

2008 133.757 1.827 2.695 1.153 139.432 

2009 121.787 1.090 14.330 1.412 138.619 

2010 139.844 638 21.894 1.196 163.572 

TOPLAM 975.986 39.109 56.338 21.561 1.092.994 

Ülkemizdeki duruma gelindiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire BaĢkanlığı tarafından hazır-
lanan  alkollü araç kullanma sebebiyle sürücü belgesi geri alınanların  istatistiki verileri, durumu tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. 2001 yılında sayı 80.347 iken 2010 yılında  139.844 olmuĢtur. 
Yani nerdeyse iki katlık bir artıĢ söz konusudur.  

ġuana kadar alkol alımının, sürücü üzerindeki etkileri, hangi miktarlarda alındığında güvenli sürüĢü 
etkileyebileceği hususuna iliĢkin adli tıp uzmanlarının görüĢleri ve alkol etkisiyle iĢlenen haksız fiillerin 
gerek evrensel gerekse yerel istatistiki verileri ıĢığında,  2918 Karayolları Trafik Kanunu 48. maddesi 
alkolü araç kullanma kabahati ile Türk Ceza Kanunu 179-3. hükmü Alkol etkisiyle emniyetli bir Ģekilde 
araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye 
sokma suçu hukuksal  olarak incelenecektir: 

A-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun‟un 48.maddesi ; 

Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı:  

Madde 48 – UyuĢturucu veya keyif verici maddeleri almıĢ olanlar ile alkollü içki almıĢ olması nedeniy-
le güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır.  

(DeğiĢik: 8/1/2003 - 4785/3 md) UyuĢturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin 
etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır. 
Tespit usulleri ve muayene Ģartları, Sağlık Bakanlığının görüĢüne uygun olarak hazırlanacak yönet-
melikte düzenlenir.  

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur.  

Adıgeçen Kanun‘un 48. maddesi,  alkol almak suretiyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ sürü-
cülerin yönetmelikte belirtilen kandaki alkol miktarını aĢması durumunda yaptırıma uğrayacaklarını 
düzenlemektedir. Bu amaçla Karayolları Trafik Yönetmeliği çıkarılmıĢ ve 97. maddesinde 0.50 promil 
üstü alkol   almıĢ sürücülerin  araç kullanmaları yasaklanmıĢtır. Eğer  toplu ulaĢım aracı sürücüleri ve 
yük taĢıyıcıların alkol alması yasaklanmıĢtır. Taksi, otobüs, kamyon Ģoförü gibi. 

Bu kabahatin oluĢması için sürücülerin 0.51 promil ile araç kullanmaları yeterlidir.Zira alkol etkisiyle 
güvenli sürüĢ yeteneğini kaybetme sınırı yönetmelikle 0.51 promil belirlenmiĢtir. O halde kanun 
kapsamında güvenli sürüĢ yeteneği nedir sorusuna cevap vermek maddeyi hukuksal olarak algı-
lamamızı kolaylaĢtıracaktır. Güvenli sürüĢ yeteneği sürücünün araç kullanırken kendine bağlı olan 
özellikleridir. Dikkati, çevikliği, görmesi, refleks, muhakeme yapma gibi. Bir sürücüden, araç kullanır-
ken ani karar vermesi,fren yapması,önüne aniden fırlayan birine veya araca çarpmamak amaçlı fren 
yapması, manevra yapması, ayna kontrolü, ıĢıkları, levhaları görüp hızlı bir Ģekilde algılayıp karar 
vermesi,öndeki aracı mesafeli Ģekilde takip etmesi, keskin virajları algılaması, görmesinde problem 
olmaması,cisimleri iyi seçmesi beklenmektedir. Alkol ile birlikte bu sayılan nörolojik ve oftalmolojik  
özellikler zayıflamakta  ve alkol oranına bağlı  tamamen geçici kaybolabilmektedir. Kısacası 
sürücüde  sayılan hallerin alkol etkisiyle  yapılamaması durumu ortaya çıktığında güvenli sürüĢ yete-
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neği kaybedilmiĢ sayılmalıdır. Ancak; bu haldeyken trafik güvenliğini yani baĢka sürücüleri etkileme-
mesi gereklidir.Yani alkollü iken sürücünün alkol almasına rağmen dıĢ alemce hal ve hareketlerinde 
bir anormallik gözlenmemesi bunun ancak kontroller sırasında ortaya çıkma durumudur. Lakin aĢağı-
da izah olunacağı üzere  Yargıtay içtihadına göre, 100 ve üstü promil artık TCK 179-3 kapsamında 
değerlendirilmektedir.Bir sürücünün sürüĢ yeteneğini kaybedip kaybetmediği öncelikle zabıtanın 
yapacağı ölçümle yapılmalı itiraz vaki olduğunda  mutlaka uzman bir raporla değerlendirilmelidir. 
Sadece ağzı alkol kokuyor, ĢarhoĢtur ibaresinden daha ziyade nörolojik ve oftalmolojik muayene 
yapılarak bilirkiĢi raporu düzenlenmelidir.Ġtiraz yok ise  ve sürücünün kendi baĢına sağlık kuruluĢuna 
gidip kan tetkiki yaptırması DanıĢtay tarafından da kabul görmemektedir. 

Makalemizin baĢında   ifade etiğimiz gibi, Adli tıp kurumu kararına göre 30 promil altında kiĢinin 
sürüĢ yeteneğinin kaybolduğu aksi ispat edilmedikçe kabul edilmemektedir.Yani 30 promilin 
üstü, kaybetmiĢ sayılmakta,altında değerlerde ise mutlaka bir uzman raporu gerekmekte-
dir.Unutulmaması gereken bir noktada  alkol toleransı geliĢmeyen kiĢiler için 0.20 promil gözden 
kaçırılmamalıdır.Bu Ģahıslar özellikle giyimlerinin düzgün,dağınık olup olmadığı yönünde değerlendiri-
lir,doğum tarihi,oturduğu adres,haftanın hangi gününde olunduğu sorulup cevap vermesi,iki el iĢaret 
parmak uçlarını  birbirine değdirmesi, düz bir çizgi çizilip hatta üzerinde yürümesi,kendi etrafında 
dönmesi, ikamet adresini bir kağıda yazması talep edilir.Bu hareketlerde duraksama,denge bozulma-
sı,yavaĢ yavaĢ yürümesi,günleri hatırlamaması  veya geç cevap vermesi,ceket düğmesini zor ilikle-
mesi gibi durumlar gözlemlendikten sonra pozitif bulgular çıkması halinde 30 promilin altındaki sürü-
cüler, adli tıp uzmanına gönderilerek güvenli  sürüĢ yeteneği  yönünden muayene ettirilir. 

Hukuksal olarak,2918 Sayılı Kanunun 48-1 ve 2 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,  alkol etkisiyle 
sürücünün sürüĢ yeteneğini kaybetmiĢ bir Ģekilde araç kullanmasını ilk fıkra  yasaklamıĢtır.Ġkinci fıkra 
ise  sürüĢ yeteneğini ortadan kaldıran alkolün etkilerinin ve kandaki oranının zabıta tarafından cihaz-
larla belirlenebileceğini hüküm altına alınmıĢtır.Yürütmeye de yönetmelik yapma yetkisi vermiĢtir. 

Yürütme, kandaki alkol oranının nasıl tespit edeceğini yönetmelikle belirlemiĢtir. Ancak. bunun yanı 
sıra  yine yönetmelikle  0.50 promil yasal sınırını koyarak adli tıp kurumunun güvenli sürüĢ yeteneğini 
kaybetme için belirlediği 0.30 promil sınırının üstünde bir limit belirleyerek, yasada geçen güvenli 
sürüĢ yeteneğini yitirme durumunu kanuna aykırı olarak kısıtlamıĢtır. Bu  ise düzenlemeyi hukuka 
aykırı hale getirmektedir. Halbuki yapılması gereken; güvenli sürüĢ yeteneği kaybetme kavramının ne 
olduğu hususunda   Adli Tıp Kurumu  gibi uzman kuruluĢlardan görüĢler  alınıp yüksek yargı içtihatları 
ile değerlendirip elde olunacak bilgiler  TeĢkilata  bir genelgeyle duyurulmalıydı. 

Diğer bir ifade ile, ―Alkollü içki almıĢ olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢi‖ 
kriterinin yönetmelikte yok sayılmıĢ olmasının, hukuken mümkün olmadığı ve bu sebeple, 0.50 promil 
miktarını belirleyen yönetmelik hükmünün geçersiz olduğu, ..Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 
23.01.2003 gün ve 2002/8011 esas, 2003/588 sayılı kararı ve bu karanı onaylayan Yargıtay Hukuk 
Genel Kuruluna 02.03.2005 tarih ve 2005/11-81 esas, 2005/118 sayılı kararından anlaĢılmakta-
dır…Karar Ģu Ģekildedir: 1-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 23.01.2003 gün ve 2002/8011 esas, 
2003/588 sayılı kararında  ―Kasko Sigorta Genel ġartları'nın A. 5-5 maddesinin dayanağını teĢkil 
eden Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesine göre, alkollü içki almıĢ olması nedeniyle güvenli 
sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢilerin karayolunda araç kullanması yasaklanmıĢtır. Sözü edilen 
yasaklamayı düzenleyen KTK'nın 48. maddesinin ilk fıkrasında (alkollü içki almıĢ olması nedeniyle 
güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢilerin karayollarında araç kullanmaları yasaklanmıĢ) 
olup, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki yönetmelik düzenlenmesine olanak tanıyan hükümde yasak-
lama yetkisi Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ... maddesinde, yukarıda anılan yasa hükmünün tekrar-

http://www.hukuki.net/
http://www.hukuki.net/
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lanmasını müteakip, uyuĢturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin oranlarını ne Ģekilde 
saptanacağı belirlendikten sonra, yasada yer alan güvenli araç sürme yeteneğini kaybetme hük-
mü dikkate almadan, mücerret 0.50 promil üstünde alınan alkol miktarına göre araç kullanma 
yasağı getirilmesi, yasal dayanağı bulunmadığından geçersizdir. Geçersiz yönetmelik hüküm-
lerinin yasaya aykırı bir şekilde poliçede genel şart olarak kabulü mümkün değildir. Bu itibarla, 
yasa hükmü uyarınca kandaki promil oranı dikkate alınmaksızın olayın sürücünün alkolün etkisi ne-
deniyle güvenli sürüĢ yeteneğini kaybetmesi sonucu meydana gelip gelmediğinin saptanması 
önem kazanmaktadır. Zira, alkolün etkisi kiĢilerin bünyesine göre değiĢik sonuçlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Nitekim, dava konusu olayda da, aralarında nöroloji uzmanı bir hekimin de 
bulunduğu bilirkiĢi kurulunca verilen 09.11.2001 günlü ek raporda davaya konu olayın sürücü-
nün alkolün etkisinde kalması sonucu meydana geldiği belirtilmiĢtir. Bu durumda davanın red-
dine karar verilmesi gerekirken, alkol seviyesinin yönetmelikte belirlenen 0.50 promilin altında kaldığı 
gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi yerinde  görülmemiĢ  ve  davalı  sigortacı  vekilinin 
temyiz isteminin kabulü ile hükmün bozulması gerekmiĢtir..." gerekçesiyle  yerel mahkeme kararı 
bozulmuĢtur9. 
Özetle, Adli Tıp Kurumu‘nun güvenli sürüĢ yeteneğiyle ilgili kararlarının alkollü araç kullanmada baz 
alınması  ve istatistiksel olarakta 0.50 promil oranının kabahat sayısını düĢürmediği aksine arttığı 
olgusuyla beraber ,bu orandan  vazgeçilerek kanunun öngördüğü güvenli sürüĢ yeteneğini kay-
betme anlayıĢına dönülmesi tavsiye edilmektedir. 

B-Trafik Güvenliğini  Tehlikeye Sokmak 

179.Madde  3.Fıkrası: 

(3) Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç 
sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kiĢi yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır.(iki yıla kadar hapis) 

Maddenin gerekçesinde bu fıkra Ģu Ģekilde gerekçelendirilmektedir;… Maddenin üçüncü fıkrasında, 
alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve 
idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kiĢinin cezalandırılması öngörülmüĢ-
tür. Bu bakımdan, örneğin uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kiĢi-
lerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluĢtuğunu kabul etmek gerekir. 

Maddenin herhangi bir yerinde veya kanunda trafik güvenliği tanımı yapılmamıĢ ve hangi hal ve 
hareketlerin trafik güvenliğini tehlikeye sokacağı belirtilmemiĢtir.Ancak trafik ve güvenlik kavramların-
dan yola çıkarak bir tanım yapılabilir.Trafik 2918 Sayılı kanuna göre yayaların,araçların,hayvanların 
karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir.Güvenlik ise, Türk Dili Kurumu Sözlüğü‘ne göre toplum 
yaĢamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kiĢilerin korkusuzca yaĢayabilmesi durumu, emni-
yettir.O halde Trafik Güvenliği,karayolu üzerinde toplumun hal ve hareketini düzenleyen trafik 
kurallarının aksamadan yürütülmesi ve oluĢan bu düzen içinde bireylerin korkusuz ve emn i-
yetli bir Ģekilde yaĢaması durumudur.Yani kamuya mahsus olan yollarda trafik kanunlarının 
hüküm sürerek toplumsal hayatı düzenlemesi ve böylece bu düzen içinde bireyin can ve mal 
emniyetinin korunmasıdır.Bildiğimiz gibi,karayollarında uyulması gereken kuralları, Karayolları 
Trafik Kanunu düzenlemektedir.Kurallara uymamak yaptırıma bağlanmıĢtır.Bu bilgiler ıĢığında alkol 
etkisiyle araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanarak trafik güvenliğini 
tehlikeye düĢüren kiĢi 179-3 fıkrası usulünde cezalandırılacaktır. 
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Bu suç soyut bir suçtur.Yani hareket sonucu zararın doğması beklenmez.Sadece kanunda öngörülen 
hal ve hareket içinde olmak suçu iĢlemek için yeterlidir.Bu noktada kanunda geçen emniyetli sözcü-
ğünün neyi ifade ettiğinin bilinmesi gerekmektedir.Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre  emniyet-
li,güvenilir,inanılır demektir.Karayollarında tüm  bireylerin kurallara uygun hareket  ve trafik güvenliğini 
tehdit etmemesi gerekmektedir.ĠĢte bundan dolayıdır ki tüm sürücülerden hem kendi can ve mal 
emniyeti hem de baĢka sürücülerin mal ve can emniyeti açısından  tüm kurallara uyması beklenmek-
tedir.Örneklendirecek olursak, kırmızı ıĢık yandığında durmak,geçiĢ sırasında geçiĢ yapana yardımcı 
olmak,hız sınırlarına uymak,uzun farlarını karĢıdakinin gözünü alacak Ģekilde sürekli yakma-
mak,dönüĢ kurallarına uymak,Ģerit değiĢtirirken  iĢaret vermek ve Ģeritleri kontrolsüzce değiĢtirme-
mek,ters yola girmemek,trafik ıĢıklarına ve zabıtasına uymak,geçmenin yasak olduğu yerlerde geç-
memek,kavĢaklarda ray üzerinde giden araçlara öncelik vermek,gidiĢe ayrılan sol Ģeridi sürekli iĢgal 
ederek geçiĢi engellemek,taĢıt kullanma süresi olanlar bu süre dolmasına rağmen aracı kullanmama-
sı(otobüs,kamyon gibi),yolda zik zak yapmamak,araçtan yola çöp dökmemek,yol iĢaret ve bordür 
taĢlarına çarparak seyretmemek,tek taraflı olarak  kaldırıma çıkmamak,hasarlı trafik kazası yapma-
mak gibi. Yani sürücü alkol aldığında karayolu üzerinde yukarda sayılan hal ve hareketlerin aksini 
yaparak trafiği tehlikeye sokarsa Türk Ceza Kanunu 179-3 maddesince cezalandırılabilecektir.Ama 
her somut olaya rastlayan kolluk, mutlaka sürücünün bu durumlarını tutanağa  geçirmelidir. 

Konuyu Yargıtay Ġçtihatlarıyla değerlendirmek,suç soruĢturması açısından olayın delillendirilmesi ve 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önem taĢımaktadır.Bu sebeple önemli bazı içtihatlar 
aĢağıda verilmiĢtir. 

1- Sanığın kullandığı aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını tarla içine 
devirip maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda, olay tutanağına göre, sanığın alkollü 
olduğu ayakta durmakta zorluk çektiği, alkol ölçüm cihazına üflemesi istendiğinde bağırıp 
çağırdığı, ayakta tek baĢına durmakta zorlandığı, ikna sonucu yapılan ölçümde de 169 promil 
alkollü olduğunun tespit edildiği, bu oluĢ itibariyle sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak 
suçunun unsurları oluĢtuğu (2.CD 12.2008.Esas No:2008/38548 Karar No:2009/47290 

2-193 promilli alkollü olan sanığın,  sevk ve idaresindeki motosikletle  köy yolunda seyir  halinde iken, 
önündeki araca çarparak kiĢilerin  maddi hasara sebebiyet vermesi fiili, sanığın alkolün etksindeyken 
araç kullanma suçunu oluĢturur.(2.CD 15.11.2006 tarihli ve  3902/18319 sayılı içtihadı) 

3- Tutanak tanığı polis memurlarının çeĢitli aĢamalarda değiĢmeyen ifadelerinde seyir halinde olan ve 
sanığın kullandığı aracı durdurduklarında sanığın alkollü olduğunu tespit ettiklerini söylemeleri, tuta-
nak tanığı Y.K : G‗nin araç kullanırken zik zak çizdiğini belirtmesi ve aldırılan doktor raporuna 
göre sanığın 180 promil alkollü olduğunun anlaĢılması karĢısında, tutanak tanıklarının ifadelerine 
neden itibar edilmediği açıklanıp tartıĢılmadan, olay sırasında aracı kendisinin kullanmadığına dair 
sanık savunması ile savunma tanıklarının birbiriyle çeliĢkili ifadelerine dayanılarak yazılı Ģekilde 
sanığın beraatine karar verilmesi, hukuka aykırıdır (2.CD 26.01.2010  tarihli ve Esas No : 
2009/763  Karar No : 2010/1298 sayılı içtihadı)  

4- Olay tutanağında sanığın süratli bir Ģekilde araç kullandığı belirtilmiĢse de süratinin ne olduğu 
konusunda somut bir bilgi veya belge bulunmadığı gibi, olay yerine çağırılan trafik görevlilerince sanık 
hakkında yalnızca 1.56 promil ile alkollü araç kullanmak ve araçta yaptırdığı değiĢikliği tescil ettirme-
den araç kullanmak eylemleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmıĢ, süratli araç kullanmak ile ilgili bir 
iĢlem yapılmamıĢtır. Bu nedenle sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle cezalandırılması-
na olanak bulunmamaktadır. Yerel Mahkemece, suçun unsurlarının oluĢmadığı nazara alınmadan 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

351 

sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.(C.G.K 2007-2-103 Esas ve 2007-111 
Karar,22.05.2007) 

Bu  karar devamında,.. Gerek maddenin somut olayda uygulanan 3. fıkrası, gerekse madde gerekçe-
si incelendiğinde görüleceği üzere, yaptırım altına alınan eylem, alkol ve uyuĢturucu madde etkisiyle  
emniyetli bir Ģekilde  araç kullanamayacak kiĢinin, bu halde araç kullanmasıdır. Bu suç kasıtla 
iĢlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuĢturucu maddenin sırf kullanılmıĢ olması bu suçun oluĢması için 
yeterli olmayıp, kiĢinin bu halde emniyetli Ģekilde araç kullanamayacağını bilerek araç kullan-
ması gerekmektedir. KiĢinin emniyetli Ģekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun her somut 
olayda saptanması zorunludur. Bir baĢka anlatımla, alkol veya uyuĢturucu madde kullanılmasına 
rağmen kiĢinin emniyetli bir Ģekilde araç kullanabildiği hallerde bu suçun oluĢması olanaksızdır. 

..... Görüldüğü gibi, dosya kapsamından sanığın 1.56 promil ile  alkollü olarak araç kullandığı sabit ise 
de emniyetli bir Ģekilde araç kullanamayacağına iliĢkin herhangi bir bilgi veya belge bulunmamakta-
dır. Her ne kadar olay tutanağında sanığın süratli bir Ģekilde araç kullandığı belirtilmiĢse de süratinin 
ne olduğu konusunda somut bir bilgi veya belge bulunmadığı gibi, olay yerine çağırılan trafik 
görevlilerince sanık hakkında yalnızca alkollü araç kullanmak ve araçta yaptırdığı değiĢikliği 
tescil ettirmeden araç kullanmak eylemleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmıĢ, süratli araç 
kullanmak ile ilgili bir iĢlem yapılmamıĢtır. Akabinde hastaneye götürülen sanığın, ileri dere-
cede alkollü olduğuna iliĢkin rapor düzenlenmiĢ, ancak emniyetli bir Ģekilde araç kullanama-
yacak halde olduğuna iliĢkin olarak uzman hekim tarafından verilmiĢ bir rapor da bulunma-
maktadır. 

Bu kararda kurul baĢkanı aĢağıdaki gerekçe ile muhalif oyu kullanmıĢtır; 

Çoğunluk görüĢüne katılmayan Kurul BaĢkanı, Konu ile ilgili olarak BaĢkanlığımızca yapılan araĢtır-
mada, Adli Tıp Kurumundan son uygulamalarına iliĢkin rapor örnekleri getirtilmiĢtir. Bu rapor-
ların kapsamından Adli Tıp Kurumu 5. Ġhtisas Kurulunca 1.00 promil sınırının bu suçlarda ölçüt 
olarak kabul edildiği ve üzerinde bir değer saptandığında bu kiĢilerin her halükarda güvenli 
araç kullanamayacaklarının belirtildiği, bu değerin altında ise bazı tıbbi saptamalar yapılması 
gerektiğinin ortaya konulduğu anlaĢılmaktadır. 

Somut olayda sanığın 1.56 promil alkollü olduğunun saptanmıĢ olması karĢısında, CTY. nın 179/3. 
maddesindeki suçun unsurları oluĢmuĢtur. Bu nedenle haklı nedenlere dayanan Yargıtay 
C.BaĢsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir. görüĢüyle; 

Diğer Kurul Üyeleri de bu görüĢe katılarak karĢı oy kullanmıĢlardır. 

5- Sanığın alkolün etkisiyle emniyetli bir biçimde araç sevk ve idare edemeyecek durumda 
olup olmadığına iliĢkin dıĢa yansıyan davranıĢları bakımından tutanak düzenleyicilerinin din-
lenilmesi ve sanığın aldığı belirtilen 2,36 promil alkolün olay sırasında emniyetli bir Ģekilde araç sevk 
ve idare etme durumunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda konunun uzmanlarından görüĢ alınma-
sından sonra sonucuna göre, hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.( 2.CD,E:2008-
10125,K;2008-15014,07.10.2008) 

Yargıtay‘ın verdiği içtihat kararlarına göre,sadece alkollü araç kullanmayı trafik düzenini tehlikeye 
koymak olarak nitelendirmemiĢ,aynı zamanda emniyetli bir Ģekilde araç kullanmamaya yönelik kollu-
ğun gözlemlerine ve sürücünün somut eylemlerine ihtiyaç duymuĢtur.Yani olaya müdahale eden  
görevliler, kiĢi alkollü ise kiĢinin davranıĢlarını not etmeli,yolda zik zak mı yaptığını, sollamayı yanlıĢ 
mı yaptığını, dur ikazına uymadığını mı, ayakta durup duramadığını,alkolü metreye üflemeyi reddetti-
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ğini tutanaklara mutlaka geçirmelidir.Zira Yargıtay kiĢinin alkolün ne kadar tesirinde kaldığını  ancak 
dıĢa yansıyan davranıĢları, promil ölçümleri ve hekim raporuyla tespit edebilmekte ve suçun iĢlenip 
iĢlenmediğine böylece karar verebilmektedir. 

Özetle,Yargıtay sadece Ģahsın alkollü olmasını dikkate almamakta,emniyetli sürüĢü etkileyen  hal ve 
hareketlerinde tutanaklarda ifade edilmesini istemektedir. 

Ancak 2011 yılı 10. ayında Yargıtay 12.Ceza Dairesi  içtihat değiĢikliğine giderken Adli Tıp 5. 
Ġhtisas Dairesi‟nin son verdiği raporları dikkate alarak yeni bir anlayıĢa imza atmıĢtır.5.Ġhtisas 
Dairesi 100 promil oranında kanında alkol bulunan kiĢinin emniyetli araç kullanamayacağına 
karar vermiĢtir. Bunun için herhangi bir dıĢa yansıyan davranıĢın bulunmasına gerek olmadı-
ğını ifade etmiĢtir.Bundan böyle karayolunda 100 promil ve üstü alkol oranıyla araç kullanan-
lar TCK 179-3 fıkrasına göre soruĢturulacaktır.Hatta bu değer ve üstündeki promil miktarları 
için kandaki oran tıbbi olarak sabitse,  Ġhtisas Dairesinin raporuna dahi ihtiyaç duyulmayarak 
mahkumiyetine karar verilecektir. Söz konusu kararlar aĢağıdaki gibidir; 

12. CEZA DAĠRESĠ 

E. 2011/5144 

K. 2011/2755 

T. 11.10.2011 

ÖZET:Trafik görevlileri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan sanığın, 121 pro-
mil alkollü olduğunun tespit edilmiĢtir. Adli Tıp Kurumu'nun benzer olaylarla ilgili olarak ver-
diği bilimsel görüĢlerinde, 100 promil ve üzerindeki alkol miktarının güvenli sürüĢ yeteneğini 
ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğunu belirtmiĢtir. TCK'nun 179/3 maddesinde düzenlenen 
suç soyut tehlike suçu olup, alınan alkolün etkisiyle güvenli Ģekilde araç kullanamayacak 
durumda olduğu halde trafikte araç kullanma, bu suçun oluĢumu için yeterlidir. 

…. Adli Tıp Kurumu'nun benzer olaylarla ilgili olarak verdiği bilimsel görüĢlerinde, 100 promil ve üze-
rindeki alkol miktarının güvenli sürüĢ yeteneğini ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğunun belirtilmesi 
ve 5237 Sayılı TCK'nun 179/3 maddesinde düzenlenen suçun soyut tehlike suçu olup, alınan alkolün 
etkisiyle güvenli Ģekilde araç kullanamayacak durumda olduğu halde trafikte araç kullanmanın bu 
suçun oluĢumu için yeterli olması karĢısında, sanığa yüklenen suçun unsurları itibariyle oluĢtuğu 
gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine yasal olmayan gerekçelerle yazılı Ģekilde beraatine karar 
verilmesi, 

 

T.C. 
YARGITAY 
12. CEZA DAĠRESĠ 

E. 2011/5656  

K. 2011/3668 

T. 25.10.2011 

ÖZET : Alkollü bir Ģekilde trafikte seyreden bir sürücünün, 100 promilden yüksek olarak sap-
tanan alkol düzeyinin, güvenli sürüĢ yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gere-
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kir. 164 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüĢ yeteneğini 
kaybettiği ve dolayısıyla atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesinde isabetsizlik görülme-
diğinden, tebliğnamedeki Adli Tıp Kurumundan görüĢ alınmadan mahkumiyet hükmü kurul-
ması nedeniyle bozma öneren görüĢe iĢtirak edilmediği dikkate alınmalıdır. 

Alkollü araç kullanmayla ilgili 12. Daire‘nin aldığı ve temeli bilime dayanan bu kararın alkollü araç 
kullanmayı bir nebzede olsa önleyeceği kanısındayım. Bundan böyle kolluk, alkolmetre ile tespit ettiği 
100 promil ve  üstü sürücüler hakkında  TCK 179-3‘e göre iĢlem yapacaktır. Ancak bu ölçümde sade-
ce alkolmetre ile yetinilmemeli ve alkol düzeyinin saatte % 15  düĢtüğü dikkate alınarak, delil açısın-
dan acil hal oluĢması sebebiyle savcının  izniyle kan testi  de yaptırılmalıdır. Kan alma iĢlemi ise CMK 
hükümlerine göre gecikmeksizin yapılmalıdır. 

Diğer bir sorun ise, 100 promilin altında kalan alkollü sürücüler için ne yapılacaktır? 

Adli Tıp 5. Ġhtisas Dairesi  bir kararında bu konuya   değinmiĢtir: ..emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve 
idare edemeyecek durumda olmayı irdelerken, tıp verilerine göre, kanda alkol düzeyinin 0.50 
promili geçmesi ile bireysel derece farklılıkları olmakla birlikte, sürücülerde kan alkol düzeyi-
nin artıĢına paralel olarak artan derecelerde,aracı,güvenli sevk edebilmek için gerekli olan 
dikkat düzeyinde azalma,refleks aktivite hızında düĢme, doğru karar verebilme yeteneğinde ve 
psikomotor koordinasyon kapasitesinde azalma olacağından, kaza sırasında 0.70 promil olan 
failin kazada  kusurlu davranıĢı  olmasının beklenebileceği, ancak dava konusu kazadan he-
men sonra NÖROLOJĠK, OFTALMOLOJĠK VE DAHĠLĠ MUAYANE BULGULARINI ĠÇEREN HE-
KĠM MÜTALAASININ OLMAMASI SEBEBĠYLE kazanın salt alkolün etkisiyle meydana gelip 
gelmediğine iliĢkin tıbben bir yorum yapılayamayacağına iĢaret etmiĢtir7. 

Yine 2.Dairenin 2007 /7802-11387  baĢka bir kararında; ―Sanığın 0,68 promil alkollü olarak kırmızı  
ıĢıkta duran araca arkadan çarpması Ģeklinde geliĢen olayda,sanığın 5237  TCK‘nın 179/3.   maddesi      
aracılığı     ile     a y n ı     Kanunun     179 /2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiĢ-
tir.5237 s a y ı l ı TCK‘nın 179/3. Maddesinde belirtilen trafik  güvenliğini  tehlikeye sokma suçunun 
oluĢması   için, kiĢinin alkol ya da uyuĢturucu   madde  etkisiyle  v e ya  baĢka  bir nedenle emniyetli 
bir Ģekilde ar araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karĢın  araç kullanması gerekir . Sanı-
ğın aldığı  alkolün etkisiyle ,emniyetli bir Ģekilde araç kullanıp kullanamayacağı  yönünden konunun 
uzman bilirkiĢi veya Adli Tıp Kurumundan, tıbbi yönden rapor alınıp sonucuna göre karar verilmelidir. 

Bir baĢka 2. Daire Kararında; Sanığın savunmasına göre olay sırasında arkasından gelen motosik-
letin  kendi motosikletine arka soldan çarpması neticesi yaralandığı,yapılan ölçümde 0.51 promil 
alkollü olduğu anlaĢılmakla,trafik ceza tutanağını tutan polis memurlarının dinlenerek sanığın 
dıĢa yansıyan davranıĢları hakkında bilgi alındıktan sonra bir karara varılmalıdır.(E:2007-
4157,K:2007-5361) 

Söz konusu üç karardan Ģu çıkmaktadır.100 promilin altında kanında alkol bulunan sürücülerin, em-
niyetli sürüĢ yapamadıklarına yönelik dıĢa yansıyan eylemleri, konuĢması, ayakta duramaması,  zik 
zak yapması,ıĢıkta durmaması, direnmesi, alkolmetreye üflememesi gibi hususlar  tutanağa geçirile-
cek, ancak mutlaka bir uzman bilirkiĢi tarafından  aldığı alkolün emniyetli sürüĢ yeteneğini etkileyip 
etkilemediği de ortaya konacaktır.Örnekte olduğu gibi kanında 0.68 promil bulunan motosiklet sürü-
cüsü kırmızı ıĢıkta bulunan araca arkadan çarpmıĢ ancak yine de emniyetli sürüĢün alkolden etkilen-
diği uzmanca araĢtırılmamasından dolayı karar bozulmuĢtur. Uzman ise sürücüyü harici, nörolojik ve 
oftalmolojik incelemeden  geçirerek karar verecektir. 
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Trafik güvenliğini tehlikeye düĢürmek suçu için kanunda öngörülen bir  promil oranı bulunmamaktadır. 

Kolluk yaptığı kontrollerde, alkol oranı  0.50 promilin altında olan sürücünün dıĢa yansıyan hareketle-
rini gözlemleyip  raporlayacak ve uzman bilirkiĢiden de alkolün emniyetli sürüĢ yeteneğini etkileyip 
etkilemediğine iliĢkin rapor alarak delil toplayacaktır.Unutmamak gerekir ki bu safhada  mutlaka 
C.Savcısının talimatı ile hareket edilmelidir. Maddi trafik kazasında arkadan çarpan Ģahıs 0.40 promil 
alkollü ise bu kazanın meydana geldiği olay yerine varan ekip derhal sürücü hal ve hareketlerini 
gözlemlemelidir. Acaba ayakta durabiliyor mu,konuĢması düzgün,kendilerine bir mukavemet var mı 
gibi? Ardından bu gözlemlerini tutunağa döküp, C.Savcısına haber verecek ve yazılı izniyle  doktor 
raporuna sürücüyü götürecektir. Zira daha önce belirttiğimiz gibi her Ģahsın alkole karĢı toleransı 
değiĢiktir. Ġlk kez alkol alan sürücü bazen 0.30 promilde bile dikkat eksikliğine uğrayabilmektedir. 

Neticede, kontroller sırasında 100 promil  ve üstü  kanında alkol bulunduranlarla ilgili TCK 179-3 göre 
iĢlem yapılmalı ve  kandaki alkol miktarı kesinlikle net olarak tespit edilmelidir.100 promil altında ise  
emniyetli sürüĢ yeteneğini etkileyen alkol  alan Ģahsın dıĢa yansıyan hal ve hareketleri  tutanağa 
geçirilerek uzman raporu ile de durum desteklenmelidir. 

 Yargıtay  Dairelerinin faklı zamanlarda verdiği bu farklı içtihatlar ne olacaktır?  Yargıtay Kanunu 45. 
Maddesine göre, içtihatların birleĢtirilmesi gerekmektedir.Bu süreç gerçekleĢene kadar kolluk  en son 
içtihada göre iĢlem yapacaktır. 

Dikkat   edilmesi gereken bir konuda trafik güvenliğini tehlikeye düĢüren sürücü hakkında TCK 179-3‘ 
ten iĢlem yapılmıĢsa  ayrıca 2918 Sayılı Kanunda öngörülen alkollü araç kullanmaktan iĢlem yapıl-
mayacaktır. Zira 5326 Kabahatler Kanunu 15 maddesi aynı eylem  sebebiyle suç iĢleyenlerin kaba-
hatten dolayı haklarında  iĢlem yapılamayacağını düzenlemektedir. ġayet Savcılık Takipsizlik vermiĢ-
se ve zaman aĢımına uğramamıĢsa Kabahatten iĢlem yapılmasını sağlayacaktır. 

Gelelim, gerek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu gerekse alkollü araç kullanma kabahatinin 
tespiti  sırasında alkolün nasıl ölçüleceği hususuna: Güvenlik kuvvetlerince yapılan Trafik denetleme-
lerinde nefeste yapılan alkol ölçümleri el tipi alkolmetre cihazları ile yapılmaktadır. Nefesteki alkol 
yoğunluğunun tespit edilmesinin usulü: Ciğerde, nefesle alınan hava ile, kılcal damarlardaki kan 
karĢılaĢır ve nefes verme sırasında kandaki alkolün bir kısmı nefesle, verilecek olan havaya geçmek-
tedir. Bununla birlikte, nefesteki alkolün yoğunluğu ―zamana bağlı‖ olduğu için, kılcal damarlarda 
bulunan kandaki alkolün yoğunluğunu, aynen yansıtmamaktadır. Doğruya yakın bir ölçme yapıla-
bilmesi için, nefes örneğinin en son içme anından sonra, en az yirmi dakika geçtikten sonra 
alınması gerekmektedir. Ağızda veya diĢler arasında kalmıĢ bulunan alkol de ölçümü etkileyeceği 
için, değerlerin yüksek çıkması kaçınılmazdır. Alkol içildikten sonraki birinci saat içinde yapılan ölçüm-
lerde, nefesteki alkol miktarı, kandakine nazaran daha yüksek çıkmaktadır. Adli açıdan ceza 
muhakemesine delil olabilecek bir ölçmenin 10 dakika kadar izleme süresinden sonra  

tekrarlanması gerekmektedir. Nefes örneği üzerinden teknik cihaz ile yapılan tespit; usulüne uygun 
yapılmadığı, iki defa tekrarlanmadığı ve ölçümü yapan alet iyi ayarlanmadığı ve teknik özellikleri bakı-
mından geliĢmiĢ teknolojiye uygun olmadığı hallerde, hatalı sonuçlar verebilmektedir. Bunlar kullanıldı-
ğında kontrole gelen Ģahıslar deodorant yada sprey kullandıklarını, yüzlerine kolonya sürdüklerini söyle-
yerek itiraz edebilirler. Yapılan çalıĢmalar deodorant ve spreylerin cihazları en çok 30-60 saniye ve 
düĢük oranlarda etkilediğini göstermiĢtir. Yüze kolonya sürülmesiyle 1-2 dakika içinde cihaz 0.20-0.30 
promil (% 20-30 mg) alkol göstermekte, 3-4 dakika içinde etkisi kaybolmaktadır. Aseton cihazı etkile-
memektedir. Gargara yapıldığı iddia edilen durumlarda bilinmesi gereken, ağzın % 70 lik alkolle bile 
çalkalandığında yaklaĢık 15 dk içinde cihazın sıfırlanacağıdır. Ekspirasyon (Soluk verme) havasındaki 
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alkolü kalorimetrik özelliklerinden yararlanarak belirleyen ve kan alkol düzeyi olarak sonuç veren bu 
yöntemin, fazla hassas olmadığı ve hata payının olduğu yönünde itirazlar olmasına karĢın, yasal 
sınırın çok üstünde alkol alan sürücülerin belirlenmesinde yeterli bir yöntemdir. KuĢkusuz yasal 
sınıra yakın bir düzeyde alkol alınımı belirlenmiĢ ise, bu olgularda ayrıca kan analizinin de yapılması 
gerekir. Ceza muhakemesinde delil olarak kullanılacak olan verilerin, kan örneğine dayanması 
tercih edilmelidir…Cihaz, günlük veya haftalık olarak kalibrasyonunu otomatik olarak yapmalıdır. 
Cihaz otomatik olarak kalibrasyon yapma özelliğine sahip değilse haftalık kalibrasyonunun manuel 
olarak yapılması gerekir. ġayet haftada 300 testten az ölçüm yapılıyor ise 300 testten sonra cihaz mut-
laka kalibrasyona tabi tutulmalıdır.8  Alkolmetrenin tam net sonuç vermediği kandaki  alkol durumu-
na göre yüksek sonuçlar verdiği sonucuna varılmaktadır. 

Kolluk görevlileriyle yaptığım görüĢmelerde alkol ölçen görevlinin,  telsizle konuĢma  yapmasının 
alkolmetreyi etkilediği ve hızlı bir Ģekilde yükseldiği,böylece yanlıĢ ölçüm yapılabildiği ifade edilmiĢ-
tir.Yapılan ölçümler sırasında ölçüm yapan görevlinin telsizle konuĢma yapması önerilmektedir. 

Kolluğun uygulamada karĢılaĢtığı bir  problem de alkollü sürücülerin alkol metreye üflememeleri ve 
kan tespitini yaptırmak istememeleridir. Bu pozisyonda kolluğa güçlük çıkaran sürücünün  sergilediği 
davranıĢ, Türk Ceza Kanun 179-3‘teki suçun araĢtırılması için yeterli bir delildir. Zira alkolün etkisiyle 
kolluğa güçlük çıkarmakta ve araĢtırılması için gerekli Ģüpheyi üzerinde toplamaktadır. Bu tavrı emn i-
yetli araç kullanmadığını gösteren  dıĢa yansıyan somut bir bulgudur. Bu açıdan derhal C.Savcısına 
haber verilerek ve seri hareket edilerek yazılı izinle alkol ve idrar testi yapılmalıdır. 

 

Sonuç olarak; 

1-Alkolün birey üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu,özellikle alkollü araç kullanma durumunda az 
miktarlarda da olsa bireylerin dikkatini, karar verme sürecini ve görme duyusunu etkilediği,yeni sürü-
cülerde bu riskin daha da arttığı, 

2-Gerek  Dünya sağlık örgütü verileri gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüz verilerine göre yasal sınır 
olan 0.50 promil  oranının suçu önlemede yetersiz kaldığı,kabahatin oluĢmasında bu sebeple kanun-
da öngörülen güvenli sürüĢ yeteneğinin kaybedilmesi hukuksal kavramının kıstas alınması,  

3-Adli Tıp 5.Ġhtisas Dairesi kararlarına  göre tolerans geliĢmemiĢ bireylerde  0.20 promilde dahi sürüĢ 
yeteneklerinin olumsuz etkilendiği, 

4-Yine Adli Tıp Ġhtisas Dairesi kararları çerçevesinde alkolün yan etkilerinin baĢladığı ve sürüĢün 
olumsuz etkilerinin görüldüğü düzey sıklıkla 30-40 mg/dl (0.30 ve 0.40 promil) olarak  bildirildiği, 

5- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi‘nin 219. toplantısında 22 Mart 1973'te bir tavsiye kararı alın-
mıĢtır. ‗Tavsiye kararında, alkolün etkisi altındayken kamuya açık bir yerde araç kullanan kiĢinin, araç 
kullanmada yetersizliği kanıtlanmıĢsa ya da kanındaki alkol miktarı/değeri/yoğunluğu 80 mg/100 mg 
ise önleyici cezalar uygulanmalıdır. Ancak üye devletlerin daha düĢük miktar-
da/değerde/yoğunlukta alkol düzeyi belirleyebileceği de öngörülmüĢtür. Bu tavsiye kararında 
hem esasa hem de usule iliĢkin ilkeler belirlenmiĢtir. Alkol, öncelikle beyni etkileyerek sürücünün 
algılama, kavrama, dikkat, karar verme ve uygulama yeteneğini bozmaktadır. Bu nedenle sürücü, 
fren, gaz pedalı, debriyaj ve direksiyonu dengeli kullanamayacağı için, yol, kavĢak geçme, Ģerit değiĢ-
tirme ve dönmeler zorlaĢır.‘ ifadelerinin kullandığı ve üye     ülkelere     0.80      altında      kanda alkol 
oranının belirleyebileceğinin ifade edildiği,  
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6-1973‘ten günümüze birçok ülkenin bu oranları  0.20 promil düzeyine çektiği hatta bazı ülkelerin  
alkollü araç kullanmayı tamamen yasakladıkları, 

7-2918 sayılı Karayolları Kanunu 48. maddeye göre alkol  almak suretiyle güvenli sürüĢ yeteneğini 
kaybetmiĢ sürücülerin 0.50 promil üstünde araç kullanan sürücüler olduğu,ancak Adli Tıp Ġhtisas 
verilerine göre bu miktarların altındada sürüĢ yeteneğinin kaybedilebileceği, 

8-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  179-3 maddesine göre alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da 
baĢka bir nedenle emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen 
araç kullananların cezalandırıldığı  ve bunun için kanda herhangi bir promil oranı belirlenme-
diği, bu oranın yukarda belirtilen Karayolları Trafik Kanun‟unda öngörülen 0.50 promil altında 
da olabileceği gibi Adli Tıp Kurumu‟nun belirttiği 30 ile 100 arası olabileceği,bu durumda mut-
laka Yargıtay kararlarına göre sürücünün dıĢa yansıyan ayakta duramama,direniĢ sergilemesi, 
konuĢmada güçlük gibi davranıĢların mutlaka tutanağa geçirilmesi ve uzman bilirkiĢiden hari-
ci, nörolojik, oftalmolojik (görme duyusu) özellikleri içeren rapor istenmesi, saat baĢı sürücü-
deki kan oranı ortalama %15 azalması sebebiyle aciliyet hali oluĢacağından C.Savcısının yazılı 
izniyle  kan ve idrar tahlili talep edilmesi,zira vücuttan alkol en son idrar ile atılması nedeniyle 
düĢük alkol düzeylerinde mutlaka kan ve idrar tahlillerinin beraber yaptırılması, 

9-2918 sayılı yasaya göre toplu ulaĢım araçlarında ve taĢıma yapan sürücülerde alkol yasağı olması 
durumunda örneğin 0.20 promil alkolü metre ile ölçülmüĢse ve sürücü kan tahlili istemiĢse asıl kan 
tahlili sağlıklı olacağı ve saatte ortalama %15 azalacağı için en kısa zamanda adli tıbba gidilmesi,aksi 
halde alkol oranının sıfır çıkabileceği,bu durumda da yasa açıkça idrar tahlili imkanı vermediğin-
den,yönetmeliğe idrar tahlilinin de eklenmesi, 

10-Alkolmetre kalibrasyonunun zamanında  kolluk dıĢında bir kurum tarafından yapılması ve alkol-
metrenin eğitilmiĢ sertifikalı personelce kullanılması, 

11-Yargıtay içtihatının değiĢmesi sebebiyle kandaki alkol oranı 100 promil ve üstü çıkanlar hakkında 
TCK 179-3 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu aleyhine soruĢturma baĢlayacağından tutanağa 
sürücünün dıĢa yansıyan davranıĢları ile  olay saati kaydedilerek sürücü yakalanıp karakol polisine 
TCK  179-3‘ten iĢlem yapılmak üzere teslim edilmesi, 

12-Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunda alkol düzeyi hesaplanırken mutlaka Adli Tıp Kurumu 
Kararları ıĢığında miktarın saatte % 15 azalabileceği hususu dikkate alınarak promil oranının  hesap-
lanması, 

13-Yeni Yargıtay içtihatları doğrultusunda  TCK 179-3 Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokmak suçu ile 
ilgili Trafik Polisleri eğitilmeli,özellikle 100-110 promil arası alkolmetre ile ölçülmüĢse kan tahlilinde 
daha aĢağı oranların çıkabileceği ihtimaliyle sürücünün dıĢa yansır hal ve hareketlerinin tutanağa 
geçirilmesi,eğer varsa görüntülerinin toplanması ve tanıklar asayiĢ polisine yönlendirilmesi, 

14-ġayet 0.20-0.99  promil ise  durum hem 2918 sayılı kanun 48. maddeye göre kabahat eylemi 
olabileceği hem de TCK 179-3 maddede tanımlanan suçu oluĢturabileceği için sürücünün hal ve 
hareketlerinin güvenli araç sürmeyi tehdit edip etmediğine bakılacak, ediyorsa tutanaklarla asayiĢ 
polisine teslim edilerek kabahatten iĢlem yapılmayacaktır..(5326 Kabahatler Yasası 15.madde).ġayet 
Savcı dava açmaz veya kesinleĢen muhakeme neticesi beraat ederse o halde zaman aĢımı içerisin-
de promil  oranı 0.51 olmak Ģartıyla kabahatten cezalandırılacaktır.Yani 0.50 promil miktarı sadece 
Karayolları Trafik Kanunu‘nu bağlamaktadır,alınan alkolün miktarı ne olursa olsun Ģayet alkol etkisiyle 
sürücü aracı emniyetli bir Ģekilde idare edemiyorsa (ayakta sallanıyor,konuĢurken kekeliyor,araçla zik 
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zak çiziyorsa o halde trafik güvenliğini tehlikeye atmıĢ demektir.Ayrıca uzman raporu alınmalı)TCK 
179-3 maddesi ile ilgili hakkında iĢlem yapılacak kadar Ģüphe bulunması sebebiyle sürücünün tüm 
delillerle karakola teslimi, 

15-Hem 2918 Sayılı Kanun güvenli sürüĢ yeteneğini kaybetme  hem de TCK 179-3  eylemlerine 
iliĢkin ve emniyetli Ģekilde aracı  sevk ve idare edemeyerek trafik güvenliğini tehlikeye somak suçları 
ile ilgili olarak kandaki oranların bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sıfıra çekilerek alkollü araç ku l-
lanmaya Ģans verilmeyerek mücadelenin yapılması, 

16-Yargıtayın değiĢen içtihat kararına göre 100  promil ve üstü artık TCK 179-3‘ten iĢlem yapılacağı-
na göre dört ĢiĢe bira,iki veya 3 duble rakı ile rahatlıkla 100 promil ve üstü alkollü çıkabileceği, alkollü 
sürücü ile karĢılaĢan kolluğun,sürücünün iki farklı haksız eylemi iĢleme ihtimalinin olduğunu düĢün-
mesi,bunların 2918 Sayılı Kanun 48-1 maddesi ve TCK 179-3 maddelerinin olduğu,tüm davetinize 
rağmen alkol metre üflemek ve kan tahlili yaptırmak istemeyen sürücünün,alkolün etkisiyle ortaya 
koyduğu bu tavrı ile TCK 179-3‘teki suçu iĢleme Ģüphesini doğurduğu,CMK 160.madde dolayısıyla 
C.Savcısının yazılı izniyle hakkında kan alınması için iĢlem yapılabileceği, 

17-Adli tıp hekimlerinin harici,nöroloji ve oftalmolojik konularında yeterli düzeyde eğitilmesi, Öneril-
mektedir. 

Bu çerçevede, Yargıtay‘ın içtihat kararını değiĢtirmesiyle beraber sürücüler hakkında  trafik güvenliği-
ni  tehlikeye sokmak suçundan  kolluğunun iĢlem yapması suçun azalmasını sağlayabilecektir.Zira 
artık eylem hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.Diğer taraftan,yönetmelikteki 0.50 promil oranından 
vazgeçilerek Karayolları Trafik Kanununda belirtilen güvenli sürüĢ yeteneğini kaybetme hukuki tanım-
laması kapsamında yeni düzenleme yapılarak mücadeleye devam edilmesi, kabahat sayısını azalta-
cağı da düĢünülmektedir.Bu sebeple trafik kolluğunun iki haksız eylem  arasındaki farkları bilerek 
yetki kullanması suçla mücadelede aynı zamanda büyük önem taĢımaktadır. 
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GÜVENLĠK - HOLLANDA 

 

M. YEĞĠN 1, C. SABUNCU1, A. ERBAY2, S. KALELĠ3 

ÖZET 

Karayollarımızda yaĢanan kazalardan dolayı ülkemizde kaybedilen hayatların sayısı oldukça fazladır. 
Ülkemizde ölümlü ve yaralamalı kazaların bu denli çok vuku bulması karayolu trafik güvenliğimiz 
konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu ve buna paralel olarak da bu konuda yeterli çalıĢmaların 
olmadığını göstermektedir. Bu nedenle acilen bir karayolu güvenliği vizyonunun geliĢtirilmesi gerek-
mektedir. Birçok ülkenin ölümlü kazaları azaltmadaki genel yaklaĢımı gösteriyor ki, buralarda gele-
neksel politikalardan daha ileri bir ölümlü kazaları azaltma yaklaĢımı sınırlı durumdadır. Ülkelerin 
karayolu güvenliği konusunda yeni bir yaklaĢıma ihtiyaç duymaları güvenli sistem yaklaĢımını ortaya 
çıkarmıĢtır.  

Güvenli sistem yaklaĢımında karayolu çarpıĢmalarından meydana gelen tüm ölümleri ve ciddi yara-
lanmaları azaltmak hedeflenir. Güvenli sistem yaklaĢımının özünde insan hatalarını daha iyi telafi 
edebilecek karayolu ulaĢım sistemleri geliĢtirmeyi hedef olarak belirlemek vardır. Sistemin kullanı-
mında çarpıĢma enerjisini azaltarak, insan hatalarını da kapsayacak Ģekilde ulaĢım sisteminin bütün 
bileĢenlerini (özellikle yol altyapısı, hız ve araçlar) yönetmek için bir ulaĢım sistemi geliĢtirmeyi hedef-
lemek önemlidir. UlaĢım sisteminde bütün hükümet kurumlarının ve diğer organizasyonların rollerinin 
neler olacağı belirlenmelidir. Ayrıca bu yaklaĢım; karayolu ulaĢım sisteminde birçok aktörün ‗sorumlu-
luk paylaĢımı‘ içerisinde olmasını bir etik anlayıĢ olarak kabul eder. Bu sistemin en çok ulaĢmayı 
istediği olgu, karayolu ulaĢım sisteminden kaynaklanan travmaların asla kabul edilemeyeceği ve 
sistemin insan hatasını telafi edebilecek Ģekilde yeniden dizayn edilmesi olgusudur.  

SUNflower (Sweden, Britain, Netherlands) ülkeleri kiĢisel güvenlik riskini azaltmada ve trafik güvenli-
ğini sağlamak konusunda iyi durumdadırlar. Diğer ülkeler riski azaltmada henüz bu kadar ileri gide-
bilmiĢ değillerdir. Bu çalıĢmada trafik güvenliği konusunda güvenli sistem yaklaĢımını iyi uygulayabi-
len ülkelerden biri olan Hollanda‘nın trafik güvenliği vizyonu ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ incelenecektir.  

Ülkenin genel durumu, nüfusu, motorlu araç sayısı, emniyet kemeri ve kask kullanma oranları, alkol 
sınırı vb. gibi konulardaki istatistiki bilgiler sunulacaktır. Bu vizyonun tarihsel geliĢimi ve nasıl ortaya 
çıktığı üzerinde durulacaktır. ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ in beĢ temel prensibi olan; iĢlevsellik, homojen-
lik, tahmin edilebilirlik, affedicilik ve durum farkındalığı detaylı olarak anlatılacak ayrıca trafik kazaları-
nın oluĢum sürecinden bahsedilecektir. ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ in organizasyonundan yani lider 
kurumun ne olduğundan, gerekli koordinasyonu kimin sağladığından, denetim, eğitim ve Ar-Ge konu-
larında hangi kurumların sorumlu olduğu anlatılacaktır. Son olarak da; bu vizyonun getirdiği uygula-
malar ve alınan sonuçlar ile gelecek hedeflerin neler olduğundan, sonuç ne önerilerden bahsedilecek-
tir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Güvenlik, Güvenli Sistem YaklaĢımı, Karayolu Trafik Güvenliği 
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1. GĠRĠġ 

Hollanda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa‘nın en az ölümlü kaza oranına sahip ülkelerin-
den biridir. Hollanda uygulamıĢ olduğu karayolu güvenlik sistemi ile yıllar geçtikçe motorlu araç sayı-
sındaki artıĢa karĢın trafikteki ölüm ve ağır yaralanma oranı azalan bir ülke olmuĢtur. Hollanda‘nın 
uygulamıĢ olduğu karayolu güvenlik sisteminin prensiplerini, uygulamalarını, hedeflerini incelemeden 
önce ülke hakkında bilgilere yer verilecektir.  

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Karayolu Güvenliğinde Durum Raporu‘nun elde ettiği verilere göre 
Hollanda 2007 yılı itibarıyla 16 milyon nüfusa sahip, toplumun yaĢ ortalaması 39 olan, insanların 
ömür yaĢının 80 olduğu bir ülkedir. KiĢi baĢına düĢen milli gelirin 45000 dolar olduğu ülke, araĢtırma-
da Avrupa‘da 6. sıradadır.1000 kiĢiye düĢen özel araç sayısı 440 olarak belirlenmiĢtir ve bu alanda 
Avrupa ortalaması 339 dur (WHO, 2009: 25). Mevcut verilere bakıldığında Hollanda‘nın ekonomik 
geliĢmiĢliği ve motorlu araç sayısının yüksek bir ülke olduğu görülmektedir. 

Hollanda UlaĢtırma, Su ve Kamu ĠĢleri Bakanlığı‘nın 2008 yılında düzenlenen yol güvenliği raporuna 
göre 2006 yılında araçlarda emniyet kemeri kullanımı toplamda %92, ön koltukta oturanlarda kullan-
ma oranı %94, arka koltukta oturanlarda kullanma oranı %73 olarak belirlenmiĢtir. Motosiklet kullanı-
cılarının kask takma oranı %92, motosikletteki diğer yolcularda %72 oranındadır (WHO, 2009: 94). 

Hollanda Çevre ve Altyapı Bakanlığı‘nın verilerine göre 1996 yılında 1251 olan kazalardaki ölüm 
sayısı 2007 yılında 791, 2008 yılında 750, 2009 yılında 720, 2010 yılında ise 640‘a kadar düĢüĢ 
göstermiĢtir (http://english.verkeerenwaterstaat.nl, 2011). 2007 yılı verileri incelendiğinde karayolunda 
ölenlerin %73‘ü erkek %27‘si kadındır. Yine aynı verilere göre ölenlerin %32‘si dört tekerli motorlu 
araç kullanıcıları, %14‘ü dört tekerli araçta yoluculuk yapanlar, %18‘i iki tekerli araçlarda yolculuk 
yapanlar, %24‘ü bisiklet kullanıcıları ve %12‘si yayalardan oluĢur (WHO, 2009: 94). Trafik kazalarında 
ölenlerin %18‘lik kısmını ise 16-24 yaĢ arasındaki gençler oluĢturmaktadır. 

Hollanda Ģehir içi yollarda hız sınırı 50 km/s, Ģehirlerarası yollarda 80 km/s, otoyollarda ise 120 km/s 
olarak belirlenmiĢtir (WHO, 2009: 95). Alkollü araç kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler mevcuttur. 
Genç ve tecrübesiz araç kullanıcıları için alkol sınırı 0,02 g/dl, tecrübeli ve genel araç kullanıcıları için 
0,05 g/dl olarak belirlenmiĢtir. Alkol kontrolü nefes testi ile yapılmaktadır (WHO, 2009: 95).  

Hollanda‘daki 9 milyona yakın aracın %82‘si arabalar, %6‘sı motosiklet ve benzeri taĢıtlar, %2‘si ağır 
vasıtalar, %1‘i otobüs ve %10‘u diğer araçlardan oluĢturmaktadır. Araçların sigorta zorunluluğu bu-
lunmakta ve periyodik muayeneleri yapılmaktadır (WHO, 2009: 95). 

Motosiklet yolcularının kask takma zorunluluğu ile araçların ön ve arka koltuklarında emniyet kemeri 
takma zorunluluğu yasal düzenlemelerde mevcuttur (WHO, 2009: 95). 

Hollanda‘da her yıl trafik kazalarında bine yakın insan hayatını kaybetmekte ve on binden fazlası 
yaralanmaktadır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Hollanda dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir. 
Hollanda‘nın yol güvenliği politikası olan ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ iyi uygulama olarak lider bir örnektir 
(Wegman ve Aarts, 2006:9; Peden et al., 2004‘ten alıntı). Sürdürülebilir Güvenlik vizyonu ilk olarak 
1992 yılında ortaya çıkmıĢ, 1995 yılında tanıtım projeleri gerçekleĢmiĢ ve 1997 yılında ilk baĢlangıç 
programı uygulamaya konulmuĢtur (Department For Transport, 2010).  

Her yıl trafikte binlerce insanın ölmesi bir hastalık olarak görülmüĢ ve insanların komĢularının, arka-
daĢlarının ve sevdiklerinin kazalarda ölmesi kabul edilemez olarak ―görülmüĢtür. Trafik kazalarında 
hayat kayıplarını önlemek için sayılabilir hedefleri olan ve devamlı güvenliği sağlayabilecek, sürdüre-

http://english.verkeerenwaterstaat.nl/
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bilir güvenlik sistemi uygulanmıĢtır. Sürdürülebilir güvenlik, temel prensipleri ve uygulamaları ile 
kazalardaki sağlık problemlerinin yıllar geçtikçe azalmasını sağlamıĢtır. Alınan sonuçlar değerlendiri-
lip, 2020 yılı için ölüm sayısının 580‘ü geçmemesi, yaralanmaların ise en fazla 12250 olması hedef-
lenmiĢtir (Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı, 2008: 7). 

2. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GÜVENLĠK VĠZYONU NASIL ORTAYA ÇIKTI  

1900 yılından biraz sonra Hollanda‘da ilk ölümlü trafik kazası meydana gelmiĢ ve ölümlü kaza sayıları 
yıllar geçtikçe hızla artmıĢtır. Artan araç sayısı ve üretilen araçların daha hızlı olmasını mevcut yol 
tasarımının kaldıramaması, sürücülerin hata yapmasına ve ölümcül kazaların meydana gelmesine 
neden olmuĢtur (Wegman ve Aarts, 2006: 40). 1972 yılında 3264 ölüm sayısıyla en yüksek noktaya 
ulaĢılmıĢ, 1980‘den sonra ölüm sayılarında düĢüĢ yaĢanmaya baĢlamıĢtır (Wegman ve Aarts, 
2006:40; AVV UlaĢım AraĢtırma Merkezi‘nden alıntı). Hollanda‘nın 1950-2004 yılları arası ölüm sayı-
ları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (Wegman ve Aarts, 2006: 40; AVV UlaĢım AraĢtırma Merke-
zi‘nden alıntı). 

 

Grafik.1. 1950- 2000 Yılları Arasındaki Karayolu Trafik Kazalarındaki Ölüm Sayıları 

Trafik sisteminin, kazaları ve ciddi yaralanmaları önleyici biçimde tasarlanmaması karayolu trafiğini 
güvensiz kılmıĢtır. Trafikte yoğunluk ve hız farklılıkları, insanların korumasız olması ile hata ve kaza 
yapabilmeleri her yıl trafikte binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuĢtur. Yolların güven-
siz olduğu düĢüncesi yol güvenliğinin geliĢtirilmesinde baĢlangıç noktası olmuĢtur. Sürdürülebilir fikri 
ise Ģu anki neslin ihtiyaçlarını ve gelecek neslin ihtiyaçlarına cevap vermeyi içerir (SWOV, 2010: 1). 

Sürdürülebilir Güvenlik düĢüncesi ilk olarak 1992 yılında ortaya çıkmıĢtır. Bu yıldan itibaren karayolu 
trafiği de diğer ulaĢım türleri gibi görülerek doğal felaket ya da gizemli olaylar gibi karĢı konulamaz ve 
önlenemez durumlar dıĢında ölüm ve yaralanmaların olmaması üzerine planlanmıĢtır. Sürdürülebilir 
Güvenlik vizyonunda yollar; enerji alanları, rafineriler, hava ve tren yollarındaki bakıĢ açısına göre 
tasarlanmaktadır (Wegman ve Aarts, 2006: 12). 

Ġnsanlar nasıl yılda üç uçak kazasını kabul etmezse, aynı Ģekilde trafik kazalarının sonuçlarını da 
toplumun bakıĢ açısı kabul etmemelidir. Hollanda‘da yıllık kaza sonuçlarında son on yılda düĢüĢ 
olmasına karĢın hala rakamlar yüksek görülmektedir. Rakamları azaltmak için büyük çabalar har-
canmakta ve önemli adımlar atılmaktadır. 1990‘dan sonra ortaya konan ―sürdürülebilir güvenlik ― 
vizyonu yolların tamamının güvenli olduğu anlamını taĢımasa da, önemli adımlar atıldığını ve ileride 
de önemli adımlar atılacağı anlamına gelmektedir. (Wegman ve Aarts, 2006: 12).  
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Hollanda dünya genelinde karayolu trafik kazalarında en düĢük ölüm oranına sahip ülkelerden biri 
olmasına karĢın kazalardaki ölüm oranını önemli bir sorun olarak görmüĢler ve diğer alanlarda olduğu 
gibi kazaları ve ölümleri önlemek adına ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ sistemini geliĢtirmiĢlerdir. Ġnsanların 
komĢularını, arkadaĢlarını, sevdiklerini kaybetmemesi adına ve toplumun kazalardaki ölümü normal 
görmesi bakıĢ açısını değiĢtirmek konusunda ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ vizyonu etkili olmuĢtur. Bu 
düĢünce ile karayollarını daha güvenli hale getirmek ve değiĢen araç ve hareketlilik karĢısında koru-
masız konumda olan insanların sağlıklarını korumak ve güvenliği sürekli duruma getirmek amaçlan-
mıĢtır. 

―Sürdürülebilir Güvenlik‖ vizyonu ilk olarak 1992 yılında ortaya konulmuĢtur, 1995 yılında tanıtım 
projeleri, 1997‘de ise baĢlangıç programı yürürlüğe konmuĢtur (Department for Transport, 2010: 4).  

3.SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GÜVENLĠĞĠN PRENSĠPLERĠ 

Sürdürülebilir güvenlik, kazaları önlemeyi hedefler eğer bu mümkün olmuyorsa kazaların sonucunda-
ki ciddi yaralanmaları ortadan kaldırmayı ister. Bu hedefe ulaĢmada her Ģeyin ölçüsü insana göre 
ayarlanmıĢtır (SWOV, 2010: 2). Ġnsanın karakteristik özellikleri, bir yandan fiziksel korumasızlığı, 
diğer yandan kapasitesi ve sınırları baĢlangıç noktası olarak esas alınmıĢtır. Ġnsanlar istemeden de 
olsa hata yapmaktadır ve kurallara uymamaktadır. Yol ve araçların insan karakterine uygun olması, 
eğitim ve çalıĢma ile yol kullanıcılarının trafiğe hazırlanarak, tamamen güvenli bir yol sisteminin ola-
cağı düĢünülmüĢtür (Wegman ve Aarts, 2006: 28). Sürdürülebilir güvenlikteki trafiğin en önemli özel-
liği trafik sistemindeki gizli tehlikelerin (insan hataları ya da trafik Ģiddetinden oluĢan kazalar nedeniy-
le sistemde oluĢan boĢluklar) engellenmesi ve mümkün olduğunca yol güvenliğinin yol kullanıcılarının 
kiĢisel kararlarına az bağlı olmasıdır. Yol güvenliğinde sorumluluğun sadece yol kullanıcıların omuzla-
rında olmaması, trafik sisteminin çeĢitli unsurlarını (altyapı, araç, eğitim gibi) tasarlayan ve iĢletenlerin 
de sorumlu olması gerekmektedir (Wegman ve Aarts, 2006: 29). 

Sürdürülebilir güvenlikte yolların oluĢturulması için 5 temel prensip belirlenmiĢtir. Bu beĢ prensip trafik 
mühendislerinin, biyomekanikçilerin ve psikologların bilimsel teorileri üzerine oturtulmuĢtur. Öncelikle 
üç prensip fonksiyonellik, homojenlik ve tahmin edilebilirlik ortaya çıkmıĢ ve çalıĢılmıĢtır. Daha sonra-
dan iki yeni prensip affedicilik ve durum farkındalığı eklenmiĢtir (SWOV, 2010: 2). 

Sürdürülebilir Güvenlik 
Prensipleri 

Tanımı 

Yolların iĢlevselliği Ana yollar, bağlantı yolları, ulaĢım yolları gibi yolların hiyerarĢik yapısı 

Homojenlik; yoğunluk, hız 
ve yönetimde 

Hız, yoğunluk ve yönetimi ayarlamada ve yüksek hızlarda eĢitlik 

Tahmin edilebilirlik Yol çevresini ve yol kullanıcıların davranıĢlarını, yol tasarımının den-
gesi ve devamlılığı üzerine sürücü beklentilerini desteklemelidir 

Affedicilik Yol kullanıcıları ve yol çevresinden dolayı yaralanmaların sınırlandı-
rılması 

Yol kullanıcıların durum 
farkındalığı 

Sürücü sorumluluğu kiĢilerin kabiliyetlerine göre ayarlanmalıdır 

Tablo.1: Sürdürülebilir Güvenlik Prensipleri 
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Sürdürülebilir güvenliğin 5 temel prensibini ayrıntılı incelemeden önce trafik kazalarının oluĢumu 
sistematik bir Ģekilde anlatılacaktır.  

3.1. Trafik Kazalarının OluĢum Süreci 

 

ġekil.1: Trafik Kazalarının OluĢum Süreci 

Kazalar sadece yol kullanıcılarının tek baĢına tehlikeli davranıĢından dolayı değil, bütün olay zinciri-
nin tamamlanmasıyla oluĢur. Örneğin bir yolda daha fazla yol kullanıcılarının tehlikeli davranıĢı ya da 
trafik sistemindeki bozukluklar, sürücüleri tehlikeli davranıĢlara sevk eder ve kazalar oluĢur. Buradaki 
sistemin boĢlukları gizli hatalar olarak adlandırılır (Wegman ve Aarts, 2006: 30; Rasmussen ve Pe-
dersen, 1984, 1990‘dan alıntı).  

Gizli hatalar, trafik sisteminin unsurları tarafından oluĢur. Trafik sistemi, trafik Ģartlarının oluĢturduğu 
unsurların tamamının organizesiyle tanımlanır. Bu unsurlar, sistemin tasarımı, kalite güvencesi ve 
savunma mekanizmasıdır. Tehlikeli hareketlerin psikolojik öncüleri, aktif trafik boyunca tehlikeli hare-
ketleri arttıran risklerdir. Gizli hatalar ve tehlikeli hareketlerin aynı anda meydana gelmesi trafik kaza-
larının oluĢmasına neden olmaktadır. Tehlikeli hareketler tamamen ortadan kaldırılamayacağından 
sürdürülebilir güvenlik vizyonu trafikteki gizli hataları ortadan kaldırmaya odaklanır. Trafik sistemi 
tehlikeli davranıĢların affediciliği üzerine tasarlanmalıdır. Sürdürülebilir güvenlik kiĢisel hatalardan çok 
sistemin eksikliklerine odaklanır (Wegman ve Aarts, 2006: 29).  

3.2.1.ĠĢlevsellik  

Yollar akıĢ (trafik fonksiyonu) ve değiĢim (ikamet fonksiyonu) olarak ikiye ayrılır. Her iki fonksiyonun 
kendine has altyapı ve ihtiyaçları vardır. AkıĢ fonksiyonunda araçlar mümkün olduğu kadar hızlı ve 
güvenli gider. DeğiĢim fonksiyonunda ise trafik yavaĢ akar ve bunlar yayalar ve bisikletlerin de bulun-
duğu alanlardır. Trafik mühendislerinin ayrımı ve yolların iĢlevsel dağılımından, sürdürülebilir güvenlik 
prensiplerinden olan ‗ĠĢlevsellik‘ ortaya çıkmıĢtır. Yollar ana (doğrudan), bağlantı ve ara (ulaĢım) 
olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Ana (doğrudan) yollar, mümkün olduğunca akıcı ve A‘dan B‘ye yüksek 
hızda güvenli seyahati sağlar. UlaĢım (ara) yollar, yaya ve bisikletlilerin de katıldığı,  evlerin ve yaĢam 
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yerlerinin bulunduğu gidilecek yerlere ulaĢımı sağlar. Burada ikamet asıl fonksiyondur, motorlu araç-
lar misafirdir. Bağlantı yolları ana ve ara yollar arasındaki iletiĢimi sağlar (SWOV, 2010: 2). 

 

ġekil.2: Hollanda Karayollarının Fonksiyonel Sınıflandırılması 

 

3.2.2.Homojenlik  

Kazalarda, insanın dayanıklılığı rol oynar. Sakatlık, kinetik enerjinin, insan vücudunun biyomekanik 
yapısı ve araçların sahip olduğu fiziksel korumalar kombinasyonlarının sonucunda oluĢur. Homojen-
lik, araçların ve insanların geniĢ yoğunluk farklılıklarının olduğu trafik alanlarında, hızın düĢük olması-
nı açıklar. Bunu baĢarmada ideal olan, yol altyapısını düĢük hız olacak Ģekilde tasarlamaktır. Trafiğin 
yüksek hızda seyrettiği yollarda farklı tipteki trafik kullanıcılarını birbirinden ayırarak, bu yol kullanıcı-
larının araçlardan korunması amaçlanır. Bu yolla ciddi yaralanmalar önlenmiĢ olur. Farklı yol kullanı-
cılarının muhtemel karĢılaĢmalarındaki hız sınırları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir (SWOV, 2010: 2). 

 

Yol kullanıcılarının çeĢitliliğine göre yol tipleri Güvenli hız km/s 

Araçların ve korumasız yol kullanıcılarının çarpıĢabileceği muhtemel yollar 30 

Araçlar arasında yandan çarpmaya muhtemel yollar 50 

Araçlar arasında karĢılıklı çarpıĢmaya muhtemel yollar 70 

Araçlar arasında önden ve yandan çarpmaya imkânsız yollar  ≥100 

Tablo.2: Yol Kullanıcılarının ÇeĢitliliğine Göre Yol Tipleri ve Hız Sınırları 

 

3.2.3. Tahmin Edilebilirlik  

Yol tasarımı kiĢilerin beklentilerine göre yapılırsa, yol kullanıcıları daha az tehlikeli davranıĢta buluna-
cak ve daha az kaza yapacaklardır. Böylelikle kiĢilerin davranıĢları daha belirli ve diğer insanlar tara-
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fından daha tahmin edilebilir olur. Yolun resmi apaçık belliyse bu yollara kendini ifade eden yollar 
denir. Yol kullanıcılarının bu yollarda ek bilgiye ihtiyacı olmaz (Theeuwes and Godthelp, 1993). Yol 
kullanıcıları yolun, tipini, dönüĢlerini ve hız sınırlarını bilirse daha az hata yapar. Tahmin edilebilirlik, 
yol tasarımının dengesi ve devamlılığıyla sağlanır. Yolun özellikleri yol kullanıcılarına ne tarz bir yolda 
olduklarını ve ne tür yol kullanıcıları ile karĢılaĢabileceklerini anlatmalıdır (SWOV, 2010: 3).  

3.2.4.Affedicilik  

Affedicilik prensibi; yol kullanıcılarının kiĢisel davranıĢlarından çok yol çevresiyle alakalıdır. Bu pren-
sibin sosyal kısmı, sürücülerin güvenlik bilinciyle meĢgul olup, sürücü davranıĢlarını tahmin ederek, 
diğer sürücülere faydalı olmasıyla ilgilidir. Yetenekli sürücüler, az yeteneklilere hata yapmamaları için 
imkân sağlayarak, ciddi sıkıntıların oluĢmasını engellemiĢ olurlar (Department for Transport, 2008). 
Yol kullanıcılarının, baĢka sürücülerin tehlikeli hareketlerini tahmin edip, buna uygun davranması, bu 
hareketler sonucunda bir olay yaĢanmasını engellenmiĢ olur (SWOV, 2010:4; Houtenbos, 2009: 
12‘den alıntı).  

Fiziksel affedicilik de yol altyapısının kazaya mahal vermeyecek Ģekilde olmasıyla sağlanır. Yol çev-
resinin güvenliği ve boĢ alanların olması, trafiğin hızlı aktığı noktalarda hatalar sonucu ciddi olayların 
olmasını engeller (SWOV, 2010: 2).  

3.2.5.Durum Farkındalığı  

Yol kullanıcıları birbirleri arasında ve zamana göre farklılık gösterir. Ġnsanların normal kabiliyetleri, 
alkol, stres ve yorgunluk nedeniyle etkilenir. Durum farkındalığı, yol kullanıcılarının kendi kabiliyetleri-
ni değerlendirme yeteneğini içerir. KiĢinin kabiliyetini değerlendirmesi, anlık iĢ kabiliyetiyle aynı olma-
lıdır. Güvenli trafik için, iĢ kabiliyeti iĢin gerektirdiklerini göğüsleyecek Ģekilde olmalıdır. ĠĢin gerektir-
dikleri çevresel etkilerle açıklanır, fakat yol kullanıcıları kendini hızlı veya yavaĢ olacak Ģekilde ayarla-
yabilir. Yol kullanıcıları risk farkındalığına sahip olmalıdır. Durum farkındalığı, sürücülerin kendi yete-
neklerini değerlendirip yolculuk yapıp yapmamaya karar vermesidir. KiĢinin tecrübesizlik, yorgunluk 
ve alkollü olma gibi durumlarını değerlendirebilmesidir.  

 

4.SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GÜVENLĠĞĠN ORGANĠZASYONU  

Ġsmi Altyapı ve Çevre Bakanlığı olarak değiĢtirilen Kamu ĠĢleri, Su ve UlaĢtırma Bakanlığı Hollanda 
yol güvenliğinde lider kurum rolündedir. Yol güvenliği sorumluluğu hükümetsel düzeyde Avrupa birliği, 
ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler arasında paylaĢtırılmıĢtır.  

Hollanda‘da yol güvenliği merkeziyetçilikten oldukça uzaktır. Politikacıların çoğu merkeziyetçilikten 
uzak olmaya odaklanmıĢtır. Merkezi hükümet ulusal karayollarından, hedef oluĢturmadan ve takibin-
den, koordinasyon, mevzuat, bütçe, tanıtım, denetleme, araĢtırma, geliĢtirme ve bilgi transferinden 
sorumludur. Yerel ve bölgesel yönetimlere kaynak ve bilgi sağlanır. Yerel ve bölgesel hükümetler, 
taĢranın, bölgenin ve belediyelerin trafik ve yol planını çizer ve bunlara bilgi, eğitim ve polis denetimi 
sağlar (Bliss, 2009: 212).  

4.1. Lider Kurum 

Kamu ĠĢleri, Su ve UlaĢtırma Bakanlığı Hollanda yol güvenliğinde lider kurumdur. Bakanlığın ismi 
Çevre ve Altyapı Bakanlığı olarak değiĢmiĢtir. Bakanlık 13000 personele sahip olup, 4 genel müdür-
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lük, 10 bölgesel departman ve çeĢitli özel servisler ile destek birimlerinden oluĢur. Yol ve Trafik De-
partmanı yol güvenliğinde lider kurum rolünü üstlenmiĢtir (Bliss, 2009: 213).  

4.2. Koordinasyon  

OVV (yol güvenliği danıĢma kurulu) 1992‘de kurulmuĢ olup, 2005‘te OPV adı altında yol güvenliğinde 
danıĢılan tek kurum olmuĢtur. Bu kurum diğer hükümet organlarını, özel sektörü ve ilgilileri bir araya 
getirir (Bliss, 2009: 215).  

 

ġekil.3: Hollanda Karayolu Trafik Güvenliğinde Rol Alan Kurum ve KuruluĢlar 

 

4.3.Denetim  

Denetim, yol kullanıcılarının trafik kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve Ģiddet içeren riskler olarak 
bölümlere ayrılmıĢtır. Önleme ve engelleme arasındaki korelasyon bakanlık ve Trafik Denetleme 
Bürosu arasındaki koordinasyonla geliĢtirilmiĢtir. Trafik güvenliği denetimini tanımlamada Ģiddeti, yol 
kullanıcılarını ve yerleĢimi içeren üç faktör vardır. Trafik Denetim bürosu daha çok korumasız yol 
kullanıcılarının güvende olmasına ve trafik Ģiddetinin önlenmesi üzerine çalıĢır (Hollanda Çevre ve 
Altyapı Bakanlığı, 2008: 64). 

4.4. Eğitim  

Trafik eğitimi sorumluluğu bölgesel ve taĢra yönetimlerine verilmiĢtir. Bölgenin sorunlarını bu yönetim-
lerin daha iyi bileceği düĢünülmüĢtür. Yerel yönetimler, Bölgesel Yol Güvenliği Bölümü ile birlikte 
çalıĢır. Trafik bilgisi ve yeteneğini geliĢtirmede hayat boyu eğitim modeli benimsenmiĢtir. Ġnsanlar, 
kurallar ve çevre sürekli değiĢtiği için hayat boyu eğitimin daha doğru olduğu düĢünülmüĢtür. Ġnsanlar 
4 yaĢ, 4-12 yaĢ arası, 12-16 yaĢ arası, genç (16-25), lisanslı (25-60), yaĢlı olarak altı gruba ayrılmıĢ-
tır. Trafik eğitimi koordinasyonunun denetiminden Trafik Denetleme Bürosu, altyapıda CROW, bilgi-
lendirmede bakanlık, araĢtırma ve geliĢtirmede SWOV sorumludur (Hollanda Çevre ve Altyapı Ba-
kanlığı, 2008: 66).  
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4.5.AraĢtırma ve GeliĢtirme  

Bilgi, güvenlik politikasında etkin ve etkili olmalıdır. Bilgi, yol güvenliğini açığa çıkarmada, yol güvenli-
ği ölçüsünün etkilerinde, kazaların nedenini ve arka planını göstermede ve diğer konularda önemlidir. 
Bilginin doğru aktörler tarafından zamanında kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Bilgi toplama faaliyeti, 
ilgili bakanlık tarafından finanse edilen SWOV (Yol Güvenliği AraĢtırma Enstitüsü) tarafından gerçek-
leĢtirilir (Hollanda Çevre ve Altyapı Bakanlığı, 2008: 67-68).  

 

5.SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GÜVENLĠĞĠN UYGULAMALARI  

5.1. Altyapı 

Bu bölümde yol altyapısının tasarımı ve planlanması incelenmiĢtir. Yol altyapısı sürdürülebilir güven-
lik prensiplerine göre ilk baĢta iĢlevsellik, homojenlik ve tahmin edilebilirlik daha sonra bunlara ekle-
nen affedicilik ve durum farkındalığı prensiplerine göre yapılmıĢtır. Yolların tasarımı ve hız sınırları; 
Ģehir içi ve dıĢı, ana, bağlantı ve ara (ulaĢım) yolları olarak ayrılmıĢtır. Bu yollardaki hız limitleri aĢa-
ğıdaki tabloda gösterilmiĢtir. KavĢakların büyük çoğunluğu dönerli havuz kavĢak haline getirilmiĢ 
fakat yoğun trafik olan yerlerde trafik ıĢıkları uygulaması devam etmiĢtir. Trafik ıĢığı olan kavĢaklara 
kamera yerleĢtirilmiĢtir (Wegman ve Aarts, 2006: 81).  

 

Tablo.3:YerleĢim Yerleri ve Yol ÇeĢitlerine Göre Hız Sınırları 
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5.2.Araçlar  

Bu bölümde dört tekerlekli motorlu taĢıtlar, taĢıyıcı araçlar ve ağır vasıtalar incelenmiĢtir. Birincil ve 
ikincil güvenlik, kazaları önleme ve yaralanmayı önleme olarak belirlenmiĢtir. Aracın özelliklerinde 
emniyet kemeri, hava yastıkları, portatif direksiyon simitleri, güvenli camlar, fren lambaları ve bütün 
alanların sağlamlaĢtırılmıĢ olması güvenlik özellikleri olarak kabul edilmiĢtir. Yayaların, bisikletlilerin, 
motorlu araçların ve ağır vasıtaların trafikte bir arada olmalarından kaynaklanan kazalardaki eĢitsizlik 
görülerek, yollar ve hız sınırları yol kullanıcılara göre belirlenmiĢtir (Wegman ve Aarts, 2006: 86). 

5.3.Akıllı UlaĢım Sistemleri (ITS) 

Akıllı ulaĢım sistemleri karayolu güvenliğinin geliĢimine katkı sağlamada eĢsiz bir katkı sunmaktadır 
ve üstelik Sürdürülebilir Güvenlik vizyonunda önde gelen bir konudur (Wegman ve Aarts, 2006). 
Güvenlik odaklı bu sistemlerin bütün OECD ülkelerinde ölümlü kazaları % 40 oranında azaltacağı 
düĢünülmektedir (OECD, 2003). Bu sistemlerin elle tutulabilir bir hale gelmesi için Ģu prensiplere 
bakmak gerekmektedir: 1- Diğer ölçülerle değil, sadece ITS ile ne elde edilebilir? 2- Diğer ölçülere 
nazaran, ITS ile neler daha iyi ve etkili olabilir? 3-ITS ile neyi birleĢtirirsek daha etkili olabilir? ( Weg-
man ve Aarts, 2006: 99). 

Bu sistemler müdahale eden, uyaran ve bilgilendiren sistemlerdir. Doğru anda ve doğru miktarda, 
doğru bilginin elde edilmesi esastır. En genel ifadeyle akıllı ulaĢım sistemlerinin çalıĢma prensibi, 
sensörler aracılığıyla çevreden bilgi toplanmasıdır. Bu sistemlerin, sürdürülebilir güvenliğe olan katkı-
larından birisi, karayolunun riskli bir Ģekilde kullanımını önlemektir. Bu olguyu da; alkol, sürücü belge-
si ve emniyet kemeri kilitleri, diğer akıllı kart uygulamaları ve hareketliliği etkileme seçimi ile gerçek-
leĢtirir. Diğer bir katkısı ise, trafiğe iĢtirak ettiğimiz zaman boyunca tehlikeli hareketleri engellemektir. 
Bu katkıyı da; araç kontrol desteği, trafik koĢullarında algı, yorum ve tahmin desteği, düĢük araç 
kullanma yeteneğinin teĢhisi, kasıtlı ya da kasıtlı olmayan kural ihlallerini önlenmesi ve kaydedilmesi, 
en üst derecedeki iĢ zorluğunu baĢarma ile rota seçimi ve hızın homojenleĢtirilmesi desteğiyle sağ-
lamaktadır ( Wegman ve Aarts, 2006: 101). 

5.4.Eğitim 

Bu vizyon insanın bir öğrenci olduğunu kabul etmektedir. Ġnsan sürekli olarak öğrenmektedir ve bunu 
da özellikle günlük tecrübelerinden sağlamaktadır. Bu öğrenme süreci resmi bir eğitimden etkilendiği 
gibi taklit, ceza ve ödüllerden de etkilenir. Trafik konusunda, trafiğin kendisinden birçok Ģey öğrenile-
bileceği gerçeğine rağmen, resmi eğitim de gereklidir. Bu resmi eğitim ise beĢ unsurdan oluĢmakta-
dır: Sorunun farkındalığı, stratejik seçimler, ihlaller, alıĢılmıĢ davranıĢlar ve acemi yol kullanıcıları. Bu 
beĢ alan, bizim geleneksel olarak alıĢık olduğumuzdan daha farklı olarak eğitim alanını geniĢletmek-
tedir. Bu da, sürdürülebilir güvenlik vizyonuna eĢsiz bir katkı sağlamaktadır. Eğitim her derde deva 
değildir, diğer müdahaleler arasında yedek bir oyuncu da değildir, fakat diğer müdahalelere eklenme-
si gereklidir. Sürdürülebilir güvenliğin bünyesindeki eğitimin ana amacı; resmi ya da resmi olmayan 
yollarla ve sorumlu grupların çaba göstermesiyle, trafikte yer alan karayolu kullanıcısını doğru yete-
nek, bilgi ve düĢüncelerle donatmaktır (Wegman ve Aarts, 2006: 120). 

5.5.Mevzuat ve Uygulama 

Karayolu trafiğinin sürdürülebilir güvenliğinde mevzuat düzenlemeleri, risk faktörlerini sınırlayarak ve 
de gizli sistem hatalarını en aza indirgeyerek, trafik sürecinin güvenli yönetiminde temel teĢkil etmek-
tedir. Sürdürülebilir güvenlikli karayolu trafiğinde ideal olan, insanların çok çaba harcamasına ya da 
olumsuz deneyimler yaĢamasına gerek kalmadan kurallara kendiliğinden uyabilmeleridir. Bir taraftan 
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bunun baĢarılabilmesi için, mümkün olduğu kadar yerel kuralların hüküm sürebilmesinin desteklen-
mesi gibi uygulamalarla insanların karayoluna adapte edilmeleri gerekmektedir. Bu ayrıca gizli hatala-
rı engellemeyi sağlayacaktır çünkü ilk etapta kural ihlallerinin sebeplerini ele almaktadır. Diğer taraf-
tan gerçek motivasyon, insanların kurallara kendiliğinden uymaları konusunda harekete geçiren bir 
olgudur. Maalesef, insanların trafikte kurallara kendiliğinden uymaları gerçeklikten uzaktır. Akla gelen 
soru ise bu durumun gelecek için gerçekçi bir hedef olup olmadığıdır. Bütün insanların kurallara uyma 
konusunda istekli olacağı beklenemez. Çok ağır cezalar ile tehdit ederek belirlenmiĢ fiyatları arttır-
mak, bu tip insanları kurallara dikkat etme konusunda harekete geçirmek için oluĢturulmuĢ kurallar-
dan biridir. Uygulamanın Ģimdiki Ģekilleri daha etkili metot ve yöntemler kullanılarak arttırılabilir 
(Wegman and Aarts, 2006: 130). 

5.6.Hız Yönetimi 

Sürdürülebilir güvenlik vizyonunda hız kavramı dört aĢamada değerlendirilir. Amaç, kazalarda ölenle-
rin sayısını düĢürmek için, daha etkili bir hız politikası yapabilmektir. Birinci aĢamada; araĢtırma 
kurumları güvenilir hız limitleri için iĢlevsel gereklilikler ve ölçütleri oluĢturmalıdır. Ayrıca karayolu 
kullanıcılarına iliĢkin minimum gerekli bilgileri tesis eder. Ġkinci aĢamada; karayolu otoriteleri karayolu 
sistemindeki temel ölçütleri, güvenlik, inanılırlık ve bilgi bağlamında araĢtırmalıdır. Hız limitlerini kara-
yolu görünümüne ya da uygun trafik durumlarına göre adapte etmelidir. Üçüncü aĢamada; ilgili kısım-
lar farz edilen kasıtlı ihlalcilerin ve aĢırı ihlallerin üstesinden gelebilmek için, uygulamaları sıfır tole-
rans yaklaĢımıyla yeniden düĢünmelidirler. Dördüncü aĢamada ise önceki aĢamalara paralel olarak, 
ilgili kısımların daha dinamik hız limiti sistemlerini tasarlamak adına hazırlıklar yapması ile akıllı bilgi 
teknolojileri, politika ve vizyon geliĢtirmede ayrıca uluslararası bir çerçeve belirlemesi anlatılır (Weg-
man ve Aarts, 2006: 138). 

5.7.Alkol ve UyuĢturucu Maddenin Etkisinde Araç Kullanma 

Hollanda‘da son otuz yılda alkollü araç kullanan suçluların oranı, dörtte üçten daha fazla oranda 
azalmıĢtır. Alkolün kaza konusunda önemli bir risk faktörü olduğu göz önüne alındığında, gerçekleĢen 
bu düĢüĢ ilk bakıĢta yüksek bir baĢarı gibi görünmektedir. Buna rağmen alkol nedeniyle oluĢan ölüm-
lü kazalar yine de bir hayal kırıklığıdır. Alkole bağlı olarak geliĢen ciddi trafik yaralanmaları, suçluların 
oranından daha çok azalmıĢtır. ġiddetli karayolu kaza yaralanmaları ile ilgili veriler 1980 yılından 
itibaren toplanmaktadır. 1980 ve 2004 yılları arasında kaza suçlularının oranı üçte iki olarak azalır-
ken, alkole bağlı ciddi yaralanmaların oranı dörtte bir oranında azalmıĢtır. Aynı dönemde alkole bağlı 
ciddi yaralanma oranları yarıya yakın azalmıĢtır. Fakat yine de alkol politikasının etkililiğinin ölçülme-
sinde bu oranlar iyi bir önlem teĢkil etmemektedir. Hollanda‘da alkole bağlı ciddi yaralanmaların 
sayısında kesin veriler mevcut değildir. Alkol kullanan sürücülerin karıĢtığı kazalar yeterince rapor 
edilmemiĢ olmakla birlikte, resmi makamlar alkol konusuna yeterince önem vermemektedirler. Tilburg 
polis bölgesinde, 2000-2003 yılları arasında gerçekleĢen ciddi yaralamalı kazaların %25-30‘ u alkollü 
araç kullanımı sonucunda gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca Tilburg çalıĢması uyuĢturucu kullanımının düĢündü-
rücü bir problem olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Ciddi yaralamalı kazaların % 8‘ i uyuĢturucu kullanımı-
na bağlı olarak gerçekleĢmiĢtir ve birçok olayda iki ya da daha fazla uyuĢturucunun birlikte kullanıldığı 
görülmüĢtür (Wegman ve Aarts, 2006: 139). 

5.8.Genç ve Acemi Sürücüler 

Genç insanlar trafikte diğer yaĢ kategorilerine göre daha güven teĢkil etmeyen bir biçimde davran-
maktadırlar. Bunun birçok sebebi (biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörler) vardır ve bu durum tüm 
genç bireyler için aynı değildir. Kaza riskini azaltma hedefi için oluĢturulan ölçülerin (güvenli karayolu 
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kullanıcısı davranıĢı, güvenli araçlar ve güvenli yollar) haricinde, aynı zamanda genç bireylerin tehli-
keli koĢullarda yaptıkları sürüĢlerin yaĢ-km oranlarını içeren ölçülerin de oluĢturulması gerekmektedir. 
GeçmiĢe nazaran Ģimdilerde, eğitime yapılan vurgu konusunda temel becerileri öğretme daha az 
uygulanırken, trafiğin kavranması ve kiĢinin sınırları ölçüsünde bilgi verme daha çok uygulanmaktadır 
(Wegman ve Aarts, 2006: 154). 

5.9.Bisikletliler ve Yayalar 

Bisiklet sürmek ve yürümek; küçük çocuklar, okul çağı çocukları ve yaĢlı insanlar için en önemli ula-
Ģım Ģeklidir. Karayolunun bağımsız kullanımında bu gruplar tamamı ile bisiklet sürmeye ve yürümeye 
bel bağlamaktadırlar. Eğer ev ile gerekli sosyal tesisler arasındaki mesafe çok fazla olursa yaĢlı 
yayaların hareketliliği problem olabilir. Diğer bir problem de, halka açık alanlarda yayaların kullanımı-
na ayrılmıĢ bölgelerin giderek park eden araçlar tarafından iĢgal edilmesidir. Sonuç olarak, ev iĢgalle-
rindeki ve araba bağımlılığındaki artıĢ, altyapı bakım bütçelerinin, yaya tesislerinin bakımına zarar 
verecek duruma gelmesine neden olmaktadır. Yayaların ve bisikletlilerin karayolu güvenliği problem-
lerinin olduğu yeni bir Ģey değildir. Karayolu trafiğinin sürdürülebilir güvenliği yaklaĢımında, korumasız 
karayolu kullanıcıları için çok çeĢitli olumlu sonuçlar yer almaktadır. Bunlar; trafik akıĢının farklı hız, 
yön ve yoğunlukta olması suretiyle ayrılması, ―taĢıt yolunda moped‖ uygulaması, 30 ve 60 km/h 
alanlarının oluĢturulması, ağır yük taĢıtlarında yan-yeraltı koruması zorunluğu ve yaya-bisiklet dostu 
araçların geliĢtirilmesidir (Wegman ve Aarts, 2006: 159). 

5.10.Ġki Tekerlekli Motorlular 

Bu araçlar bisikletlere göre daha fazla hızlara sahip olup, arabalara göre de korumasızdırlar. Üstelik 
arabaya göre fiziksel olarak daha az sınırlamaya sahiptir. Motosikletçi kolaylıkla kontrol altına alına-
mayan özgürlük duygularına sahiptir. Genç ve acemi motosikletçilerle daha tecrübeli olanlar arasın-
daki farkı belirlemek gerekmektedir. Çünkü bu iki grubun problemleri farklıdır. Acemi grup için yapı l-
ması gereken, kabiliyeti teĢhis etmek ve risklerden kaçınmaktır. Ayrıca, riskleri güvenle kontrol altına 
alabilmek adına yeteneklerin geliĢtirilmesidir. Tecrübeliler ise sürüĢ stillerini dikkatli, güvenli ve so-
rumlu bir Ģekilde olmak suretiyle geliĢtirmeyi öğrenecekler ve de riski getirecek sürüĢ tarzlarından ve 
davranıĢlarından kaçınacaklardır (Wegman ve Aarts, 2006: 170). 

5.11.Ağır Yük TaĢıtları 

Hollanda‘da karayolu taĢımacılığının ekonomik önemi yüksektir. Sistem birçok paydaĢın, birçok men-
faatin ve birçok marjinal faydanın iĢtirakini içerir. Ana yollarda ve lojistik rota ağlarında nakliye taĢı-
macılığı, özel Ģirketler ve bölgesel otoriteler arasında iĢbirliği gerektirir. Bu iĢbirliği ise ―Nakliye TaĢı-
macılığı Kalite Sistemleri‖ anlaĢması ile tesis edilmiĢtir. Karayolu güvenliğinin direkt sonuçlarının 
ötesinden bakıldığında, sürdürülebilir güvenlik yaklaĢımının faydalarının açıkça arttığı görülmektedir. 
Karayolu nakliye taĢımacılığı ayrı bir altyapıya sahip olursa; karayolu kapasitesi, karayolu bakımı ve 
daha güvenli ulaĢım alanlarında faydalar elde edilebilir (Wegman ve Aarts, 2006: 178). 

6.ALINAN SONUÇLAR 

Son birkaç on yıl boyunca tehlikeli bölgeleri ele alan ana yaklaĢım, ―kara nokta yaklaĢımı‖ olarak da 
bilinen reaktif bir metottu. Sürdürülebilir güvenlik ise trafik sistemindeki bu zayıf noktalara, kapsamlı 
bir jeneriği olan proaktif bir yaklaĢım getirdi. Sürdürülebilir güvenlik vizyonu politik desteği buldu ve 
1997 yılında ―Sürdürülebilir Güvenlik BaĢlatma Programı‖ ile bu vizyon baĢlatılmıĢ oldu. Dikkat çeken 
unsurlar, kentsel 30 km/h bölgelerinin ve kırsal alandaki oturmaya ayrılmıĢ 60 km/h bölgelerinin uygu-
lamaya konulmasıdır. Bu nedenle sürdürülebilir güvenlik vizyonu güçlü bir altyapı karakterine sahip 
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olmuĢtur. Sürdürülebilir güvenliğin oluĢturulmasından on yıl kadar sonra, vizyonu değerlendirmek ve 
yön vermek gerekmiĢtir. Bununla vizyona itici bir güç verilmesi ve yeni geliĢmelere cevap verebilme 
Ģansının oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Bu değerlendirme de vizyonun ―GeliĢen Sürdürülebilir Güven-
lik‖ baĢlığıyla (Wegman ve Aarts, 2006) güncellenmesi sonucunu getirmiĢtir. GüncellenmiĢ Ģekli ile: 

 GeçmiĢteki baĢarılı altyapı ölçülerine devam etmek, 

 Eğitim, mevzuat ve yaptırım konularına vurgu yapmak, 

 Teknolojik geliĢmeleri vurgulamak, 

 Kalite güvence sisteminin gerekliliğini tartıĢmak, 

 Bilgi depolama, bilgi değiĢimi ve değerlendirmelerin önemine dikkat çekmek 

BaĢlatma programının en önemli karayolu güvenliği ölçütleri; karayolu sisteminin sınıflandırılması, 30 
km/h ve 60 km/h bölgelerinin oluĢturulması ve ‗taĢıt yolunda moped‘ kanununun çıkarılmasıdır. ġim-
diki bilgilere dayanılarak altyapısal sürdürülebilir güvenlik ölçülerinin tamamı, 1997-2002 yılları ara-
sında Hollanda‘da meydana gelen ölümlü kazalar ve yatağa bağlı kalan hastaların sayısında %6 
oranında düĢüĢ sağlamıĢtır. Trafik eğitimi, denetim ve araç teknolojisi sürdürülebilir güvenlik sistemi-
nin diğer önemli parçalarıdır. 1990‘lı yılların sonunda, bölgesel yaptırım kurumları beĢ özel konuda 
daha etkili bir trafik yaptırımı oluĢturdular: kask giyme, emniyet kemeri takma, kırmızı ıĢıkta geçme 
cezası, alkollü araç kullanımı ve hız. Bu yaklaĢım özellikle emniyet kemeri takma konusunda ve hafta 
sonu geceleri alkol kullanma konusunda etkili olmuĢtur. Yıllar boyu tüm dünya çapında, sakatlanma-
ları engellemeyi hedefleyen ve kaza sayısını giderek azaltan araç teknolojileri geliĢtirilmiĢtir. Özellikle 
elektronik savrulmayı engelleyici sistem, hava yastıkları ve emniyet kemeri hatırlatıcıları karayolu 
güvenliğini geliĢtirmiĢtir. Sürdürülebilir güvenlik temelli bu enstrümanların üretilmesi, 2007‘de ölümlü 
kaza sayılarının %30‘dan daha fazla düĢmesini sağlamıĢtır. Bu enstrümanlar en az bir motorlu aracın 
karıĢtığı kazalarda oluĢabilecek ciddi sakatlanmaların önlenmesinde etkilidir. Bunlar ayrıca topluma 
maliyet açısından da faydalıdır.  

Sürdürülebilir güvenlik hakkında birtakım yanlıĢ kanılara varılmıĢtır. Ġlk yanlıĢ kanı, sebebin insan 
çözümün ise eğitim olduğu yanılgısıdır. Her insan, hatta en eğitimli olanlar bile hata yapacaklardır. 
Araç ve yol kusurlarının yanı sıra insan da kazaların çok önemli bir nedenidir. Sıklıkla karĢılaĢılan bir 
düĢünce de, altyapı ve araç unsurlarının kaza problemini çözmede pek katkılarının olmadıklarını ve 
daha çok eğitime çaba harcanması gerektiğidir. Hâlbuki karayolu çevresinin dizaynı bile hataların 
önlenmesine ya da hataların sonuçlarının sınırlandırılmasına katkı sağlamaktadır. Ġkinci yanlıĢ kanı, 
sürdürülebilir güvenliğin sadece altyapısal bir mesele olduğu düĢüncesidir. Üçüncü yanlıĢ kanı ise, 
sürdürülebilir güvenlik enstrümanlarının çok pahalı olduğu düĢüncesidir. Hollanda‘da Ekonomik Politi-
ka Analizi Bürosu‘nun yaptığı çalıĢmalar faydaların maliyetlerden daha fazla olduğunu göstermiĢtir. 
Çünkü; medikal maliyetler, üretim kaybı maliyetleri, yaĢam kalitesi kaybı, mal zararı ve yerleĢim yeri 
maliyetleri alanlarında büyük tasarruflar sağlanmaktadır (SWOV FactSheet: 3). 

7. YOL GÜVENLĠĞĠNDE GELECEK HEDEFLERĠ  

―Kazanan takımı asla değiĢtirme‖ sözü Hollanda‘nın yol güvenliği politikasını en doğru anlatan söz-
dür. 2020 hedefleri içinde halkı bilgilendirme çalıĢmaları, denetleme, altyapı ve yeni teknolojik araçla-
rın kullanılmasına devam edilecektir. 2020 yılında temel hedef, ölüm sayısının 580‘i geçmemesi 
(hatta 500 olarak belirlenmiĢ) ve kazalardaki yaralı sayısının da12250‘yi geçmeyecek Ģekilde olması-
dır. Bu oran gerçekleĢirse 2007 yılına göre sayılar %25 azalmaktadır.  
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Yol güvenliği için gelecek hedefleri Çevre ve Altyapı Bakanlığı‘nın 2008-2020 yol güvenliği strateji 
planında anlatılmaktadır. Hedeflere ulaĢabilmek için sadece hükümet organlarının ve denetleme 
kurumlarının değil sivil toplum örgütleri ve bilim enstitülerinin de gereken sorumluluğu alacak Ģekilde 
çalıĢmaları gerektiği belirtilmiĢtir.  

Ġlk olarak trafikte tehlikeye neden olan insanlarla konuĢma yolu seçilmiĢtir. Özellikle hız sınırını aĢan 
ve alkollü araç kullanan insanlarla konuĢulacaktır. Trafiği tehlikeye atan kiĢilerin araçlarına alkol 
kilitleri ile hız sınırlayıcı cihazlar yerleĢtirilmesi ve bu kiĢilere davranıĢ yönlendirme kursları verilmesi 
planlanmıĢtır.  

Ġkinci olarak da korumasız yol kullanıcılarına daha fazla koruma sağlanmalıdır. Gençler, motosikletli-
ler, bisikletliler ve çocuklar trafikte en çok tehlike altındaki gruplardır. Bu grupların trafikteki pozisyon-
larını geliĢtirmek için çalıĢmalar yapılacaktır.  

Sürdürülebilir güvenlik vizyonuyla 1970‘lerde 3000‘den fazla olan kazalardaki ölüm sayısı 2007‘de 
791‘e kadar düĢmüĢtür. Bu baĢarıdaki en büyük etkenler döner kavĢaklar, emniyet kemerleri ve alkol 
sınırlayıcı yasalardır. Sürdürülebilir güvenlik vizyonu uygulamaları 2020 hedeflerinin gerçekleĢmesi 
için de devam edecektir. Ġstenilen hedeflere ulaĢmak için Ģu ana kadar yapılan uygulamalardan daha 
fazlasının yapılması gerektiği düĢünülmüĢtür. 2020 hedefleri için yapılacaklar 3 baĢlık altında toplan-
mıĢtır. 

7.1. Genel Trafik Tedbirlerinin Tanıtımı 

Bu kısımda araç özellikleri, bilgilendirme kampanyaları ve polis denetimi yer alır. Özellikle alkollü araç 
kullananlar üzerinde denetim arttırılacak ve kafeler, lokantalar, taksi durakları ve spor kulüpleriyle 
görüĢmeler yapılacaktır. Araç teknolojisindeki geliĢmelere çok önem verilmiĢtir: Fren sistemlerinin 
geliĢtirilmesi, mesafe kontrol sistemi, ESC, hız alarmı (sürücülere belirlenen hız sınırını aĢtığında 
uyarıcı cihaz) araçları yolun dıĢına çıktığında uyaran sistem, e-call (muhtemel kaza sonrası ilk yardım 
birimlerine otomatik haber veren sistem).  

7.2. Trafiği Tehlikeye Atan KiĢiler  

Kazaların çoğu hızlı araç kullanma ve sürücülerin alkollü olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer se-
bepler arasında tecrübesiz araç kullanıcıları, ağır vasıtalar, 50 ve 80 km hız sınırlı yollar, tek taraflı 
araç kazaları bulunmaktadır.  

Sürücüler yol güvenliğini tehlikeye atacak davranıĢlarının farkında olmalıdır. Sürücü belgeleri bir hak 
olarak görülmemeli, kurallara uymayı kapsamalıdır. Alkollü araç kullanan sürücülerin araçlarına alkol 
kilitli cihazların yerleĢtirilmesi 2010 yılından itibaren gerçekleĢmiĢtir. Bu uygulamanın maliyeti araç 
sürücülerine aittir. Toplumu bilinçlendirme için kiĢisel sorumluluğu içeren kampanyaların yanında 
diğer yol kullanıcılarına saygılı olmayı da anlatan kampanyalar içermelidir. UyuĢturucu kontrol kitleri, 
ağır vasıta sürücülerine yönelik yorgunluk dedektörleri kısa vadeli çözümler arasındadır.  

7.3. Korumasız Yol Kullanıcılarının Korunması  

Yol güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler altı gruba ayrılmıĢtır. Yayalar, bisikletliler, motosikletliler, 
skoter kullanıcıları, çocuk ve gençler trafikte risk altındaki gruplardır. Trafik kurallarının zamanla 
değiĢmesinden dolayı okulda ve sürücü belgesi testinde öğrenilen bilgilerin değerini yitirmemesi için 
hayat boyu eğitim sistemine devam edilecektir. Trafikte sürücülerin sosyal sorumluluklarının artması 
sağlanacaktır. 
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8. SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Hollanda, yukarıda da bahsedildiği gibi karayolu trafik güvenliğinde ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ vizyonu-
nu uygulayarak, yıllık ölüm/yaralanma sayılarını önemli ölçüde azaltabilme konusunda önemli bir 
baĢarı elde etmiĢtir. Bu baĢarının altında sorunun doğru tespiti, trafikte yer alan bütün organların 
iĢbirliği içerisinde hareket etmesi, kararlılık ve devamlılıkla sürdürülen çalıĢmalar yer almaktadır. 
Hollanda, karayolu trafiğinde geçmiĢte de baĢarılı olmasına rağmen ―Sürdürülebilir Güvenlik‖ vizyo-
nunu geliĢtirmesi, diğer ülkelere örnek bir yaklaĢım olmalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün verilerine göre trafik kazaları sonucu oluĢan ölümler daha da Ģimdiye göre 
daha da artacaktır. Bu artıĢın özellikle geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanacağı beklenmektedir. Ülke-
miz, geliĢmekte olan ülkeler arasında yer aldığından 2020‘li yıllara gelindiğinde sorun daha da ciddi 
boyutlara ulaĢacaktır ve bu da sağlık ile kalkınma açısından büyük sorunlara yol açacaktır. 

Trafik kazalarının insan sağlığı için tehlike arz ettiği ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediği ortadadır. 
Bu nedenle karayolu trafik sisteminin daha az tehlikeli hale getirilmesi gerekmektedir. Tehlikenin 
azaltılması ise ―sistem yaklaĢımı‖ nı gerektirir. Sistem yaklaĢımında gerçekleĢtirilmesi gereken en 
önemli Ģey Yeni Zelanda‘da ortaya çıkan ve Avrupa UlaĢım Güvenliği Konseyi tarafından da benim-
senen karayolu güvenliği yönetim sistemini uygulamaktır. Burada karayolu trafik güvenliği yönetiminin 
anlatımında kullanılan piramitten bahsedilmiĢtir. Bu piramit üç safhadan oluĢur: 1- Kurumsal yönetim 
fonksiyonları 2- Müdahaleler 3- Sonuçlar. Kurumsal yönetim fonksiyonları; sonuçlara odaklanma, 
koordinasyon, yasa çıkarma, kaynak oluĢturma ve kaynak ayırma, tanıtım, izleme ve değerlendirme, 
ar-ge ve bilgi transferi olarak yedi basamaktan oluĢur. 

Piramidin ikinci aĢamasında ise müdahalelerden bahsedilmektedir. Bu müdahaleler; karayolu ağının 
planlamasını, dizaynını ve iĢletimini yapmak, araçların ve yayaların karayolu sistemine giriĢ ve çıkıĢ 
koĢullarını belirlemek ve trafik mağdurlarını kurtarmak ve rehabilite etmektir. Yolların dizayn, yapım, 
iĢletim ve bakımı konusunda ayrıca hız ve alkol limitleri, yolcuların güvenlik ekipmanları, araç stan-
dartları ve karayolu kullanıcılarının sahip olması gereken lisanslar ile kazazedeler için acil servisler ve 
rehabilitasyon servisleri sağlama alanında standartlar ve kurallar belirlemektir. Bir diğer unsuru da; 
eğitim, denetim ve teĢviki kullanarak, yol yapımcıları, araç ve ulaĢım Ģirketleri, acil ve rehabilitasyon 
servisleri ve yol kullanıcıları arasında güvenlik standartları ve kuralları bağlamında uyumu sağlamak-
tır. Piramidin üçüncü basamağı ise sonuçlardır. Bu basamak çıktılar, ara ürünler ve nihai ürünler 
kısımlarından oluĢur. 

Karayolu güvenlik yönetimi sisteminin kendine özgü özellikleri vardır. Güvenlik de mal ve hizmetler 
gibi üretilen bir olgudur. Her ülke güvenlik yönetimi anlamında diğer ülkelerin geliĢtirmiĢ olduğu bir 
çerçeveyi kullanabilir ve onu kendi karayolu güvenliği sistemine adapte edebilir. Ülkemizde de Hol-
landa‘nın karayolu trafik güvenliği sistemi oldukça baĢarılı olmasından dolayı örnek alınabilir. Her 
ülkenin Ģartları tamamen aynı olmayacağından örnek alınacak sistemin ülkemizin koĢullarına göre 
adapte edilmesi gerekir. 

Karayolu güvenliği yönetiminde bu makalede ayrıca baĢı çeken kuruluĢ konusu üzerinde de ehemmi-
yetle durulmuĢtur. BaĢı çeken bir kuruluĢ karayolu güvenliği için kurumsal yönetim fonksiyonlarında 
dominant bir rol oynar ve diğer kuruluĢlara rehberlik ederek onları destekler. Bu kuruluĢlar Avrupa 
birliği ülkelerinde UlaĢım Bakanlığı ya da Karayolu KuruluĢları Ģeklinde karĢımıza çıkar. Buna örnek 
olarak Ġsveç‘te SRA gösterilebilir. Ülkemizde de karayolu trafik güvenliği yönetimini tam anlamıyla 
gerçekleĢtirebilmek adına baĢı çekecek bir kuruluĢ belirlenmelidir. Yaptırım gücünün muhtemel yük-
sekliği açısından ―Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu‖ nun lider kurum rolünde olması etkili olabilir.  
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Ġyi bir karayolu güvenliği yönetiminde, ‗sonuçlara odaklanma‘ kurumsal yönetim fonksiyonlarını kap-
sayıcı mahiyettedir. Sonuç odaklı durumları oluĢturan birtakım yapıtaĢları vardır. Bunlar da; Ģimdiki 
bir karayolu güvenliği performansına yüksek seviyede bir teftiĢ aracılığıyla değer biçmek, uzun dö-
nemde bir karayolu güvenliği vizyon ve hedeflerini benimsemek, kısa dönemde nelerin baĢarılabile-
ceğini analiz etmek ve hedefler teklif etmek ve son olarak da karayolu güvenliğine yardımcı kuruluĢ-
larla hedefler konusunda fikir birliğine varmak ve sonuçlarda paydaĢların hesap verebilirliğinden emin 
olmak Ģeklinde sıralanabilir. Bu nedenlerle ülke olarak karayolu trafik güvenliği konusunda acilen bir 
vizyon ve de varılacak hedefler belirlememiz gerekmektedir. Bu hedefler özellikle ölümlü ve yarala-
malı kazaların sayısını azaltmak yönünde olmalıdır. Bu süreçte yer alması gereken bütün birimler, 
baĢı çeken bir kuruluĢun altında eĢgüdümle hareket etmelidir.   
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1. GiriĢ 

Trafik, içinde yaĢadığımız yüzyılda geliĢmiĢ veya az geliĢmiĢ bütün ülkelerin dolayısıyla Türkiye‘nin 
en önemli sorunlarının baĢında gelmektedir. Günlük yaĢantımızın hatırı sayılır bir kısmı ya bizzat 
trafik içinde veya trafiğe maruz kalan alanlarda geçmektedir. Trafik, artık hayatımızın bir parçasıdır. 
Fakat kullandığımız araçlar, her ne kadarda bizi varmak istediğimiz yerlere eski yöntemlere göre 
daha hızlı ulaĢtırsalar bile, yol açtıkları sorunlar nedeniyle her geçen gün biraz daha çekilmez hale 
gelmektedirler. Ġnsanlar, iĢlerini kolaylaĢtırsın diye kullandıkları araçlarla nedeyse koĢar adım kendi 
kıyametlerine gitmektedirler. 

Yüzyılımızın yükselen değeri, ―insan‖a gösterilen saygı ve insan hak ve özgürlükleridir. Fakat Türki-
ye‘deki trafik anlayıĢı içinde ―insani” değerler adeta yok gibidir. Örneğin Karayolları Trafik Kanunun-
da (sayılar birkaç eksik veya fazla olabilir) ―insan‖ tabiri sadece 11 yerde geçmektedir. Bunlardan 
7‘isi karayollarında seyreden araçları tanımlanırken bu araçların ―insan ve eĢya‖ taĢıma özelliğini 
belirtmek, 3‘ü taĢınan bir eĢya türü olarak, 1‘i de indirilen yolcu olarak geçmektedir. 3 yerde insan ve 
hayvan tabiri yan yana kullanılırken, 3 yerde de insan ve eĢya tabiri beraber kullanılmaktadır. 

Yine aynı Kanunun çeĢitli maddelerinde ―sürücü‖ tabiri 314, ―ceza‖ tabiri 210 defa geçerken, ―yaya” 
tabiri, 16‘sı araçların tanımında olmak üzere 52 kez, ―çocuk‖ tabiri eğitime konu yapılmak üzere 9 kez 
geçmektedir. Trafikte zayıf durumda olan yaĢlı ve kadın gibi kelimelere bir kez bile atıfta bulunulma-
maktadır.  

Görüldüğü gibi trafiği düzenleyen temel kanunda ―insan‖, hayvan ve eĢyalarla beraber taĢınacak bir 
varlık olarak ele alınmakta, araçları kullanan insanlar ―sürücü‖ olarak görülmektedir. Trafikte düzeni 
sağlayacak Ģeyde sürücülere ceza kesmek olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa insan konu edildiğinde 
etik, ahlak, adalet, iyilik, doğru gibi bir çok kavram gündeme gelmektedir. 

Trafik etiği ve ahlakı ile trafiğe iliĢkin her türlü konunun felsefi ve düĢünsel boyutları ile iyi, doğru, 
kötü, yanlıĢ v.b. kavramlar anlatılmakta, bu alanda ne, niçin, neden, ne kadar gibi bir çok sorunun 
yanıtı ele alınmaktadır. Trafik etiği soyut bir kavramken, Trafik ahlakı ise somut uygulamaları, yaĢa-
nan problemleri, günlük hayatın içinde görülen trafik akıĢı çerçevesinde tutum ve davranıĢları konu 
edinmektedir. Trafik ile ilgili doğrular bilinmesine rağmen sonuçta kötü bir tablonun olması, etiğin 
uygulanmasını ifade eden ahlak bakımından bir noksanlığa iĢaret etmektedir. Her alanda felsefi arka 
planı temsil eden etik iken, uygulamayı ise ahlak olarak tanımlamak mümkündür. Bu bakımdan trafik 
ahlakının oluĢturulması ve hayata geçirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Trafik bağlamında etik ve 
ahlak iliĢkisi kurulamadığında sorunların çözüm olanağı azalmaktadır.  

Mevcut trafik anlayıĢı sorgulandığında, araçların ve kuralların yerine insanların trafiğin odağına otur-
tulması ile trafik etiğinin trafik ahlakına dönüĢümünün sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ġnsan 
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Odaklı Trafik AnlayıĢı‖ gereğince baĢta trafik mevzuatı olmak üzere, bu konuda ortaya konan her 
türlü faaliyetin odağında ―insan unsuru‖ yer aldığında, trafik, insan hayatını kolaylaĢtıracak Ģekilde 
düzenlenmiĢ ve yeni bir trafik etiği, ahlak ve anlayıĢı inĢa edilmiĢ olacaktır.   

GeliĢmiĢlik ve modernleĢme düzeyine göre her ülkede etik yargılar oluĢmakta ve toplumsal kültür 
içerisinde kendine bir yer edinmektedir. Bu yönüyle etik ve ahlak kurumları, sürekli yenilenen ve diri 
olarak varlığını sürdüren bir yapı görünümündedir. 

Vicdan bilinci ve sorumluluk kavramı, etik iliĢkilerde ve değerlendirmelerde temel ve belirleyici olgula-
rın baĢında yer almaktadır. Vicdanın onayı veya onaylamaması sorumluluk durumunu ve dolayısıyla 
etik ve ahlaka iliĢkin değerlendirmeleri de etkilemektedir. 

Etik bir pusula özelliği taĢımakta olup, yolun ya da rotanın yönlerini belirtmekte ancak hangi yoldan 
veya rotadan gidilmesi gerektiği konusunu insanların ilgi ve takdirlerine bırakmaktadır. Amaca ulaĢ-
mada her yolu meĢru sayan, insanlara ve çevreye duyarlı olmayan anlayıĢlar yeryüzünü birçok alan-
da krize sürüklemektedir.  

Etik bilgiye sahip olunması ve bu birikimin varlığı tek baĢına bir değer ifade etmemektedir. Bilgisayar-
lar her türlü bilgiyi depolamakta ve kullanmaktadırlar, fakat herhangi bir değer yargısına sahip değil-
lerdir. Bilgisayar hafızaları herhangi bir saygıyı hak etmezler. Bu bakımdan etik bilginin varlığı, uygu-
lama veya pratik olmadan tek baĢına bir anlam ifade etmemektedir. Trafik kurallarının ve hukukunun 
bilinmesi de aynı Ģekilde uygulanmadığı sürece herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Bu açıdan 
öncelikle uygulama ve pratikte olan önemlidir. 

GeliĢmiĢ ülkeler çok uzun zaman içerisinde büyük emek harcayarak bu günkü etik ve ahlaki anlayıĢ 
düzeyine eriĢmiĢledir.  Ġnsan kaynaklarının niteliği her alanda belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bu 
yönüyle toplumların sosyal sermaye unsurları arasında ve en baĢta sayılması gereken değerlerinden 
birisi de var olan etik ve ahlaki düĢünme ve değerlendirme alıĢkanlıklarıdır. Bu bakımdan var olan 
trafik etik ve ahlakının geliĢtirilmesi ve hayata geçirilmesi süreklilik taĢıyan bir husustur.  

Akıl ve bilimde ne kadar geliĢme ve ilerleme sağlanırsa sağlansın, insanın hayatı, mutluluğu, özgür-
lüğü, eĢitliği, onuru, adalet duygusu, huzuru gibi birçok gereksiniminin doyurulması etik birikime ve 
ahlâkî geliĢmiĢliğe bağlı gözükmektedir. Trafikte en son teknoloji ile üretilmiĢ pahalı araçları satın 
alabilen ve kullanan insanların etik düĢünceye ve ahlaki sorumluluğa sahip olmaması durumunda 
bahsi geçen gereksinimlerin doyumunun bir kıymeti kalmamaktadır. 

Ahlâk kurallarının ilk ortaya çıkıĢı, bireyler arası iliĢkilerin düzenlenmesi zorunluluğu ya da baĢka 
insanlara karĢı tutum ve davranıĢların bir sorumluluk ilkesi temelinde düzenlenmesi gereksiniminden 
kaynaklandığına göre trafik ahlakının temelinde de etik düĢünceler sonucu ortaya konan trafik kuralla-
rı yer almaktadır.  

Toplumsal yaĢamda her an aralıksız iĢleyen kurallar öncelikli olarak etik ve ahlâk kurallarıdır. Diğer 
sosyal, hukuk, siyasal veya yönetsel kuralların uygulanıĢı kesintiye uğrasa bile etik ve ahlâka iliĢkin 
kurallar yaĢamın düzenini ve sürekliliğini sağlamaktadır. Etik ilkelerin ve Ahlâk kurallarının aksadığı 
toplumda sosyal yaĢamı ayakta tutmak büyük bir sorun haline gelecek ve zorlaĢacaktır. Bütün sis-
temler etik ilkeler ve ahlâk anlayıĢına dayalı olarak varlıklarını sürdürme Ģansına sahip olmaktadırlar. 
Buna göre trafik sisteminin iĢleyiĢi de sosyal yaĢamın kesintisiz sürmesini sağlayan faktörlerin baĢın-
da gelmektedir. Bu nedenle trafik düzeninin aksaması ve kuralsız iĢlemesi, etik ve ahlak duyarlılığın-
dan yoksun kalması halinde diğer bütün sistem ve kurallar olumsuz olarak etkileneceklerdir. Herkesin 
gözü önünde ve bilgisi dahilinde iĢleyen trafik sisteminde görülen hukuksuzluk ve duyarsızlık, o top-
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lumda yaĢayan bütün insanları devlete, diğer insanlara ve hukuka karĢı güvensizlik ve kızgınlık du-
rumuna itmektedir. Bu kısır döngü domino taĢları veya kelebek etkisi örneklerinde olduğu gibi sosyal 
yaĢamın bütün ünitelerine olumsuz olarak yansımaktadır.  

Etik ve Ahlâk kavramlarına en yakın duran kavramların baĢında adalet gelmektedir. Adalet olmaksı-
zın etik Ġlkerleri ve ahlâkîliği sağlayan özgürlük, eĢitlik, mutluluk, huzur v.b kavramlardan söz etmek 
çok anlamlı olmayacaktır. Bu açıdan trafik sisteminde adaleti bozacak Ģekilde kiĢi ve kurumlara ayrı-
calık tanıyan düzenlemelerden kaçınmak gerekmektedir.  

Ülkeler arsında uygarlık, insan hakları, hukuka saygı gibi alanlarda karĢılaĢtırma yapma olanağı 
veren olgulardan bir de trafik sistemidir. Organizmaların biyolojik ve fizyolojik sağlığının ölçütlerinden 
biri kan damarlarının iĢleyiĢi ve kan değerlerinin durumu ise ülkelerin uygarlık ve geliĢmiĢlik ölçütleri 
de ulaĢım ağının niteliği, trafik sisteminin iĢleyiĢi ve trafik ile ilgili verilerin durumudur. Bu veriler ülke 
ve toplumla ilgili değerlendirme yapmak üzere çok miktarda bilgi sağlayabilmektedir.   

Bu çalıĢmada trafik etiğinden trafik ahlakına geçiĢ konusu ele alınarak, aralarındaki yakın iliĢki irdele-
necek ve trafik sorununun çözümünde insan odaklı anlayıĢ, etik ve ahlak kavramları vurgulanacaktır. 

2. Ġnsan Odaklı Trafik AnlayıĢı  

Hayatı kolaylaĢtırsın diye üretilen, baĢta kara olmak üzere deniz ve hava araçları ile insanların hare-
ketlerinden meydan gelen trafik bir fırsat, kolaylık ve imkân olmanın yanında ciddi bir külfet, eziyet ve 
stres kaynağına dönüĢmüĢ durumdadır. Hiç kuĢkusuz bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların 
baĢında ise trafiğin insan odaklı olmaması gelmektedir. 

Trafiğe her çıkanın ―içinizdeki canavarı durdurun‖ diye uyarı levhalarıyla karĢılaĢtığı ülkemizde sorun, 
bazen ―trafik terörü‖ olarak bile adlandırılmaktadır. Yolların kan gölüne dönüĢtüğü, her yıl binlerce 
insanın öldüğü, binlercesinin sakat kaldığı, milyarlarca lira maddi hasarın meydana geldiği ve akıl 
almaz saygısızlık ve kabalığın yaĢandığı bir ―yaĢam Ģekline dönüĢen” trafiğin yol açtığı sorunlar, bu 
alanda neler olup bittiğinin düĢünülmesini zorunlu hale getirmektedir.  

Türkiye‘deki trafik sorunun hangi boyutlara ulaĢtığını görmek açısından, diğer konular bir kenara 
bırakılarak sadece bir yılda meydana gelen kazalara bakmak bile yeterlidir. Resmi verilere göre örne-
ğin, sadece 2010 yılında Türkiye‘de meydana gelen 292.308 kazada, 4.045 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 
211.496 kiĢide yaralanmıĢtır. Bu kazalarda meydana gelen maddi hasar ise 593.467.946 TL‘dir. 
Üstelik bu rakamlara kendi aralarında tutanak tanzim eden kiĢilerin karıĢtığı 816.045 maddi hasarlı 
trafik kazaları dâhil değildir1.  

Bu haliyle bir yılda trafik kazlarında ölen kiĢi sayısı; KurtuluĢ SavaĢında Ģehit olan askerlerin yarısına, 
Kıbrıs BarıĢ Hareketinde Ģehit olanların 8.3 katına, Kore SavaĢında ġehit olanların 5.6 katına eĢittir. 
Yine 2010 yılında trafik kazalarında yaralananların sayısı; KurtuluĢ SavaĢında yaralananların 6.7, 
Kore SavaĢında yaralananların 98 ve Marmara Depreminde yaralananların 4.8 katına eĢittir.  

Konuyla ilgili bilgiler bir tabloya döküldüğünde, Tablo:1‘de görülen ibretlik ve düĢündürücü sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır. 

 

                                                           
1 Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Kazaları Özeti 2010, Bakım Dairesi BaĢkanlığı, Kasım 2011 
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Tablo–1. Trafikte Ölenlerin SavaĢ ve Doğal Afetlerde Ölenlerle KarĢılaĢtırılması 

KurtuluĢ SavaĢı1    

A. Doğu Cephesi Ermeni Harekâtı 46 Ģehit 76 yaralı 

B. Batı Cephesi Gediz Muharebesi 181 Ģehit 135 yaralı 

 1. Ġnönü SavaĢı 95 Ģehit 183 yaralı 

 2. Ġnönü SavaĢı 1.499 Ģehit 2.470 yaralı 

 Kütahya-EskiĢehir M. 1.522 Ģehit 4.714 yaralı 

 Sakarya SavaĢı 3.282 Ģehit 13.618 yaralı 

 Büyük Taarruz 2.542 Ģehit 9.977 yaralı 

 Toplam 9.167 Ģehit 31.173 yaralı 

 

KurtuluĢ SavaĢı döneminde çeĢitli hastalıklardan has-
tanelerde ölenler 

22.690 kiĢi 

(22.543 er ve 147 subay) 

 

Kore Harbi  721 Ģehit 2.147 yaralı, 

Kıbrıs BarıĢ Harekâtı 484 Ģehit  

Marmara Depremi (17 Ağustos 1999) 17.480 ölü 43.953 yaralı 

 

Trafik Terörü2 

 2010 yılında 4.045 ölü 211.496 yaralı 

 Son 5 yılda(2006–10) 26.481 ölü 955.481 yaralı 

 1955–2006 arasında  249.040 ölü 3.774.519 yaralı 

 Son 5 yılın ortalaması 5.296 ölü 191.096 yaralı 

 

Tablo-1‟de görüleceği gibi trafik âdeta değirmen taĢı gibi yaĢamları öğütmektedir. Örneğin, 1955–
2010 yılları arasında, yani son 55 yılda meydana gelen 9.636.383 kazada3 249.040 kiĢi ölmüĢ, 
3,774519 kiĢi de yaralanmıĢtır. Bu durum, ölenler açısından 27, yaralananlar açısından da 121 
KurtuluĢ SavaĢı demektir. 2006–2010 yılları arasında 5 yılın ortalaması 5.296 ölü, 191.096 yaralı-
dır. Bu rakamlar trafiğin savaĢlardan daha ağır sonuç ve sorunlara yol açtığını ortaya koymaktadır. 

Trafiğin ortaya çıkardığı trajik sorunları inceleyen Ankara Ticaret Odası (ATO)‘nun 2003 yılında yap-
tırdığı ―Trafik Trajik‖ konulu araĢtırma, trafiğin bir trajediye dönüĢtüğünü ortaya koymaktadır. AraĢ-
tırmaya göre; ―Türkiye'de trafik kazalarında her yıl 1 ilçe nüfusu yitiyor, her 10 yılda 97 bin nüfusa 
sahip Bayburt, 93 bin nüfusa sahip Tunceli gibi bir ilimiz haritadan siliniyor. Kazaların trajik boyutları 
bununla da kalmıyor. Son 10 yılda trafik kazalarında yaralanan ya da sakatlananların sayısı 1 milyon 

                                                           
1 Sabahattin Selek, Anadolu Ġhtilali-Cilt: 1, KastaĢ Yayınları, 11. Baskı, Ġstanbul, 2004, s.116–117 
2 TÜĠK Verileri ve Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Kazaları Özeti 2010, Bakım Dairesi BaĢkanlığı, Kasım 2011.  

3  Bu rakamlara 2008, 2009 ve 2010 yıllarında kendi aralarında tutanak tanzim eden kiĢilerin karıĢtığı 2.060.896  maddi hasarlı 
trafik kaza sayıları dahil değildir. 
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200 bin kiĢi. 8 milyon kiĢi de bu dramdan doğrudan ya da dolaylı etkilenmiĢ. 69 milyon nüfusa sahip 
Türkiye'de trafik kazası dramı yaĢamamıĢ bir aile neredeyse yok‖1, denilmektedir.  

Trafik, trajediye dönüĢen bu yapısı nedeniyle zaman zaman ―terör‖ tabiriyle beraber anılmaktadır.  
Örneğin IġIK ve ERDEM tarafından hazırlanan bir çalıĢmada  ―ülkemizdeki trafik terörünün, bölücü 
terör ve depremlerin aldığı candan daha fazla can aldığı; terörde 15 yılda 30000, depremlerde 50 
yılda 50000, trafik kazalarında ise 10 yılda 100000’i aĢan insanımızın kaybedildiği‖ belirtilmektedir2 

Trafik, çağdaĢ kentlerin temel sorunu durumdadır. Örneğin, Ġstanbul‘da yapılan bir araĢtırmaya göre, 
―trafik ve ulaĢım‖ sorunu 1998 yılında %29,5 oranda birinci sırada iken, sorunun önem derecesi 2003 
yılında %59‘a çıkarak su, geçim, hava kirliği gibi sorunların çok üzerinde yer almıĢtır. 

Ġnsan odaklı trafik anlayıĢı trafiğin ürettiği sorunların azaltılması için geliĢtirilen bir çözüm önerilerin-
den birini oluĢturmaktadır. Çünkü en basit anlamıyla trafik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
3. maddesinde belirtildiği gibi sadece ―yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve 
hareketleri‖ değildir. Trafik, büyük kentlerde yaĢayanlar baĢta olmak üzere herkesin zaman harcadığı, 
birçok nimet ve külfeti barındıran, kendine özgü sosyal, ekonomik ve psikolojik dinamiklere sahip bir 
yaĢam Ģeklidir. Dolayısıyla artan trafiğin ortaya çıkardığı sorunlarla etkin mücadele etmek için sadece 
günümüzde olduğu gibi kural koymak, konulan kuralları etkin bir Ģekilde uygulamanın ötesinde farklı 
Ģeylerde yapmakta gerekmektedir. 

Bu durum hem trafiğin bilinen klasik anlamı ötesinde yeniden ele alınmasını, hem de trafiği yeniden 
yorumlar ve sorunlara çözüm ararken öteden beri ihmal edilen ―insan‖ faktörünün iĢin içine katılma-
sını gerektirmektedir. 

Ġnsan odaklı trafik/ulaĢım anlayıĢı trafiğe yasal temel oluĢturan mevzuat, bu mevzuatın uygulan-
masıyla ortaya çıkan fiziksel alt yapı, trafikte insan-insan, insan araç-kural ve çevre iliĢkilerinde in-
sanların (yayalardan daha geniĢ bir kapsamda) sürecin odağında yer almasını ve çevresel değerlerin 
korunmasını ifade eder.  Araçlar, yolar ve diğer alt yapı düzenleme ve planlamalarının insanların 
rahat, güven ve huzuruna göre belirlenmesini kapsar. Ġnsan odaklı trafik anlayıĢı daha çok tra-
fik/ulaĢım açısından kamuyla bireylerin iliĢkileri ifade etmektedir. Bireylerin kendi aralarında ve dıĢ 
çevrelerine yönelik tutum ve davranıĢlarının nasıl olması gerektiği konusu da trafik etiği tarafında 
irdelenmektedir. Dolayısıyla insan odaklı trafik/ulaĢım anlayıĢıyla trafik/ulaĢım etiği biri birini tamam-
layan konular olmaktadır. Bu yüzden bu çalıĢmanın il bölümü insan odaklı trafik anlayıĢına yarılmıĢ-
ken ikinci bölümü de trafik etiği konusu ele alınmıĢtır.   

2.1. Ġnsan Odaklı Trafik AnlayıĢının Tanımı  

Günümüzde özel sektör tarafından benimsenen ―müĢteri odaklı pazarlama‖ anlayıĢının kamu sektö-
ründe ―vatandaĢ odaklı yönetim‖ anlayıĢı olarak kabul görmesi yürütülen hizmet ve faaliyetlerde 
insanın merkezi noktada yer alması gerektirdiği düĢüncesini ortaya çıkarmıĢtır. Sonuç itibariyle yürü-
tülen bütün faaliyetler insanın mutluluk ve refahına katkı bulundukları oranda değer kazanmaları, 
insanın bir varlık olarak önem kazanmasını beraberinde getirmiĢtir. Bu yüzden birçok faaliyet, hizmet, 
politika ve programda insana atıfta bulunma gereği ortaya çıkmıĢtır. 

                                                           
1 http://www.atonet.org.tr/yeni/index. (EriĢim: 20.12.2007) 
2Alim IġIK ve Mehmet ERDEM, ―Türkiye‘de Karayolu Trafik Kazalarına Etkili Faktörlerin Çoklu Regresyon Analiziyle Ġncelen-

mesi‖, Ġkinci Trafik ġurası Serbest Bildirileri, 22 Ekim 2004, Ankara, s.442 
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ĠĢte trafik veya ulaĢım sorunun çözümünde insanın esas alınması, trafiğin insan ihtiyaçlarına göre 
dizayn edilmesi ve sorunların bu zaviyeden çözüme kavuĢturması, insan odaklı trafik anlayıĢını 
ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye‘de pek gündeme gelmesi bile ―insan odaklı trafik/ulaĢım‖ anlayıĢı bir süre-
den beri yabancı akademik çalıĢmaların ve trafikle ilgili politikaların konusu olmaya devam etmekte-
dir.  

UlaĢım sistemlerinin insanların kendilerini sakin, güvenli, rahat ve sağlıklı hissetmelerini sağlayacak 
Ģekilde düzenlenmesi gerekir. Bu ―insan odaklı trafik‖ anlayıĢını ifade eder. Hsu, insan odaklı trafik 
anlayıĢına, araç odaklı ulaĢım sistemlerinin olumsuz yönlerinin azaltılmasıyla ulaĢılacağını belirtmek-
tedir. Hsu‘ya göre ―insan odaklı ulaĢım‖, ―kamu için tasarlanan ulaĢım sisteminin güzel ve süründürü-
lebilir yaĢamın gereği olarak kamu için tasarlanan ulaĢım sistemidir‖. BaĢka bir ifade ile insan odaklı 
ulaĢım sistemi sürdürülebilirlik, daha iyi çevrenin önemi ve amaç olarak toplum refahının iyileĢtirilmesi 
düĢüncesine dayanmaktadır1. 

Jen Te PAI insan odaklı ulaĢım sistemini dört ana baĢlık altında toplamaktadır. Bunlar,  trafiğin din-
ginliği, yaya dostu olması, yeĢil ulaĢım, ulaĢım odaklı geliĢmedir:2  

- Trafiğin dinginliği, araçların hız ve gürültü düzeyinin düĢürüldüğü bir trafik yönetim tekniği olarak 
tanımlanır. Böylece mukimlerin yaĢam alanları korunarak yerel çevre geniĢletilir ve motorlu araçlara 
ulaĢımda güvenlik sağlanmıĢ olur. Bu olumlu yönleri nedeniyle birçok yazar (Lockwood,1977; Lin Jui-
Hsien, 2001). Lin and Yeh (2002)   trafiğin dinginliği (gerektiği kadar yavaĢ akması) yalnızca yerleĢim 
alanlarında değil, zaman esasına dikkat edilerek baĢka alanlarda da uygulanması önerirler. 

- Yaya dostu veya yayalara uygun bir trafik düzenlemesi, araçtan arındırılmıĢ bir anlayıĢı önerir. 
Birçok yazara göre modern kentsel geliĢimin çevreyi motorize etmesi ve yayalara yürüme alanı bı-
rakmaması nedeniyle ―yürüme‖ etkinliği azalma eğilimindedir. Otomobil odaklı ulaĢım planına göre 
geliĢen Ģehirler, insan odaklı planlamaya göre güvenli ve gerekli yürüme alanları yaratamamıĢtır.   

- YeĢil ulaĢım, sürdürülebilir kalkınma lehinde ulaĢım ve çevre kirliği sorunun çözümünde popüler bir 
yaklaĢım olmuĢtur. YeĢil ulaĢım çevreye ve topluma daha az zarar verecek ve daha az kirliliğe yol 
açacak alternatif ulaĢım yöntemlerinin uygulanmasını önermektedir. YeĢil ulaĢım modeli yürüyüĢ, 
bisiklet kullanma ve toplu taĢımacılık gibi çevre dostu taĢıma modellerini içerir.  

- UlaĢım odaklı geliĢme, sosyal hayat ve iĢ iliĢkilerinde kalkınmanın ulaĢım eksenli olmasını kapsa-
maktadır. Birçok yazar sürdürülebilirlik bakımından, Ģehirlerin kendi yerel özellik ve imkânlarını çev-
redeki sosyal ve ekonomik çevreye uygun amacında olmasını önermektedir. Dahası bir Ģehrin geliĢ-
me planı, sürdürülebilmeyi garanti altına alacak Ģekilde kendi çevre koĢullarına uygun ve çok fonksi-
yonlu olmalıdır.   

Nogi ve arkadaĢları insan odaklı ulaĢım sistemini, etrafı saran çevre ve insan hareketleriyle ilgili 
bilgilerin belirli alıcılarla operasyonel kontrol sistemlerine aktarılmasıyla, hareket halindeki araçlar 
içinde sağlanan güven ve rahat olarak tanımlamaktadırlar. Bu tür bir anlayıĢ daha çok trafiğe açık bir 
alanda teknik verilerle insan rahat ve huzurunun sağlanmasını ifade etmektedir Yazarlara göre gü-

                                                           
1 Hsu, T. P. (aktaran, Jen Te PAI), ―A Fuzzy-MCDM Evaluatıon Framework Based on Humanıty-Orıented Transport for Trans-
formıng Scheme of Major Arterıal Space ın Taıpeı Metropolıtan‖, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Stu-
dies, Vol. 7, 2007, p.1732 
2 Jen Te PAI, ―A Fuzzy-MCDM Evaluatıon Framework Based on Humanıty-Orıented Transport for Transformıng Scheme of 
Major Arterıal Space ın Taıpeı Metropolıtan‖, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 7, 2007, 
p.1732-1733 
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venlik, esenlik ve rahatlık, insanlar üzerinde stres uygulayarak değil, dıĢ dünyada elde edilen verilerin 
analiz edilip kullanılmasıyla sağlanabilir.1 

Bazı yazarlar bu mobil/hareketli davranıĢları daha iyi anlamak ve analiz etmek için süreci ―seyahat, 
ulaşım ve trafik piyasası‖ olarak üç ayrı kategoride incelemektedirler. Buna göre, seyahat piyasası, 
insanların hangi yolculukları yapmak istediklerini belirlemektedir. Ġnsanlar nerede yaĢamakta nerede 
iĢ kurmakta, eğitim, sağlık ya da kamu hizmeti için nerelere gitmektedirler? Bu mekân aktiviteleri 
seyahat piyasasını belirlemektedir. Ġnsanların varmak istedikleri yere nasıl gideceklerini ulaĢım piya-
sası belirlemektedir. Bu piyasaya yön veren seçilen araçların sadece ne kadar zamanda arzulanan 
yere gidecekleri değil, aynı zaman da bunun maliyetinin ne kadar olacağıdır. Varılan yere ulaĢmada 
kullanılacak yön ve yollar ise trafik piyasasını belirlemektedir. Trafik piyasasında, güzergah, hız, 
güvenlik, heyecan/zevk, merkezi yerlere varma imkanı gibi hususlar yolculuğun kalitesini etkilemek-
tedir2. 

Nogi ve arkadaĢları, piyasaların oluĢturduğu dinamik bir ortamda insan odaklı göstergeleri eriĢebilirlik, 
çevre ve iklim, yol güvenliği, olarak sıralamaktadırlar. Bir yere ulaĢmada eriĢebilirlik iki Ģekilde tanım-
lanmaktadır. Varılacak yer açısından eriĢebilirlik (destination oriented perspective) önemli miktarda 
insanın belli bir mekâna belli bir sürede eriĢmesi anlamına gelmektedir. ÇıkıĢ yeri bakımından eriĢebi-
lirlik (origin oriented perspective) ise iĢ, eğitim, sağlık kamu hizmetleri gibi birçok varıĢ noktalarına 
belirli zaman diliminde ulaĢmayı ifade etmektedir. Çevre ve iklim iki farklı husus içerir. Bunlardan biri 
karbon salınımının azaltılması, diğeri ise koruma stratejileridir. Bu ulaĢım sisteminin araç odaklı ol-
maktan çıkarılıp insan odaklı hale getirilmesi anlamına gelir. Doğal yaĢam ve doğal kaynaklara veri-
len zararın azaltılmasını içerir. Yol güvenliği ise, yol hasarlarını ile yolda görme korkusunun azaltıl-
masını içerir. Bunu ölüm ve ciddi yaralanmaların azaltılansıyla ölçme imkânı vardır3.  

Amerika BirleĢik devletlerinde hazırlanan ―YaĢabilir Bir Metropol Toplumunda UlaĢımın Rolü‖ konulu 
bir çalıĢmada, ulaĢım açısından kentlerin yaĢabilirliğini hangi tür kriterlere bağlanması gerektiği araĢ-
tırılmıĢtır. ÇalıĢmaya göre kentlerin yaĢabilir olmasında kastedilen hususlar genelde temiz hava, 
güvenli sokaklar, pozitif insan iliĢkileri, ekonomik ve huzurlu evler, kaliteli okullar, yeĢil ve açık alanlar, 
karıĢık olmayan yollar, düĢük vergilerdir. Oysa insanlara günlük hayatlarını zorlaĢtıran Ģeyler sorul-
duğunda genelde kalabalık yollardan geçmenin zorlulukları, araç trafiğinin oluĢturduğu tehlikelerden 
bahsetmektedirler4.   

Çünkü ulaĢım, günlük yaĢamla çok yakanından alakalı olup, yaĢanabilirliği ifade etmek için mükem-
mel gösterge sağlamaktadır. Örneğin tren istasyonları, otobüs durakları veya diğer ulaĢım imkanları, 
merkezi yerlerde olduğunda veya uygun vasatlarla ulaĢım kolay olduğunda, bu bazı yerlere araca 
gerek kalmadan kolayca ulaĢmayı sağlar:  Uygun yaya yoları, güvenli karĢıya geçiĢ kavĢakları, ya-
Ģamı kolalaĢtırdığı gibi insanlara yürüme ve bisiklet kullanama ve yeme-içme, alıĢ-veriĢ, eğlenme gibi 

                                                           
1 Nogi Toshiharu, Tsutomu Yamada, Atarashi Yoshitaka, Goda Kenjiro, ―Toward Human-oriented Transportation‖, 
www.hitachi.com/.../r2009_04_109.pdf (eriĢim. 16.04.2012)  
2 Godefrooij Tom,Snoeren Peter, ―Towards People Oriented Ġndicators for Accessibility, Road Safety and Environment‖, 

http://www.unep.org/transport/sharetheroad/PDF/ICE_Report.pdf, p.11-13 

3 Godefrooij and Snoeren, ibi., p. 15-17 
4 Transportatıon Research Board Executıve Commıttee , The Role ofTransit in Creating Livable Metropolitan Communities, 
TCRP Report 22,  Library of Congress Catalog Card No. 96-61982, New York, 1997, p.5 

http://www.hitachi.com/.../r2009_04_109.pdf
http://www.unep.org/transport/sharetheroad/PDF/ICE_Report.pdf
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diğer  imkanları verir. Yine insan ihtiyaçlarına göre düzenlenmiĢ bir ulaĢım sistemi, genel yaĢam 
kalitesinin yükselmesine sebep olur1.  

UlaĢım imkânları bekleme yerlerindeki rahat koltukları, güzel yemek servisi, uygun dinlenme yerleri, 
yardımcı iĢaretleme gibi diğer önemli uygulamalarla büyük bir memnuniyet sağlar. Aynı Ģekilde so-
kakların insanlara göre dizayn edilmesi, renkli bitkiler, sevimli sokak oturakları, pozititif etkinlikler, 
insanların kendilerini rahat, güvende ve özgür hissedecekleri bir ortam sunar. Rapor bu Ģekilde ele 
alına bir ulaĢım sisteminin insan odaklı olduğu belirtirken, ayrıca bu anlayıĢın toplumu bir arada tutu-
ma ve rehabilite edilmesine yardımcı olacağını belirtir. Çünkü bu durum, iĢ yaĢamına katılmayı müm-
kün kıldığı gibi, bu imkânlara yeterli açık alan ve ulaĢım imkânları verir.2  

2.2.  Ġnsan Odaklı Trafik AnlayıĢının Türkiye Uygulaması 

Zaman zaman belediyelerin hazırladıkları strateji planlarında  ―Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve 
dezavantajlı grupları (engelliler, yaĢlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti veril-
mesini sağlamayı taahhüt ederiz‖.gibi ifadelere rastlansa bile, Türkiye‘de insan odaklı ulaĢım/ trafik 
anlayıĢının yeterince farkında olunduğunu söylemek zordur.  

Sorunların farkında olanlar ve bu alanda değiĢik proje ve çalıĢma yürütenler Türkiye‘de insan odaklı 
trafik anlayıĢın eksikliğinde dile getirmektedirler. Örneğin, Sürdürülebilir UlaĢım Merkezi (SUM) Türk i-
ye Direktörü Sibel Bülay bir röportajında ―Eskiden kent içinde trafik tıkandığında araba altyapısı geliĢ-
tiriliyordu. Sürekli yol yapım çalıĢmaları arttırılıyordu, üst geçitler, alt geçitler yapılıyordu. Fakat Ģehir-
ler öyle bir noktaya geldi ki bunun bir çözüm olmadığı anlaĢıldı‖3, demektedir. Hiç Ģüphesiz burada 
trafik sorunlarının bütün tedbirlere rağmen hala devam etmesinin nedeni trafik olgusunun iyi anlaĢı-
lamamasından, dolayısıyla getirilen çözümlerin sorunlarla tam örtüĢmemsinde kaynaklanmaktadır. 

2.2.1. Ġnsan odaklı olmaktan uzak olma nedenleri   

Kentlerin büyümesi, sosyal ve ekonomik iliĢkilerin artmasıyla birlikte trafiğinde artığı kabul edilmekte-
dir. Bu yüzden kentsel dokuların ulaĢım ve trafik üzerinde ne tür etkide bulunduğu çeĢitli Ģekillerde 
araĢtırma konusu olmaktadır4. Genel olarak kent içinde trafik sorunun doğmasını otomobil arzının 
artması, buna karĢılık karayolu ağlarının yetersizliği gibi nedenlere bağlayanlar5 olsa bile, aslında 
trafik sorunların önemli bir kısmı kentlerin tarihi ve buna yönelik bakıĢ açısından kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde var olan kentlerin büyük bölümü belli bir tarihten itibaren kurulmadıkları, baĢka bir ifade 
ile öteden beri var olan kadim kentler oldukları için günümüzde yaĢanan sorunları, eski kent dokusuy-
la çözmek zorlaĢmaktadır. Tarihi geçmiĢi olan kadim kentlerin modern yüzyılın önemli sorunu olan 
trafiği göre dizayn edilmelerini, hatta bu düzenlemenin insan odaklı olmasını beklemek rasyonel bir 
yaklaĢım değildir. Dolayısıyla bu boyutuyla sorun geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ortak sorunu 
olarak kendini göstermektedir. Fakat sorunun varlığı ortak olmasına rağmen, soruna yönelik çözüm-
ler, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere göre değiĢim göstermektedir. 

                                                           
1 Transportatıon Research Board Executıve Commıttee, ibid, p.10 
2 Transportatıon Research Board Executıve Commıttee, ibid, p.10-11 
3  Bülay Sibel, ―Araç Değil Ġnsan Odaklı Kentler‖, http://ekoyapidergisi.org/index.asp?action=dosyadetay&id=182 eriĢim 
16.04.2012. 
4 Zorlu Fikret , ―Kentsel Doku-UlaĢım Sistemi ĠliĢkileri‖, METU JFA 2008/1 (25:1) 81-104 
5 Çubuk M. KürĢat, Türkmen Mutlu, Erdem Mehmet,  ―Ankara‘da Yapılan UlaĢım Planlaması ÇalıĢmalarının Raylı Sistemler 

Bazında Değerlendirilmesi, www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/pdf/B6-45. 
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GeliĢmiĢ ülkeler kadim kentlerdeki trafik veya daha geniĢ anlamda ulaĢım sorunlarını, kentleri tarihi 
dokusu olan eski kent merkezi ve sonradan geliĢen yeni kent merkezini birbirinde ayırarak çözmekte-
dirler. Bu kapsamda, eski kent merkezleri genelde baĢta trafik olmak üzere büyük alıĢ veriĢ merkezle-
ri, kamu binaları, sanayi gibi tesislerden arındırılarak, bu kentlerin ortaya çıktıkları dönemin özellik ve 
fonksiyonları icra edecek Ģekilde ve park bahçe, dinlenme tesisi gibi imkânlarla daha yaĢabilir hale 
getirmeye çalıĢmaktadırlar. 

Geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde ise süreç çok çarpık bir Ģekilde iĢlemektedir. Kentin diğer 
sorunlarıyla beraber trafik zaten çok kırılgan olan ve tarihi birikim taĢımayan esk i kent merkezlerini 
adeta öğütmekte ve giderek daha yaĢanmaz hale getirmektedir. Kendi zamanının koĢullarına göre 
oluĢmuĢ dar sokakların araçlarla tıka basa doldurulması, gürültü ve ekzos gazlarının yıkıcılığına 
dayanamayan ahĢap evlerin çaresizliği, zaman zaman tarihi dokuyu dağıtarak açılan yolların ortasın-
da kalan (kalmıĢsa eğer)  cami, çınar ağaçları, türbe, han gibi tesislerin yalnızlığı, sit alana ilan edilip 
hiçbir Ģey yapılmayan yerlerin periĢan görüntüsü, eski kent merkezlerinin olağan manzaralarını oluĢ-
turmaktadır. 

Yine geliĢmiĢ ülkelerde eski kent merkezlerinin yanında geliĢen yeni kentsel doku büyük oranda 
planlanıp kontrol altında tutulmaktadır. Trafiğin artmasıyla birlikte  buradaki birçok fonksiyonla berber, 
trafik anlayıĢı ve organizasyonu insan odaklı olarak planlanmaktadır. Hatta insan odaklı olsun diye 
bazen 3-4 Ģeritli yollar azaltılmakta, araçlardan bağımsız alanlar oluĢturulmaktadır.  

GeliĢmekte olan veya geri kalmıĢ ülkelerde ise bu sorunlar çoğu zaman el yordamıyla ve genelde 
araçlar lehine çözülmeye çalıĢılmaktadır. Türkiye örneğine bakıldığında, Orta çağlarda kale içinde, 
sanayileĢme ile birlikte yol kanaralarında (ticaret yolları üzerinde) ve sanayi bölgelerinde yoğunlaĢan 
kentler, son çeyrek yüzyılda özellikle rant alanlarına doğru kayan yeni kent merkezleri ve yoksullara 
barınma imkan tanıyan gecekondu merkezleri olmak üzere iki yönde ilerlemiĢtir. Doğrusu tarihi kent-
lerin bazen içinde, bazen de etrafında geliĢen yeni kent alanlarının ne rant alanları nede gecekonula-
Ģan bölümlerinin hiçbiri insan odaklı trafik anlayıĢıyla dizayn edilememiĢtir. Artan sorunlar kökten ve 
geniĢ kapsamlı çözümlerden ziyade, güncel, geçici ve lokal pratiklerle ele alınmıĢ, sorunlar kartopu 
gibi katlanarak büyümeye devam etmiĢtir. 

2.2.2. Ġnsan odaklı olamadan uzak olmanın ortaya çıkıĢ Ģekilleri 

Türkiye‘de trafiğin insan odaklı olmadan uzak olması değiĢik seviyelerde kendini göstermektedir. 
Bunların baĢında trafiğin hangi hukuki normlarla düzenlendiğiyle ilgi mevzuat, bu mevzuatın uygu-
lanması, trafik alt yapısının tasarlanması, iĢaret ve ıĢıklandırma düzeni, park, bahçe ve otopark 
imkânları, yaylara sağlanan haklar ve mekânların dağıtılmasında gösterilen araç-yaya dengesine 
gösterilen duyarlılık gibi konular gelmektedir.  

- Mevzuat alt yapısı: 

Trafik alanını düzenleyen mevzuatın büyük oranda araç eksenli ele alındığı görülmektedir. Örneğin 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 72ncı maddesi dıĢında1  ―insanı” ön plana çıkaran düzenle-
meler adeta yok gibidir. Bahsi geçen kanunda insan tabirinin geçip geçmesine bakılması bile önemli 
bir fikir vermektedir.Örneğin bu Kanunda ―insan‖ tabiri sadece 11 yerde geçmektedir. Bunlardan 7‘isi 
karayollarında seyreden araçları tanımlanırken bu araçların ―insan ve eĢya‖ taĢıma özelliğini belirt-

                                                           
1  Bu madde bile doğrudan insani bir yaklaĢımdan ziyade araç içindeki cihazların kullanımı bazı esaslara bağlamıĢtır. 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunun 72. maddesi araçlarda ―Ses, müzik, görüntü ve haberleĢme cihazlarının ―kamunun rahat ve 
huzurunu bozmayacak‖ Ģekilde kullanılmasını öngörmüĢtür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 72. Maddesi  
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mek, 3‘ü taĢınan bir eĢya türü olarak, 1‘i de indirilen yolcu olarak geçmektedir. 3 yerde insan ve hay-
van tabiri yan yana kullanılırken, 3 yerde de insan ve eĢya tabiri beraber kullanılmaktadır. 

Oysa 2918 sayılı Kanunun çeĢitli maddelerinde ―sürücü‖ tabiri 314, ―ceza‖ tabiri 210 defa geçerken, 
―yaya” tabiri, 16‘sı araçların tanımında olmak üzere 52 kez, ―çocuk‖ tabiri eğitime konu yapılmak 
üzere 9 kez geçmektedir. Trafikte zayıf durumda olan yaĢlı ve kadın gibi kelimelere bir kez bile atıfta 
bulunulmamaktadır. Görüldüğü gibi trafiği düzenleyen temel kanunda ―insan‖, hayvan ve eĢyalarla 
beraber taĢınacak bir varlık olarak ele alınmakta, araçları kullanan insanlar ―sürücü‖ olarak görül-
mektedir. Trafikte düzeni sağlayacak Ģeyde sürücülere ceza kesmek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Karayolları Trafik Kanun uygulamasına iliĢkin yönetmeliğinin ―Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme‖ 
baĢlıklı 145. maddesi bazı insanı değerlerin trafik mevzuatında yer almasını yönünde çok küçük bir 
düzenlemeyi içermektedir. Burada da; ―su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek, korkut-
mak veya ĢaĢırtmak, Sigara külü ve izmaritlerini veya baĢka Ģeyleri yola atıp dökmek, seyir halinde 
iken sürücülerin, cep ve araç telefonu ile benzeri haberleĢme cihazlarını kullanmak, özel amaçlarla 
keyfi veya kasıtlı davranıĢlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal 
etmek veya tehlikeye düĢürmek‖ Ģeklindeki fiillerin, karayollarında olması ve kamunun rahat ve huzu-
runu bozacak veya kiĢilere zarar vermesi Ģartına bağlanmaktadır. Bu düzenleme bile bu haliyle insan 
odaklı trafik anlayıĢın öne çıkarılmasında yetersiz kalmaktadır.  

Fiziksel alt yapı: 

Trafiğin araç üstünlüğü anlayıĢına göre dizayn edilmiĢ bu yapısı, Batı ülkelerinin aksine, ülkemizde 
yoğun yaya trafiğinin olduğu yerlerde ―yaya geçiĢ üstünlüğü‖ noktalarının yokluğuyla kendini göster-
mektedir. Oysa trafik insan hayatını kolaylaĢtıracaksa, zayıf taraf olan yayaların hakkını koruması 
gerekmektedir. Araç karĢısında zayıf olan yaya veya bu kanunda geçmeyen insan olduğuna göre, 
trafikte üstünlük yayaların hakkı olması gerekir. Bir aracın durarak yayanın geçiĢini beklemesi, yaya-
nın (yani yaĢlı, çocuk veya engellinin) durarak aracın geçiĢini beklemesinden daha insani ve doğaldır.  

Günümüzde bırakın yayalara geçiĢ üstünlüğü sağlamayı, çoğu büyük Ģehirlerde yayaların yürümesini 
kolaylaĢtıracak yeterli ölçüde kaldırım bile bulunmamaktadır. Standarttan yoksun, bir-iki metre geniĢ-
liğinde, yıkık dökük taĢlarla dolu, basıldığında her taĢın altından ayrı bir sıvıyı fıĢkırtan, kaldırım de-
meye bin Ģahit isteyen yerler bile, yerel yöneticilerin ağaçlandırma, kamu kuruluĢlarını direk dikme, 
reklâm asma, araç park etme veya esnafın sergi açma gayretleriyle tamamen iĢgal altındadır. 

DPT‘nin 2001 yılında hazırladığı Rapor yayaların karĢı karĢıya kaldıkları tehditlere de dikkat çekil-
mektedir. Rapora göre; ―Kentiçi ulaĢım altyapısını, ulaĢım araçlarıyla haksız bir yarıĢma ortamı içinde 
paylaĢmak zorunda kalan yayalar ciddi hava kirliliği, gürültü, yaralanma hatta ölüm tehdidi 
altındadır. Yayalara ayrılan kaldırımlar, yaya geçitleri, hareketli merdivenler gibi tesisler için oluĢtu-
rulmuĢ standartlar yetersiz olup, mevcut standartların uygulayıcı kuruluĢlar için bir bağlayıcılığı bu-
lunmamaktadır.‖1 

 

                                                           
1DPT; a.g. rapor, s. s.2  
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      Resim–1 Ġngiltere‘de Bir Otobüs Durağı    Resim–2 Türkiye‘de Bir Otobüs Durağı 

Öte yandan bazı alanlarda Türkiye‘de ki trafik konularına bakıĢ ve birçok davranıĢın mantıksal hiçbir 
temeli bile yoktur. Örneğin Resim–1 ‗de görüldüğü üzere Ġngiltere‘deki yolcu bekleme durakları, 
büyük oranda yoldan gelebilecek herhangi bir cisim, çarpma ve su sıçraması gibi nedenlerden dolayı 
yol tarafı kapalı olarak yapılmıĢtır. Resim–2 de Türkiye‘deki yolcu bekleme durağı tam tersi bir du-
rumla önü yola doğru açık yapılmıĢtır. Durağın iĢe yaramayan arka tarafı kapalıdır. Yolcuları yoldan 
gelebilecek tehlikelere karĢı koruyacak hiçbir önlem düĢünülmemiĢtir.  

Bütün bunlar Türkiye‘deki trafik anlayıĢının tamamen araçlara yönelik düzenlendiğini ve araçların 
üstünlüğüne göre iĢlediğini göstermektedir. Bu anlayıĢın altında araçların ilk kez kullanıldığı zaman 
ulaĢılmaz ve herkesin sahip olamayacağı kıymetli Ģeyler olması düĢüncesi yatmaktadır. Oysa artık 
araçların insanlara hizmet eden maddi değerler olduğunu anlamak zorundayız. Bu nedenle araca 
sahip olan insanlar trafikte yayalara göre daha güçlü olmalarına rağmen, hala kuralların araçların 
lehine iĢletilmesi ilkellik örneğidir. ―Araç‖ veya ―araca sahip olanlar‖ odaklı bir trafik anlayıĢla, insana 
saygıyı sağlamaya ve uygulamaya imkân yoktur.  

2.3. Trafik Kazalarında suçlu aramada insan odaklılık 

Trafik düzeninin araç odaklı olması, insanın adeta yok sayılmasına karĢılık, özellikle kusurlu davra-
nıĢların belirlenmesinde insanın ön planda yer alması oldukça ilginç bir yaklaĢımdır. Bu çalıĢmanın 
ikinci bölümünde ele alınacağı gibi ―trafik etiği‖ alanında önemli sorunlar bulunmasına rağmen, Türki-
ye‘de bütün trafik kaza kusurlarının insan üzerine yıkılması da negatif yönlü bir tutum olarak ―insan 
odaklı trafik anlayıĢ eksikliğinin‖ önemli göstergelerinden biridir.  

Bu alandaki en ilginç tutum kendini her yıl düzenli olarak yayınlana Karayolları Genel Müdürlüğü 
Trafik Kaza Özetleri raporunda görülmektedir. Raporun giriĢ bölümünde ―…kazaların oluĢunda sürü-
cü, yaya ve yolcu olarak insan faktörü … gibi çok büyük bir kusur payı ile birinci derecede sorumlu 
görülmektedir.‖ kliĢe bir ifade ile sürekli tekrarlanmaktadır.  

Burada asıl garip olan insan faktörü olarak gösterilen kusur oranın genelde %99,5 daha yüksek o l-
ması ve yıllar boyunca sürekli devam edip durmasıdır. Konuyu daha iyi açıklamak bakımından Kaza 
Özetlerinde yer alan rakamlara (Tablo.2ve Tablo 3‘de) yarar bulunmaktadır. 
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Ġki Tabloda açıkça görüldüğü gibi kaza artıĢlarında kusur oranı ortalama %99,5 gibi büyük oranda 
insan faktörüne bağlanmaktadır. Oysa bu ortamda nüfus ve taĢıt sayısı sürekli artmasına rağmen, 
kaza sayısında dalgalanmalar gözükmektedir. Madem insanlar %99.5 oranda kusurlu ise kaza sayıla-
rının nüfus ve araç sayınsa paralel Ģekilde yükselmesi gerekir. Rakamlar iddialarla örtüĢmemektedir. 

Diğer yandan bilimsel araĢtırmalar, iddia edileleri hiçbir Ģekilde doğrulamamaktadır. Türkiye bir grup 
teknik elemanın Friedrick Ebert Vakfının ile beraber, Mart 1998 yılında hazırladığı ―Karayollarında 
Trafik Güvenliği‖ adlı raporda Dünya Bankası‘nın verilerine dayanarak kaza nedenleri; teknik neden-
ler % 41, eğitim % 5, mevzuat % 6, denetim % 27 ve bilimsel nitelikte olanlarda %21 olarak tespit 
edilmiĢtir.1 

Konuyu analiz eden ve trafiğin bir mühendislik olduğunu savunan Muhittin Özdirim, iĢin bilimsel ve 
teknik yanının büyük oranda trafik alt yapısını ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Oysa yayınlanan resmi 
istatistiklerde kaza nedeni olarak hala büyük bir % ile Ģoför, kısa deyimi ile insan gösterilirken, alt yapı 
olan yolun kabahati % 1‟ler mertebesinde gösterilmektedir. Fakat asıl dolaylı neden olan ―Alt yapı 
gerekli Ģekilde yönlendirici olsa, Ģoför veya yaya kazaya neden olur mu?” sorusu yetkililer 
tarafından göz ardı edilmektedir.2  

                                                           
1 Özdirim, Muhittin, ―Trafik Mühendisliği”, http://www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/A6-39.doc 

2 Özdirim‘e göre; trafik kazarlında altyapıya kusur verilmemesinin altında ki nedenlerinden biri yetkililerin yayınladıkları genel-
gelerdir. Bu genelgelerin birinde ―Son günlerde kaza tespit tutanaklarında karayollarına çok kusur oranı verildiği görülmektedir. 
Bu da sonuçta devlete vatandaĢların tazminat olarak dava açma hakkını kazandırdığından bu konuda daha dikkatli davranıl-
ması‖, Ģeklinde uyarılar yer almaktadır. (Özdirim, a.g. bildiri, s.3,) 
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Bu alandaki baĢka bir sorun kaza sonrası tutulan tutanaklardır. Yol mühendisliğinden habersiz güvenlik 
görevlilerin hazırladıkları tutanaklara göre (bunlar, rapor bile değil) kazaların analizi, istatistik toplama, 
ceza ve tazminatları belirleme, kazaya karıĢanların olaya etkisi ve kusur oranlarını tespit etmeye adeta 
imkân yoktur. Üstelik bu görevlilerin genelgeler aracılığıyla ―karayollarına fazla kusur vermeyin‖ Ģeklinde 
uyarılması sonrasında hazırlanmıĢ tutanaklara dayanarak toplanan verilere dayanarak Türkiye‘de yolla-
rın kusur oranlarını %0.17 olduğunu iddia etmek, ancak bir Ģaka olarak yorumlanabilir. 

 

3. Etik  

―Etik‖ sözcüğünün kökeni, Yunanca birbirinden oldukça farklı anlamlara iĢaret eden ―ethos‖ sözcüğü-
ne dayanmaktadır.1  Bu sözcük genellikle bir kiĢinin esas yeri ve yurdu, ikamet ettiği ev ya da memle-
ket anlamının yanında alıĢkanlıklar, geçmiĢten gelen birikimler, insan davranıĢlarının bilinen tarzları, 
töreleri ve adetleri gibi anlamları kapsamaktadır. Bunlara ek olarak töresel ve ahlaksal bilinç, inanç, 
tutum, karakter vb. anlamlar da karĢımıza çıkmaktadır.2   

―Ethos‖ sözcüğünden gelen etik, ahlak kuramı ya da teorik ahlak olarak da basitleĢtirilebilir. Çok eski 
dönemlerden beri, evrensel iyi ve evrensel doğru olup olmadığı ve bunlara ulaĢılıp ulaĢılamayacağı 
ile meĢgul olan etik, iyi ve doğru kavramlarının ne olduğunu araĢtırmaktadır. Ahlak ise kiĢinin sonra-
dan edindiği tutum ve davranıĢlar için kullanılırken, aynı zamanda toplumun benimsediği değer sis-
temlerinin de adı olarak kullanılmaktadır.3  

Etik, iki farklı anlama sahiptir. Bunlardan ilkinde, alıĢkanlık, töre, gelenek anlamlarını taĢır ve bunlara 
uyanların ve uygulayanların etiğe göre davrandığı belirtilir. Diğer anlamı ise daha dar ve asıl anlamı 
olarak kabul edilir ve kiĢilerin kendisine aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini sorgulamadan 
uygulamayıp, aksine, kavrayarak ve üzerinde düĢünerek talep edilen iyiyi gerçekleĢtirmek için onları 
alıĢkanlığa dönüĢtürme durumunda, etiğe göre eylemde bulunulmuĢ veya davranılmıĢ olduğu anla-
tılmaktadır.4  

Bir disiplin olarak etik, felsefenin özel bir kolunu temsil etmektedir. Felsefi etiğin kurucusu Aristoteles; 
döneminin çok yönlü ve çeĢitli sorunlarını felsefe boyutunda incelemiĢ, ahlaki tutum ve davranıĢların 
biçim ve Ģartlarını analiz etmiĢ, ahlaki olanın özünü, amaç ve hedeflerini sistematik bir Ģekilde ifade 
etmeye çalıĢmıĢtır. Bu çabalarla birlikte etik kavramı felsefeye girmiĢ ve ahlaka yönelik felsefi incele-
melerin tanımlayıcısı olarak kullanılagelmiĢtir.5  

Etik davranıĢı; bireye içinde bulunduğu toplumun yüklediği ödev ve sorumluluklar, bireyin kendi vic-
danı, iyi niyet duyguları, iyilik, doğruluk ve sevgi anlayıĢı yönlendirmektedir. Bireylerin eylemlerini iyi 
ya da kötü olarak değerlendirmek iyilik, doğruluk, sevgi gibi ahlaki kavramlarla mümkün olabilmekte-
dir. Ahlaki olarak uygun görülen eylemler iyi, uygun görülmeyenler ise kötü olarak değerlendirilmekte-
dir. Bu bakımdan Kant, eylemin iyi niyetle yapılmıĢ olmasını bu eylemin iyi olarak nitelendirilmesi için 

                                                           
1 Pieper, Annemarie,  Etiğe GiriĢ,  Ayrıntı Yayınları, Ankara, 1999, s.30. 
2 Atayman, Veysel, Etik, Trend Yayınları (derleme), Ġstanbul, 2006, s.11. 
3 Arda, Berna,  Esin Kahya ve Tamay BaĢağaç Gül,  Bilim Etiği ve Bilim Tarihi,  Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004, 

s.21-22. 
4 Pieper, s.30 
5 Atayman, s.19. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

387 

yeterli görmüĢtür. Bununla birlikte eylemin doğru olması da gerekmektedir ve büyük önem taĢımakta-
dır. Neticede eylemin iyi ya da iyiliğe yönelmesi ile birlikte doğru olması kritik bir Ģarttır.1  

Felsefenin bir disiplini olan etik, kendini ahlaki eylemin bilimi olarak anlamakta, ahlakilik kavramını 
temellendirmek üzere insan pratiğini, var olan ahlakilik koĢulları açısından araĢtırmaktadır. Ahlakilik, 
bir eylemi ahlaki açıdan değerlendirme sonrasında iyi bir eylem olarak tanımlama olanağını veren 
nitelik anlamına gelmektedir. Etik üzerinde düĢünmek sadece seçkinlere, ahlak filozoflarına ya da etik 
uzmanlarına özgü bir durum değildir ve olmamalıdır. Her insan az ya da çok etik üzerinde düĢünmek-
le beraber, genelde etiğe sistematik bir yaklaĢım ile bakmaz ve kuram oluĢturmaz, belirli sorunlar 
veya çeliĢkiler üzerinde durur ve sorun ya da çeliĢki çözüldüğünde de etik o kiĢinin gündeminden 
çıkar. Diğer taraftan yaĢamın her diliminde insana özgü her tür sorunda etik tartıĢmalar görülebilmek-
tedir ve çoğu zaman bu tartıĢmalardan bir çözüm üretilememektedir.2 Trafik sistemine iliĢkin etik 
tartıĢmalar ve çabaların çokluğuna rağmen, geliĢmiĢ ülkelerin bir bölümü dıĢında bu problemin çözü-
mü henüz mümkün olmamıĢtır. Burada temel sorun etik bilginin eyleme yani ahlaka dönüĢmemesi ve 
hayata yansımamasıdır. 

Toplumsal geliĢim veya değiĢimin büyük bir hızla yaĢanması, beraberinde birçok ahlaki ve hukuki ya 
da normatif zor sorunların çığ gibi büyümesine ve birikmesine neden olmuĢtur. Bu sorunların yol 
açtığı çeliĢkilere yanıt arama etkinliği bir tür etik çalıĢmadır. Bu etkinlik yalnızca açık uçlu ve yanıtsız 
soruları ele almakla yetinmez, eski kuralları ve yanıtlanmıĢ sorunları da yeniden irdeler, eleĢtirir, 
inceler ve bunlar için gerekirse farklı çözümler üretir.3 Trafik konu edildiğinde gündeme gelen bir 
çeliĢki, insan hayatı gibi en kutsal bir hakkın çiğnendiği bu süreçte, problemin gerekli ciddiyet ve 
ilgiden mahrum kalmasıdır. Bu anlayıĢsızlıktan kaynaklanan çözümsüzlüğü nasıl giderileceği üzerin-
de durulması gereken önemli bir etik ve ahlaki düĢünme platformudur.   

Modern toplumların geçirdikleri süreçlerin sonunda ortaya çıkan gereksinimlerinden dolayı her Ģeyi 
kapsayan bir etik anlayıĢ ve insanların uymak sorunda olacakları ahlaki kurallar bütünü oluĢturuldu-
ğunu ifade eden görüĢ sahiplerine göre Ahlak, insanların toplumla ve birbirleriyle iliĢkilerini düzenle-
yen kurallar dizgesi olup, değiĢik koĢullara göre farklılık göstermektedir.4 YaĢanan trafik sorunlarına 
bakıldığında, trafik ahlakına iliĢkin temel bir altyapı noksanlığı, bilgi ve görgü eksikliği olduğu anlaĢıl-
maktadır.   

Bilim ve teknolojide yaĢanan geliĢmeler, insanlığa sağladığı yararların yanında  birçok kaygı yaratan 
duruma da yol açmıĢtır. Bu kaygılar etiğe olan ilgiyi arttırmıĢ ve etik kodlar ya da normlar oluĢturu l-
masına çalıĢılması gerektiğini ortaya koymuĢtur.5 Bu süreç kapsamında trafik kazaları nedeniyle 
görülen ölüm ve yaralanmalar en baĢta gelen endiĢe kaynaklarıdır. Bilim ve teknolojik ilerlemelere 
rağmen trafik kazalarının önlenememesi, netice itibariyle giderek ilkel, acıklı ve acımasız bir görüntü-
ye yol açmaktadır.   

Etiğin amaçları arasında ahlaki eylemin insanın keyfine bağlı olmadığını ifade etmek, ahlaki eylemin 
insan varlığının vazgeçilmez bir niteliği olduğunu göstermek ve insanı sevmeyi öğretmek sayılmakta-
dır.6 Bu amaçlar aynı zamanda trafik etiğinin ve buna dayalı olarak trafik ahlakının çerçevesini oluĢ-

                                                           
1 Kılavuz, Raci, Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak YozlaĢma,  Seçkin Yayınları, Ankara 2003, s.27-30. 
2 Pieper, s.22-23. 
3 Çobanoğlu, Nesrin,  Tıp Etiği, Ġlke Yayınevi, Ankara, 2007, s.3. 
4 Kodal, Numan, Zygmunt Bauman’da Politika ve Etik,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2003, s.36-37. 
5 Çobanoğlu, s.12. 
6 Pieper,s.18. 
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turmaktadır. Trafik kurallarına uyulup uyulmamasının, insanların keyfine, isteğine ve takdirlerine bağlı 
olmadığı, aksine insan olmanın bir sonucu olduğu, trafiğin tüm aktörlerinin insan olması nedeniyle 
sevgi ve saygıyı hak ettikleri öğretilmek durumundadır.  

Etik genel inançlarla, tavırlarla ya da alıĢılmıĢ davranıĢları yönlendiren kurallarla ilgilidir. Felsefenin bir 
dalı olarak etik; bize nasıl yaĢamamız gerektiğini gösteren geleneğin akıl süzgecinden geçirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu anlamda her toplumun kendine özgü bir etiği vardır.1  Bu bağlamda trafik etiği 
insanlara trafik iĢleyiĢinde nasıl davranılacağını, iyi ve kötünün ne olduğunu, hayat hakkının kutsallığı, 
insanlara neden zarar verilmemesi gerektiğini, hak ve hürriyetlere niçin saygı gösterilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir. Her ülkede yargı erkine duyulan güven, hukukun üstünlüğüne olan inanç, yargı 
kararlarına karĢı saygı gibi hususlar nasıl farklı ise, trafik etiği ve trafik ahlakı da toplumsal kültür ve 
diğer Ģartlar doğrultusunda farklılık göstermektedir.   

Etik; ―iyi‖ ve ―kötü‖‘nün ne olduğu, ―yanlıĢ‖ ve ―doğru‖‘nun nasıl anlaĢılması gerektiği gibi açılardan 
insana ait değerleri ele almaktadır.2  

Ġnsan tutum ve davranıĢları ile toplum yaĢamında görülen eylemleri ve sosyal yaĢamı irdelemeden ve 
eleĢtirel olarak değerlendirmeden kuramsal bir anlayıĢ geliĢtirilmesi olanaklı görülmemektedir. Bir 
baĢka ifadeyle etik kuram içerisinde yer alan çeĢitli düĢünceler kapsamında, var olan kurulu düzene 
bir karĢı çıkma ya da tez-antitez anlayıĢı bir bakıĢ açısı olarak benimsenmektedir.3  

Etik yargılar oluĢturmak, doğru ve yanlıĢa iliĢkin değerlendirmelerde bulunmak, neyin gerekli ya da 
zorunlu olduğunu öğütlemek normatif etikle uğraĢmak anlamına gelmektedir. Normatif kararlar insan 
davranıĢlarına yön verebilmektedir. Örneğin; trafik kurallarına herkes uymalı, insanlar trafik ihmalle-
rinden dolayı ölmemeli, insanların yaĢam haklarına saygı gösterilmeli, maddi ve manevi kayıplar 
önlenmeli, stres kaynakları arasında yer alan trafik daha düzenli ve medeni bir iĢleyiĢe kavuĢmalı, 
hava ve gürültü kirlenmesi önlenmeli, yakıt tüketilmesi açısından çeĢitli tedbirler alınmalı, trafik eğitimi 
yaygınlaĢtırılmalı gibi bir çok tutum ve davranıĢ türü açık ya da kapalı bir Ģekilde belirli bir etik davra-
nıĢ ölçütü ya da kuralına bağlanabilmektedir.4  

 

4. Ahlak 

Ahlak bir açıdan değerlendirildiğinde toplumsal bir kurum olarak, bireyin kendine rehber alacağı basit 
bir keĢfi ya da buluĢu olarak görülmemelidir. KiĢinin dili, dini, devleti gibi bireyden önce var olur ve 
bireyden sonrada var olmaya devam eder, birey bunun içine doğar ve az ya da çok onun bir parçası 
olmaktadır. Ahlak bireylerden isteklerde bulunur, bu istekler dıĢsal niteliktedir ve bireyler bunu belli 
ölçülerde içselleĢtirmektedirler. Toplumsal bir düzen olarak düĢünüldüğünde ahlak, hukuk kurallarına, 
geleneklere veya görgü kurallarına benzemektedir. Diğer taraftan Ahlak hukuk kuralları gibi yasama, 
yargı veya yürütme gücü aracılığı ile oluĢturulamaz ve değiĢtirilemez bir nitelik taĢımaktadır. Fiziksel 
güç uygulanarak tehdit edilemez ancak, övme, kınama, ödüllendirme, beğenme, yerme ifade eden 

                                                           
1 Des Jardins, Joseph R., Çevre Etiği,  Çevre Felsefesine GiriĢ, (Çev. RuĢen KeleĢ), Ġmge Kitabevi, Ankara, Nisan 2006, s.46-
58. 
2 Gündoğdu, Özlem ġeniz, Kentsel Çevre Estetiğinin Etik Açıdan Ġrdelenmesi,  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1999, s.30. 
3 Arapkirlioğlu, Kumru, SınıraĢan Suların Kullanımında Ulusal Çıkarlar ve Çevre Etiği,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara, 2003, s.97-98.  
4 Des Jardins, s.60. 
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sözlere dayalı olarak çeĢitli yaptırımlara sahiptir.1 Trafik kuralları da hukuk kuralları kapsamında ele 
alınan ve oluĢturulan normlardır. Bununla birlikte, trafik ahlakı olmadan trafik hukukunun çözüm 
olmadığı gözlenmektedir. Her ne kadar trafik kuralları gibi yaptırım ve caydırıcı mekanizmalara sahip 
olmasa da trafik ahlakının da toplumsal ve bireysel tutum ve davranıĢları etkileyici ve yönlendirici bir 
niteliği olduğu inkar edilemez.  

Trafikle ilgili bir değerlendirme yapmak yalnız ve sadece somut veri ve istatistiklere dayalı olmak 
zorunluluğu ile sınırlı ve dar tutulursa sağlıklı ve yeterli sonuçlara ulaĢılması güçleĢir.  Trafik akıĢının 
etik, ahlaki ve sosyal yönü kaza ve ceza rakam ve istatistikleri ile tam ve noksansız bir Ģekilde izah 
edilmesi zordur.  Nasıl ki kan değerleri ile bir insanın fiziksel ve biyolojik sağlık durumu hakkında bir 
fikir edinilebilir ama o insanın ruhsal ve psikolojik sağlığı hakkında detaylı bir bilgi edinilemez, çünkü 
bu konu bir yönüyle tutum ve davranıĢları inceleyen psikiyatri biliminin konusuna girmektedir. Aynı 
Ģekilde trafikle ilgili istatistiksel verilerde fiziksel ve teknik bilgiler vermekte fakat etik ve ahlaka iliĢkin 
veri sağlamamaktadır. Bu nedenle trafik etiği ve ahlakı hususunda gözlem yapmaya ve günlük trafik 
akıĢının niteliğine bakmaya gerek bulunmaktadır. Bunun yapılması hem kolay hem de zordur. Kolay-
dır; çünkü trafik sorunları konusunda toplumda yaygın bir kanaat oluĢmuĢ ve genelleĢmiĢtir. Zordur; 
çünkü insanlar trafik konusunda baĢkalarının hata ve kusurlarını fark ettikleri kadar kendi hata ve 
kusurlarını göremezler, fark edemezler veya görmezden gelirler. Bir baĢka deyiĢle özeleĢtiri yapa-
mazlar. Bu nedenle trafik ile ilgili değerlendirme ve yargılar tarafsız ve nesnel olmak noktasında 
problemli durumdadırlar.   

KiĢilere ahlaki eylemin anlamının yöntemsel, kültürel ve sistematik biçimde aktarılması etik aracılığı 
ile olmakla birlikte, etik ahlaki eylemin yerini tutmadan bilgiye dayalı yapısını ortaya çıkarmaktadır. 
Etik, bir yandan ahlaki davranıĢ modellerinin ve temel tutumların betimlenmesi ve çözümlenmesi ile 
uğraĢmakta iken, diğer yandan ahlakiliğin gerekliliğinin yöntemsel açıdan temellendirilmesi suretiyle 
pratiğin değerlendirilmesine yönelik eleĢtirel ölçütleri aktararak, karmaĢık görünen ahlaki eylem alanı-
nı kavramsal olarak açarak insanın bu alanı aklıyla kavrayabilecek bir hale gelmesine katkı sağla-
maktadır.2 Bu boyutuyla trafik etiğinin trafik ahlakının oluĢumuna vazgeçilmez bir katkısı bulunmakta-
dır.  

Ahlâk sözcüğü etik kavramından türetilmiĢtir. Etik daha çok ahlâk ilkelerine iliĢkin felsefî çalıĢma 
olarak tanımlanabilmektedir. Bu disiplin, yalnızca doğru veya yanlıĢın ne olduğu ile değil aynı zaman-
da ahlâkî ödev ve sorumluluğun ne olduğuyla da ilgilenmektedir. Shea‘ya göre etik kavramıyla ifade 
edilen ahlâk; bir ahlâkî ilkeler grubunu ya da değerler dizisini, belirli bir teoriyi ya da ahlâkî değerler 
sistemini, bir birey ya da mesleği yöneten davranıĢ ilkelerini ve standartlarını kapsamaktadır. Ahlâk; 
bir birey ya da grubun belirli eylemlerinin doğruluğunu veya yanlıĢlığını, eylemi yapanların iyi veya 
kötü yanlarını ve bu eylemlerin amaçlarına iliĢkin olarak insanlığın refahının ve mutluluğunun unsurla-
rını araĢtıran, bunları teĢvik eden, gerekli tutum ve davranıĢları açıklayan standartlar, değerler, ilkeler 
ve kurallardan oluĢan bir kavram olarak ifade edilebilmektedir.3  Trafik etiği altyapı ise trafik ahlakı da 
üst yapı olarak nitelendirilebilir.  Bütün ortak noktalarına karĢın etik ile ahlâk kavramları birçok farklılık 
taĢımaktadır. 

Ġnsan eylemlerine iliĢkin ahlaki sorunlar ve çeliĢkilerin belirlenmesi ve tanımlanması ile çözüm önerile-
ri geliĢtirilmesi, ahlaki sonuçları üzerinde en ince ayrıntısına kadar düĢünebilme ve bu düĢünmenin 

                                                           
1 Frankena, William, Etik, (Çev: Azmi Aydın), Ġmge Kitabevi, Ankara, 2007, s.23-26. 
 
2 Pieper, s.20. 
3 Özgener, ġevki,  ĠĢ Ahlakının Temelleri, Nobel Yayınları,  Ankara, Nisan 2004, s.5-6. 
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olgunlaĢmasıyla haklı gerekçelere dayalı çözümlere karar verebilme etik aracılığı ile olanaklı hale 
gelebilecektir. Böylece herhangi bir çıkarı nedeniyle eylemde bulunan insana, eylemini etik açıdan 
temellendirmek istediğinde, kendisine argümantasyon stratejileri sunulmuĢ olmaktadır.1 Bu bilgiye 
dayalı olarak, trafik ihlal ve ihmallerinde, sadece maddi ve manevi zararlar rapor edilmek suretiyle 
konu kapatılmamalı, olayın etik, ahlaki ve insani yönleri de bütün boyutları ile ele alınmalı, irdelenme-
li, sebep sonuç iliĢkileri üzerinde düĢünülmelidir.  Bu Ģekilde bir yaklaĢım, trafik etiği ve ahlakının 
oluĢumuna katkı sağlamak bakımından önemlidir.  

DüĢünce tarihi boyunca birçok düĢünür ahlak felsefesi ile ilgili fikirlerini belirtmiĢler, ahlakın mahiyeti, 
insanın mutluluğu, iyi, kötü, haz, elem, erdem gibi soru ve kavramlarla ilgilenmiĢlerdir. Ahlak felsefesi 
bir felsefe disiplini olup, bu konu sadece felsefenin değil, dinlerin, hukukun ve sosyal bilimlerin diğer 
bölümlerinin de ilgi alanına girmektedir.2 Ġnsan hakları, hayat hakkı, canlıların değeri v.b. kavramların, 
din ve sosyal inanıĢlar göz önüne alınmadan tam olarak izah edilmesi zordur.   

Ahlakın içeriğine bakıldığında bağlayıcı olduğu kabul edilerek belirlenmiĢ olan norm ve değerlerin 
soyutlaması olduğu görülmektedir. Bunlar daha çok buyruklar ve yasaklar Ģeklinde uyarıda ve çağrı-
da bulunan norm ve değerlerden oluĢmaktadır. Her bir grubun ve toplumun ahlakı ayrı olarak karĢı-
mıza çıkmakla birlikte, çeĢitli ahlakları süzerek, buradan kapsamlı bir insanlık ahlakına ulaĢmaya 
çalıĢmanın baĢarı Ģansı da bulunmaktadır. Özgürlük, eĢitlik, insan onuru, adalet v.b. birçok temel 
değer hemen her yerde ahlakın temelini oluĢturmaktadır. Asıl zorluk bu değerlerin farklı yaĢam biçim-
lerine ve kültürlerine aktarılmasında ortaya çıkmaktadır.3 Trafik ahlakı da ülkeden ülkeye farklılık 
göstermekle birlikte, evrensel bir anlayıĢa ulaĢmak mümkün gözükmektedir. Kültürler arası aktarma-
lar zor olsa da her kültürde iyilik ve ahlaki değerler mutlaka etkili olmaktadır. 

Kimi düĢünürler kiĢisel ahlakın, toplumsal boyutta da geçerli hale getirilerek, bireyin eylemlerinde 
sorumluluk kriterine göre hareket edilmesini önermektedir. Günümüz toplumunda birçok olgunun 
ahlakı etkisizleĢtirmekte olduğu ve hatta yok etmekte olduğunu belirtilmekte ve eleĢtirilmektedir. Bilim 
ve teknolojideki geliĢmelerin getirdiği sosyal ve ekonomik sorunların, bugünün dünyasını güvenliksiz-
lik ve dengesizliklerle sarmaladığını ifade etmektedir. Bu nedenle sosyal, siyasal ve ekonomik ya-
Ģamda ahlaki kapasitenin arttırılması büyük önem taĢımaktadır.4  Bu kapasitenin arttırılması trafik 
ahlakının yaygınlaĢması ve yerleĢik olmasına da katkısı olacaktır.  

Ahlakilik iyi olma isteğidir ve bu isteği temel tavır olarak seçmiĢ olan kiĢiler de ahlaki yetkinliğe sahip 
olan kiĢilerdir. Ahlaki yetkinlik ve sorumluluk taĢıyan bu kiĢiler, kararlarında yalnızca kendini değil, 
birlikte yaĢadığı insanların ve toplumun da sorumluluğunu üstlenebilen aydın insandır. Etiğin ana 
konusu da ahlak ve ahlakilik iliĢkisidir. Etik bu iliĢkiyi yansıtarak eleĢtirel olma hedefine ulaĢmaktadır.5  
Trafik sistemi ulaĢımı sağlamakla birlikte kazaların neticeleri itibariyle kötülük üretmekte, ölüm ve 
yaralamalara neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi eleĢtirel bir trafik anlayıĢına yani etiğe bağlı 
olarak ortaya konacak olan trafik ahlakının varlığı ile iliĢkilidir. 

Ġyi ve kötünün ne olduğu, neyin doğru neyin yanlıĢ olduğu, meĢru olan ile yasak olanın neler olduğu 
ve neyi yapmak neyi yapmamak gerektiğine iliĢkin sorular ahlaki sorulardır. Sosyal yaĢam da her gün 
karĢılaĢılan bu tür sorulara etiğin ortaya koyduğu ve toplumsallaĢma sürecinde öğrendiğimiz ilkeler 

                                                           
1 Pieper, s.20-21. 
2 Durak, Nejdet, Aristoteles ve Farabi’de Etik,  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 
Konya, 2003, s.10-11. 
3 Pieper, s.36-37. 
4 Kodal, s.55. 
5 Pieper, s.48-49. 
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çerçevesinde yanıt bulunur. Böylece, davranıĢ ve eylemlerimizi oluĢtururuz.1 . Trafik sisteminde de 
neyin iyi neyin kötü olduğu bilgisi ile trafik iĢlemekte, ancak ahlakilik boyutunda problem yaĢanmakta-
dır. Etik bilgi ahlakın oluĢması için gerekli fakat yeterli değildir. 

 

5. Etik-Ahlak ĠliĢkisi 

Ahlak ile etik arasındaki iliĢkiyi açıklamak ve anlatmak bakımından edebiyat bilimi ile uğraĢanlar ile 
edebiyatçılar, tiyatro eleĢtirmenleri ile tiyatrocular, futbol eleĢtirmenleri ya da hakemler ile futbolcular 
arasındaki iliĢki verilebilir. Bu ikili iliĢkilerde ilkler konulara eleĢtirel bir yaklaĢımla değerlendirme 
yaparlarken, ikinciler ise bizzat uygulayıcılar olarak iĢlerini yerine getirmektedirler. EleĢtirmenler 
uygulayıcıların yerlerine geçmeden değerlendirme yapmaktadırlar. Buna benzer Ģekilde etikle uğra-
Ģanlarda ahlak konusuna belli bir mesafeden yaklaĢarak değerlendirmede bulunmaktadırlar. Etikle 
uğraĢanlar bunu yapmakla ahlaki eylemlerde bulunmamakta, aksine sadece bir bilim adamı olarak 
eleĢtirel bir yaklaĢımla ahlaki olanı ortaya koymakta ve yansıtmaktadırlar. Bir baĢka deyiĢle etik, 
ahlaki pratiğin kuramı olarak bizzat ahlak pratiği değildir.2  

Etiğin soruları, günlük yaĢam pratiğinde görülen sorunların radikalleĢtirilerek öne çıkmasıyla geliĢmiĢ-
tir. Ahlaki sorular daha çok emir ve bildirme kipindeki ifadelerdir. Örneğin; trafik kurallarına uyun, 
baĢkalarına saygılı olun, yalan söylemeyeceğine söz ver, sadık kalacağına söz ver, iĢini düzenli ve 
titiz yap, saygılı davran, yardım et gibi emir ifadeleri ile yardım etmek bir erdemdir, baĢarı için çok 
çalıĢmak gerekir gibi bildirme cümleleridir. Etik ise konu olarak daha temel ve genel soruları ele al-
maktadır:3 

- BaĢkalarına neden saygı duymak gerekir? 

- Trafik kurallarına uymak neden zorunludur? 

- Verilen sözleri neden tutmak gerekmektedir? 

- Neden yalan söylenmez? 

- Neden güvene ihanet edilmez? 

- Ġnsan neden her zaman üstüne düĢeni yapmak zorundadır? 

- Düzenli ve titiz olmak insanın neden görevidir? 

- Ġhtiyacı olana yardım etmek neden zorunludur? 

Özgürlük, adalet, eĢitlik v.b bir çok kavramdan daha önemli ve öncelikli bir kavram olan yaĢam hakkı-
nın korunması ve sürdürülmesi trafik etiğinin ve ahlakının konusunu oluĢturmaktadır.  

Etik insanları ahlaklı yapmaz, bir insan yalnızca kendiliğinden, kendi aracılığı ve kendi iradesiyle iyi ya 
da kötü insan olabilir. Kötüyü ve iyi ortaya çıkaran nedenler vardır ve etik eylemde bulunan kiĢileri 
ahlaki eylemin konusu ve koĢulları hakkında aydınlatarak onlara özgürlüğü mutlak olması gereken iyi 
anlamında kavratarak etkili olmaya çalıĢmaktadır. Ġnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan iyilik ve kötü-

                                                           
1 Karali Ġnce, Meliha, Çevre Etiği,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
1999, s.7. 
2 Pieper, s.33-34. 
3 Pieper, s.49-50. 
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lükler etiğin ne baĢarısı ne de baĢarısızlığı olarak değerlendirilebilir. Çünkü etik insanların aklına hitap 
ederek onları iyiyi yapmaya teĢvik etmek için kendi yol ve yöntemlerini sürekli olarak düzeltmeye, 
geliĢtirmeye ve yetkinleĢtirmeye çalıĢmaktadır ancak bireyin özgürlüğünü dıĢlayarak ve hiçe sayarak 
ya da bireyin özgürlüğüne karĢı davranarak hiçbir Ģekilde herhangi bir iyi niyet üretmeye kalkıĢamaz. 
Bu durum etiğin hem gücü hem de yetkisi dıĢında olan bir konudur.1 

Diğer taraftan etik bir süper ahlak da değildir ve insanlığa bağlayıcı eylem normları içeren bir katalog 
sunmamaktadır. Ahlaki normlar, özgürlüğün herkesin özgürlüğü adına kendini sınırlaması durumunda 
baĢvurulacak pratik kurallar olarak, insanların yaĢamında karĢılıklı olarak birbirlerini kabullenme 
süreçlerinden doğmaktadır. Özetle etik; otoriter bir güç değildir ve özgürlüğün yanlıĢ anlaĢılmamasını 
bildirmektedir. Etiğin görevi, sadece maddi normları yargılamanın ölçüsü olabilecek biçimsel normları 
temellendirmek ve bunu bireyin özgürlük alanlarına dikkat ederek, özen göstererek ve bakarak çiz-
mektir. Bu nedenle etik bir olaylar koleksiyonu da değildir. Elde bir katalog olmadığı için, önceden 
belirlenmiĢ ahlaki normlara bakarak belli bir durumda neyin yapılması gerektiğini bildiren en yüksek 
ahlaki merci de değildir. Böylelikle etik, eylemdeki öznelerin yerini tutan, ahlaken onların üstünde 
yetkin bir konum alan bir olgu değildir. Sadece eylemde bulunanların bizzat ahlaki yetkinlik kazanma-
larını sağlamak ve onların uygulamalarını yönlendirmekle sınırlı bir fonksiyon üstlenebilir. Yapması 
gereken de yalnızca bundan ibaret olmalıdır.2  

Etiğin amacı davranıĢlara kılavuzluk edecek olan ilke ve kuralları oluĢturmak, geliĢtirmek ve bunların 
uygulanmasını savunmak olarak belirtilmektedir. Bu nokta etiğin ahlakla olan en belirgin farkıdır. Bu 
anlamda etik eylemleri oluĢturan ilke, kurallar, ve değerlerle ilgilidir. Bu bakımdan etik kuramın iki 
yaklaĢımı ortaya çıkmaktadır: eylem etiği ve erdem etiği.3  

Etik kuram; hem bireysel ahlaki görüĢlerden hem de toplumsal ve kamusal politikalardan kaynakla-
nan sorulara sistematik yanıtlar bulma giriĢiminin adıdır. Bu çerçevede bireysel sorular arasında ―ben 
ne yapmalıyım, nasıl bir kiĢi olmalıyım, nelere değer vermeliyim‖ gibi sorular varken, toplumsal ve 
kamusal sorulara verilebilecek bazı örnekler Ģöyle özetlenebilir:4 

- En huzurlu ve güvenlikli toplum hangisidir? 

- Hangi politikalar toplum için yararlıdır? 

- Bireylerin trafik de güvenlikleri nasıl sağlanabilir? 

- Bireylerin kendi aralarında anlaĢmadıkları durumlarda ne yapılmalıdır? 

- Trafik kazları nasıl önlenebilir? 

- Trafik kazalarının nedenleri ve çözümleri üzerinde nasıl tartıĢmalıyız? 

- Trafik sorunları bağlamında uzlaĢma nasıl sağlanabilir? 

Etik açıdan bir eylem kötü niyetle yapılmamıĢ olsa da bu eylemin doğru olarak nitelendirilebilmesi için 
doğru bilgiye dayanması sağlanmalıdır. Bu bilgi doğru tutum ve davranıĢlara yönlendiren ve kılavuz-
luk eden, bilimsel olarak doğrulanmıĢ güncel bilgidir. Bunlar diğer bilim dallarında elde edilen teknik 

                                                           
1 Pieper, s.154. 
2 Pieper, s.154-155. 
3 Des Jardins, s.269-270. 
4 Des Jardins, Joseph R., Çevre Etiği,  Çevre Felsefesine GiriĢ, (Çev. RuĢen KeleĢ), Ġmge Kitabevi, Ankara, Nisan 2006, 
s.61. 
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bilgiler ile alt disiplinlerden ve disiplinler arası çalıĢmalardan derlenen bilgilerdir.1  Trafik iĢleyiĢine 
iliĢkin veriler, trafik hukuku konusunda yapılacak düzenlemelerde kullanılmaktadır. Bu bilgiler trafik 
etiği ve trafik ahlakı bağlamında yapılacak çalıĢmalarda da önem taĢımaktadır.  

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Ġnsanın amacı, yaĢamda karĢılaĢılan ve yadırganan, istenmeyen, acısı çekilen trafik gibi sorunların 
çözümüne yardımcı olmak ise, bunu yapmanın yolu, olan bitenleri açıklamak ve çözümü gösterip 
aydınlatmaktan geçmektedir. Ġnsanı odak olarak kabul ederek, etik düĢünme ve ahlaki uygulamalar 
sayesinde insanlığın bilinçlendirilmesi, yaĢanmakta olan trafik sorunlarının çözümü konusunda bir 
umut kapısının açılması; böylelikle insan ve toplum yaĢamında trafik ahlakı boyutunda bir aydınlanma 
çağının yaĢanması olanaklı olabilecektir. 

Ġnsan yaĢamı sürekli bir karar verme sürecini gerekli kılmaktadır. Bu karar verme süreci sonrasında 
tutum ve davranıĢlar etik ilkeler doğrultusunda gerçekleĢtiğinde ahlâkî olarak değerlendirilmektedir. 

Etik gibi ahlâk kavramını da hayatın her türlü alanında ve karĢılaĢılan problemlerde çözüm amacıyla 
kullanmak olanaklıdır. ĠĢ ahlâkı, sporcu ahlâkı, bilim ahlâkı, toplum ahlâkı gibi kavramlarla birlikte 
trafik ahlakı kavramını da sosyal yaĢamın gündemine getirmek gerekmektedir.  

Etik ahlak alanının açıklanmasında ve değerlendirilmesinde araçsal bir rol üstlenmektedir. Ġnsanların 
tutum ve davranıĢları üzerinde görüĢ belirten ve araĢtırma yapan psikoloji, psikiyatri, sosyoloji gibi 
etik ve ahlâk da fikir yürütmektedir. Trafik sorunlarının etik ve ahlak açısından ele alınması, bu yönde 
araĢtırma ve inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal yaĢamda olduğu gibi trafik sistemi-
nin iĢleyiĢinde de ahlakiliği ön plana çıkarmak ve hukuk kuralları ile desteklemek önemlidir. 

Diğer bir ifadeyle trafik sisteminin ahlâk ve etik düĢünceyi dıĢladığı gözlenmektedir. Problemler ço-
ğunlukla salt ceza, tutanak, ruhsat, istatistik, maliyet ve kayıpların hesaplanması gibi insani değer ve 
ahlaki uygulamalardan yalıtılmıĢ bir anlayıĢla ele alınmaktadır. Aksine insani değerler, etik ve ahlak 
ilkeleri gibi hususların daha çok önemsenmesi ve vurgulanması sağlanmalıdır.  

Etik olmadan ahlâkîlikle ilgili değerlendirme yapmak temelsiz bir bina inĢa etmek ya da köksüz bir 
ağaç dikmek anlamına geleceği gibi, ahlâk olmadığında yapılan etik tartıĢmalarında meyvesiz bir 
ağaçtan veya toprağın altına doğru yapılmıĢ olduğundan insanların yaĢamalarına elveriĢli olmayan bir 
binadan farkı kalmayacaktır. 

Etik ile ilgili bütün bilgilerin yüklendiği bir bilgisayarın yaptığı tüm iĢlemlerin etik olmasının düĢünülme-
si nasıl olanaklı değilse, iyi ve doğru tutum ve davranıĢların, üzerinde düĢünmeden, anlamını kavra-
madan, herhangi bir bilinç ve bilgiye dayalı olmadan yalnızca zorunluluklardan dolayı ortaya konma-
sını da etik olarak yorumlamak ve değerlendirmek olası değildir. Bu açıdan trafik sisteminin sadece 
teknolojik altyapı ve uygulamalar ile ele alınması etik ve ahlaki değerlerin ihmal edilmesi ile insan 
odaklı anlayıĢın göz ardı edilmesine yol açabileceği unutulmamalıdır.  

                                                           
1 Arapkirlioğlu, Kumru, SınıraĢan Suların Kullanımında Ulusal Çıkarlar ve Çevre Etiği,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara, 2003, s.54. 
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Etik, bir tutum ve davranıĢın daha düĢünce plânında ilk ortaya çıktığı andan sonuçlarının uzandığı en 
uç noktaya kadar irdeleme yapmakta iken, ahlâk ise daha çok uygulamanın yapılıĢı ve etkileri ile 
ilgilenmektedir. Buna göre trafik ahlakı somut olgu ve olaylarla daha çok ilgilidir.  

GeliĢmiĢ çağdaĢ toplumların sosyal yaĢamlarının en belirgin özelliklerinden birisi etik uygulamalar 
olduğundan, ülkelerin bu alanda sergiledikleri çabalar geliĢmiĢlik ölçütü olarak kabul edilmelidir. Trafik 
konusunda da etik ve ahlak boyutlarında çeĢitli çalıĢmalar yapmak uygar bir toplum olmanın gerekleri 
arasındadır.  

Etik ve ahlâk hem bir bilgi birikimini gerektirmekte, hem de bu bilginin yaĢama geçirilmesini istemek-
tedir. Etik ve ahlâka iliĢkin sorunları salt bir bilgi sorunu olarak görmek eksik bir değerlendirme ola-
caktır. Bu açıdan Trafiğe iliĢkin bilgiler yaĢama geçirilmediği müddete bir anlam ve değer ifade etme-
yecektir. 

Günümüzde insan odaklı düĢünce ve anlayıĢ sahibi ülke ve toplumların aynı zamanda etik alanda da 
geliĢmiĢ olan ülkeler olduğu dikkat çekmektedir. Ġnsan odaklı düĢünceler ile etik ve ahlak sisteminin 
iĢleyiĢi birbirine paralel süreçler olarak görülmektedir. Çünkü etik düĢünce insan yaĢamının önemine 
vurgu yapmakta, bu yaĢamın gereken saygı ve özeni görmesi için gerekli ahlaki uygulamaları sağla-
maktadır. Bu nedenle trafik sisteminin sorunlarına yaklaĢım olarak bu çerçeveden hareket edilmesi 
çözümü kolaylaĢtıracaktır.  
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Evaluation of the Traffic Education Project Implemented on 
First Graders (Afyonkarahisar Provincial Directorate of Security) 

 
Ġsmail TÜRKMENLĠ1  Halil DURGUN2  Münevver CAN YAġAR3 

Gözde ĠNAL KIZILTEPE4  Halil Ġbrahim UGUR5 
 

ÖZET 

Ġlköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeylerini arttırmak ve çocuklarda farkın-
dalık yaratmak amacıyla yapılan çalıĢmada, Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‘nden yola 
çıkılarak Trafik Eğitimi Projesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Trafik Eğitimi Projesi‘nin etkililiğini ortaya koymak 
amacıyla yapılan araĢtırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezin-
de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü‘ne bağlı ilköğretim okullarının (48 okul) birinci sınıflarına devam 
eden 2866 çocuk oluĢturmaktadır. Veri toplama aĢamasında 111 çocuk farklı nedenlerden (hastalık, 
devamsızlık vb.) dolayı örneklem dıĢında kaldığı için araĢtırmanın örneklemine 2755 çocuk dahil 
edilmiĢtir. AraĢtırmada, araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ―Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‖ 
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; Trafik Eğitimi Uygulamasına katılan çocukların Trafik Eğitimi 
uygulamasından sonra yapılan Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‘ndan aldıkları puan ortalamaları-
nın 12,33 ile 14,94 arasında değiĢtiği ve Trafik Eğitimi uygulamasına katılan çocukların Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu puanlarının, üst sosyoekonomik düzeye göre anlamlı derecede farklılık göster-
diği belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar, Trafik Eğitimi Projesi‘nin ilköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik 
konusundaki bilgi düzeylerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Sözcükler: Trafik eğitimi, trafik güvenliği, ilköğretim. 

ABSTRACT  

In this study, which aims to increase the level of the first graders‘ traffic knowledge and thereby raise 
awareness in children, "Traffic Education Project" was carried out on the basis of the project named 
―I‘m the Traffic Cop of My Family and My Country‖ by the Police Department, Afyonkarahisar Prov-
ince. In order to investigate the effect of Traffic Education Project, the population of the study includ-
ed a total number of 2886 first graders attending to one of the 48 elementary schools which were 
affiliated to Ministry of National Education and located in Afyonkarahisar. During the collection of 
data, 111 students were excluded from the second study group due to various reasons (illness, ab-
senteeism, etc.), therefore the second study, in which a general assessment was carried out, was 
eventually completed with 2755 first graders. "Traffic Education Evaluation Form" developed by the 
researchers were used in the study to collect data. According to the findings, Traffic Education Evalu-
ation Form mean scores of children participated in the traffic education program ranged from 12.33 to 

                                                           
1 Afyonkarahisar Ġl Emniyet Müdürü 
2 Trafik Tescil ġube Müdürü 
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim BölümüOkul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 
4 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı  
5 Trafik Denetleme ġube Müdür Yardımcısı 
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14.99 and also a significant difference was found out between the children‘s scores from Traffic 
Education Evaluation Form and high socio-economic status. The results showed that Traffic Educa-
tion Project had an impact on increasing the level of the first graders‘ traffic knowledge. 

Keywords: Traffic education, traffic safety, elementary education  

1. GĠRĠġ 

Bütün dünyada trafik kazaları, yaralanmaya neden olan kazalar arasında birinci sırada yer almakta-
dır. Trafik kazaları probleminin temelinde, kent kültürü ve birlikte yaĢamanın getirdiği kurallara, özel-
likle de trafik kurallarına uymada gösterilen isteksizlik ve kararsızlık yatmaktadır. Kuralların neden 
ortaya çıktığı konusundaki bilinç eksikliğinin, diğer toplumsal problemlerin yanında trafik probleminin 
de ana nedeni olduğu belirtilmektedir (Pampal ve diğ., 1999:27). 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (World Health Organization) göre; trafik kaza yaralanması,"kara yolunda 
seyreden bir aracın çarpması ile oluĢan her türlü yaralanma" Ģeklinde tanımlanmaktadır (WHO, 
2002:2). Trafik kaza yaralanmaları, 2002 yılında bütün dünyada görülen ölüm nedenleri arasında 11. 
sıradadır. Trafik kazaları en fazla ergenlerin ve genç eriĢkinlerin yaralanmasına ya da ölmesine ne-
den olmaktadır. Trafik kazalarına bağlı ölümler, 2002 yılında bütün ölüm nedenleri arasında 5-29 yaĢ 
grubunda ikinci, 30-44 yaĢ grubunda ise üçüncü sırada yer almaktadır (Temel ve Özcebe, 2006:192). 

Birçok etkenin birbirine etkisi sonucunda meydana gelen kaza, karıĢık bir olgudur. Kazaların ne za-
man, nerede ve nasıl olacakları bilinmedikçe önlenmeleri mümkün değildir. Trafik kazalarının neden-
leri genel olarak trafik kazası içerisinde yer alan trafiğin de temel öğeleri olan etkenler sınıflandırılarak 
açıklanmaktadır. Trafik kazaları bu etkenlerden birinin veya bir kaçının kusurlu hareketi veya oluĢu-
muna dayanabilmektedir. Bu etkenler; insan (sürücü, yaya, yolcu), araç, yol ve çevre olarak üç grupta 
toplanmaktadır (Özdemir, 2010:8). Bu etkenlerin yanı sıra özellikle çocuk trafik kazalarında kazalara 
sebebiyet veren etkenler de bulunmaktadır. Deschamps (1996), çocuk trafik kazalarına; çocukların 
trafik içindeki konumunun, çevrenin ve çocuğun çevresindeki yetiĢkinlerin etkisinin olduğunu belirt-
mektedir. Çocukların trafik içindeki konumu; çocukların duyma, görme, boy ve düĢünme tarzları gibi 
özelliklerini, çocuk trafik kazalarında çevre; taĢıtlar, yol, hava, çalıĢma günü ve saati gibi etmenleri; 
çocuğun çevresindeki yetiĢkinler etmeni ise, çocuğun çevresindeki yetiĢkinlerin davranıĢlarını göz-
lemleyerek model alması ve bu Ģekilde kendi davranıĢlarını geliĢtirmelerini kapsamaktadır (Thomson 
ve diğ., 1996:5; Hatipoğlu, 2002:2; Çamurdan, 2004:29; Dragutinovic ve Twisk, 2006:23). 

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için yapılması gereken en önemli iĢlem; trafik kuralları konusunda 
toplumun tüm kesimlerine yönelik iyi bir eğitim verilmesidir (AktaĢ ve diğ., 2000:2; Özdemir, 2010:28). 
Bilinçli, sorumluluk sahibi ve trafik kültürü oluĢmuĢ sürücü ve yayaların yetiĢtirilmesi ancak eğitimle 
gerçekleĢebilir (Pampal ve diğ., 1999:27; CoĢkun ve diğ., 2002:4). Trafik konusunda, bireyin yaĢamı-
nın her evresinde alacağı eğitim bireye bir Ģeyler kazandırmakla birlikte, erken dönemde alacağı 
bilinçli trafik eğitimi, temel olarak trafikte yaya ve yolcu olarak bulunan çocukların, kaza oluĢumuna 
sebep olacak tehlikeli davranıĢlar konusunda bilgilenmelerini, çocukların trafik kurallarına uymalarını 
bir alıĢkanlık olarak görebilmelerini sağlayacaktır (Hatipoğlu, 2002:1). Çocukluk döneminde doğru ve 
etkin bir trafik eğitimi almıĢ olan çocuklar, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya 
baĢlayacaktır. Bu da bir çocuğun en az iki yetiĢkini, trafikteki davranıĢları açısından doğru bilgilerle 
uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir (Akınoğlu, 2002:1; CoĢkun ve diğ., 2002:5). 

Çocukların erken yıllardan itibaren trafik ile ilgili eğitim alması trafik bilincinin oluĢmasında çok önemli 
yer tutmaktadır. Trafik kazalarını önlemek, trafik bilincinin oluĢturulması ve geleceğin sürücüleri olan 
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çocukların küçük yaĢta bilinçlendirilmesi amacıyla Ankara Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
2002-2003 eğitim öğretim yılında baĢlatılan trafik eğitimi çalıĢmaları kapsamında baĢarılı bir proje 
olan ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ geliĢtirilmiĢtir. Bu noktadan hareketle çalıĢmada 
―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‘nden‖ yola çıkılarak geliĢtirilen Trafik Eğitimi Projesi ile 
ilköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeylerini arttırmak ve çocuklarda farkın-
dalık yaratmak amaçlanmıĢtır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Ġlköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeyleri incelendiğinden çalıĢmada be-
timsel tarama modeli kullanılmıĢtır. 

2.1. Evren ve Örneklem  

AraĢtırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde bulunan Milli 
Eğitim Müdürlüğü‘ne bağlı ilköğretim okullarının (48 okul) birinci sınıflarına devam eden 2866 çocuk 
oluĢturmaktadır. Ġlköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeylerini artırmayı ve 
böylece çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlayan araĢtırmada evreninin tamamına ulaĢılmaya 
çalıĢıldığı için araĢtırmada örneklem alma yoluna gidilmemiĢ, araĢtırma evreni aynı zamanda araĢ-
tırmanın örneklemi olarak kabul edilmiĢtir. Ancak veri toplama aĢamasında 111 çocuk farklı neden-
lerden (hastalık, devamsızlık vb.) dolayı örneklem dıĢı kalmıĢ ve araĢtırma örneklemine 2755 çocuk 
dahil edilmiĢtir. Ayrıca Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nden merkez ilçelerde bulunan ilköğre-
tim okullarının sosyoekonomik özelliklerine göre listesi alınmıĢtır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Ġlköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeylerini artırmak ve böylece çocuklarda 
farkındalık yaratmak amacıyla yapılan araĢtırmada araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ―Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu‖ kullanılmıĢtır.  

2.2.1.Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu 

Ġlköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan 
Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu, Can YaĢar, Ġnal Kızıltepe, Geçgil ve Tazegül (2011) tarafından 
geliĢtirilmiĢtir. Değerlendirme Formu ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ çerçevesinde veri-
len Trafik Eğitimi içeriğinde yer alan konular dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Ġlk aĢamada hazırlanan 
taslak form çocuk geliĢimi ve eğitimi ile trafik alan uzmanlarının görüĢlerine sunulmuĢtur. Önerilen 
görüĢler doğrultusunda taslak forma son Ģekli verilerek, Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu uygula-
maya hazır hale getirilmiĢtir (Afyonkarahisar Ġl Emniyet Müdürlüğü, 2011:13). 

―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ çerçevesinde geliĢtirilen Trafik Eğitimi doğrultusunda 
hazırlanmıĢ olan Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu; trafikte yaya ve sürücülerin doğru ve yanlıĢ 
davranıĢlarını gösteren 13 çift görselin yanı sıra trafik polisini ve Polis Ġmdat telefon numarasını ayırt 
etmeye yönelik iki çift görsel olmak üzere toplam 15 çift görselden ve görsellere iliĢkin yönerge sayfa-
sından oluĢmaktadır. Her görselin altında çocukların yanıtlarını iĢaretleyebilecekleri küçük daireler 
bulunmaktadır. Görsellerdeki doğru ve yanlıĢ yanıtlar rastgele sıralanmıĢtır. Trafik Eğitimi Değerlen-
dirme Formu, küçük gruplar (10-15 çocuk) halinde çocukların birbirlerinin yanıtlarını göremeyecekleri 
Ģekilde oturma düzeni içerisinde tek tek yönergelerin okunması ile uygulanmaktadır. Uygulama sıra-
sında her yönergenin ardından çocuklardan kendilerine göre doğru düĢündükleri yanıtı, görsellerin 
altındaki küçük dairelere iĢaretlemesi beklenir. ĠĢaretleme iĢlemi için çocuklara yeterince süre verildik-
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ten sonra bir sonraki yönergeye geçilir. Uygulama süresi her oturum için yaklaĢık 10-15 dakika sür-
mektedir. Uygulama sonrası çocukların doğru ve yanlıĢ yanıtları sayılarak sonuçlar formun arka 
yüzündeki alt bölüme belirtilir (Afyonkarahisar Ġl Emniyet Müdürlüğü, 2011: 14). 

 2.3. Veri Toplama ĠĢlemleri  

2.3.1.Trafik Eğitimi Uygulaması Ġçeriğinin Hazırlanması 

Trafik Eğitimi Uygulaması; trafik ile ilgili temel kavramlar, trafik polisinin özellikleri ve görevleri, trafikte 
yaya olma, trafik iĢaretleri, trafikte yolcu olma, araç içinde güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, 
çocuk koltuğu kullanımı, servis araçlarında güvenli yolculuk, acil durumlarda kullanılan telefon numa-
raları gibi konular yer almaktadır. Trafik Eğitimi uygulaması içerisinde yer alan konular görselleĢtirile-
rek, ilköğretim birinci sınıf çocuklarının geliĢim düzeylerine uygun soru-yanıt tekniğinin kullanıldığı 
anlatımlar Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Çocukların trafik güvenliğine ilgi duymaları ve bilgilerin somutlaĢtı-
rılması için Trafik Eğitimi Uygulaması‘nda görsellere ağırlık verilmiĢtir. Uygulama süresi bir saat ola-
rak planlanmıĢtır. Ayrıca ilköğretim birinci sınıf çocuklarının uygulama süresince dikkatlerini canlı 
tutmak amacıyla uygulamaya, ―Görev BaĢındayız‖ Ģarkısı ve parmak oyunu eklenmiĢtir. Trafik Eğitimi 
uygulamasının sonunda ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ çerçevesinde trafikte uyulması 
gereken kurallara iliĢkin ―Söz Verme‖ bölümü bulunmakta ve bunun ardından çocuklara üzerinde 
fotoğrafları ve isimleri yazılı olan ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Kimlik Kartları‖ dağıtılmaktadır. 

Trafik Eğitimi uygulamasından önce Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‘nde görev alacak eği-
timcilere; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği 
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Münevver Can-YaĢar ve Adnan Menderes Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Gözde Ġnal Kızıltepe tarafından ―Ġlköğretim Birinci Sınıf Çocuklarının Anlama ve Kavrama Seviyesine 
Uygun Sunum ve ĠletiĢim Teknikleri‖ konulu eğiticilerin eğitimi semineri verilmiĢtir. Eğiticilerin eğitimi 
seminerinde; trafik eğitiminin önemi ve amaçları, çocukların trafik içindeki konumları, ilköğretim birinci 
sınıf çocuklarının fiziksel, motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal geliĢim özellikleri ve Trafik Eğitimi 
Uygulaması sırasında dikkat edilecek noktalar üzerinde tartıĢılmıĢtır. Ayrıca hazırlanan Trafik Eğitimi 
Uygulaması tanıtılarak, eğitimcilerle örnek uygulamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Örnek uygulamalar sırasında 
trafik alan uzmanı olan eğitimcilerden gelen öneriler doğrultusunda Trafik Eğitimi uygulaması düzeltile-
rek son Ģekli verilmiĢ ve eğitimcilerin uygulamasına hazır hale getirilmiĢtir.  

Trafik Eğitimi Uygulaması‘ndan önce, araĢtırma kapsamındaki okullara bilgilendirme ziyaretleri dü-
zenlenmiĢtir. Okul yöneticilerine ve birinci sınıf öğretmenlerine araĢtırmanın amacı ve önemi anlatıl-
mıĢtır. Okul yönetiminden, öğrenci listeleri ve Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Kimlik Kartları için 
kullanılacak olan öğrencilere ait vesikalık fotoğraflar temin edilmiĢtir. Trafik Eğitimi Uygulaması, 2010-
2011 eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim okullarının birinci sınıflarına okulların sağladığı eğitim 
ortamlarında (konferans salonlarında veya sınıflarda) sınıf öğretmenleri rehberliğinde çocuklara 
uygulanmıĢtır. Uygulama sonrasında çocuklara ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Kimlik Kartları‖ 
dağıtılmıĢtır. Trafik Eğitimi Uygulaması‘ndan iki hafta sonra çocuklara Trafik Eğitimi Değerlendirme 
Formu son test olarak uygulanmıĢtır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu ile toplanan verilerin analizinde; çocukların devam ettikleri sos-
yoekonomik düzeyleri doğrultusunda belirlenmiĢ okullara göre Trafik Eğitimi Değerlendirme For-
mu‘ndan aldıkları puanlarda aritmetik ortalama ve Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‘na verilen 
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yanıtlarda sayı ve yüzde değerler kullanılmıĢtır. Ayrıca Shapiro-Wilk Testi sonucu çocukların Trafik 
Eğitimi Değerlendirme Formu‘ndan aldıkları puanlar normal dağılım göstermediği için iki gruplu karĢı-
laĢtırmalarda non-parametric ölçümlerden Kruskall-Wallis H testi kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, 
2011:158).Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıĢ olup, p<0,05 olması durumunda gruplar arasın-
da anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiĢtir.  

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü‘ne bağlı evreni temsil eden toplam 48 ilköğretim 
okulunda birinci sınıfa devam eden toplam 2755 çocuğa ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ 
çerçevesindeki verilen Trafik Eğitimi Uygulamasından sonra yapılan Trafik Eğitimi Değerlendirme 
Formu‘ndan elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuĢtur.  

Birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların sosyoekonomik düzeylerine göre Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu‘ndan aldıkları puanların dağılımı Tablo 3.1‘de verilmiĢtir.  

Tablo 3.1. Birinci Sınıf Çocuklarının Devam Ettikleri Okulların Sosyoekonomik Düzeylerine 
Göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‟ndan Aldıkları Son Test Puanlarının Dağılımı 

Sosyoekonomik 
düzey 

İlköğretim Okulları  
n  Ortanca Min. Max. Ss 

ALT 

1.Ġlköğretim Okulu 64 12,72 13 4 15 1,83 

2.Ġlköğretim Okulu 23 13,43 14 8 15 2,04 

3.Ġlköğretim Okulu 8 12,63 13 10 14 1,30 

4.Ġlköğretim Okulu 74 13,80 14 9 15 1,30 

5.Ġlköğretim Okulu 53 13,06 14 5 15 2,19 

6.Ġlköğretim Okulu 49 13,88 15 2 15 2,44 

7.Ġlköğretim Okulu 17 14,94 15 14 15 0,24 

8.Ġlköğretim Okulu 48 12,58 13 5 15 1,83 

9.Ġlköğretim Okulu 62 14,61 15 13 15 0,58 

10.Ġlköğretim Okulu 21 13,57 14 8 15 1,57 

11.Ġlköğretim Okulu 97 14,32 15 10 15 1,10 

12.Ġlköğretim Okulu 109 13,51 14 0 15 2,21 

13.Ġlköğretim Okulu 71 13,01 13 7 15 1,76 

14.Ġlköğretim Okulu 62 14,24 14,5 11 15 0,95 

15.Ġlköğretim Okulu 94 13,80 14 7 15 1,59 

16.Ġlköğretim Okulu 37 13,92 14 8 15 1,42 

17.Ġlköğretim Okulu 33 12,79 13 8 15 2,12 

18.Ġlköğretim Okulu 82 14,51 15 8 15 1,35 

19.Ġlköğretim Okulu 85 13,91 14 5 15 1,71 

20.Ġlköğretim Okulu 27 12,81 13 8 15 1,75 

X
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21.Ġlköğretim Okulu 31 12,84 14 7 15 2,11 

22.Ġlköğretim Okulu 23 13,65 14 10 15 1,34 

23.Ġlköğretim Okulu 26 13,77 14 12 15 1,03 

24.Ġlköğretim Okulu 21 12,33 13 8 15 2,27 

25.Ġlköğretim Okulu 21 12,67 14 0 15 4,31 

ORTA 

26.Ġlköğretim Okulu 43 13,86 14 11 15 0,97 

27.Ġlköğretim Okulu 46 14,54 15 13 15 0,66 

28.Ġlköğretim Okulu 62 13,42 14 8 15 1,59 

29.Ġlköğretim Okulu 32 13,09 13 11 15 1,00 

30.Ġlköğretim Okulu 29 13,03 13 10 15 1,27 

31.Ġlköğretim Okulu 29 13,31 14 5 15 1,98 

32.Ġlköğretim Okulu 69 14,03 14 12 15 0,94 

33.Ġlköğretim Okulu 54 13,50 14 9 15 1,19 

34.Ġlköğretim Okulu 98 14,07 14 7 15 1,14 

35.Ġlköğretim Okulu 82 13,88 14 7 15 1,54 

36.Ġlköğretim Okulu 47 13,68 14 11 15 0,89 

37.Ġlköğretim Okulu 55 14,15 15 11 15 1,10 

38.Ġlköğretim Okulu 54 13,59 14 7 15 1,74 

39.Ġlköğretim Okulu 36 12,78 14 1 15 3,44 

40.Ġlköğretim Okulu 19 13,00 13 10 15 1,33 

41.Ġlköğretim Okulu 68 13,51 14 6 15 1,99 

ÜST 

42.Ġlköğretim Okulu 84 14,68 15 11 15 0,70 

43.Ġlköğretim Okulu 46 14,07 14 12 15 0,83 

44.Ġlköğretim Okulu 132 14,22 14 9 15 1,04 

45.Ġlköğretim Okulu 123 14,02 14 7 15 1,31 

46.Ġlköğretim Okulu 183 13,84 14 11 15 0,84 

47.Ġlköğretim Okulu 100 14,15 14 11 15 0,91 

48.Ġlköğretim Okulu 26 13,65 14,5 3 15 2,48 

Tablo 3.1 incelendiğinde; birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların sosyoekonomik düzeyleri-
ne göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‘ndan aldıkları son test puan ortalamalarının 12,33 ile 
14,94 arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu sonuç, Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‘ndan alınabi-
lecek en yüksek puanın 15 olduğu dikkate alındığında Trafik Eğitimi Uygulaması‘nın yüksek oranda 
baĢarılı olduğunu göstermektedir. 

1982 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 8‘de okul öncesi, okul içi ve okul dıĢı trafik 
eğitimini düzenleyen Trafik Genel Eğitim Planı hazırlanması ve ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak 
uygulanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı‘na görev ve yetki verilmiĢtir. Milli Eğitim Bakanlığı 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

402 

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‘nca 2635 sayılı Tebliğler Dergisi‘nde yayınlanan 20.08.2010 tarih 
ve 75 sayılı karar doğrultusunda ilköğretim 4-5. sınıflarda okutulmakta olan trafik dersleri öğretim 
programlarının birleĢtirilerek 2012-2013 öğretim yılından itibaren 5. sınıfta haftada bir ders saatinde 
uygulanacağı ve 4. sınıfta bu dersten boĢalan bir ders saatinde de serbest etkinlikler yapılacağını 
bildirmiĢtir. Aynı Tebliğler Dergisi‘nde 20.08.2010 tarih ve 76 sayılı karar ile trafik eğitimi ortaöğretim 
okullarında 12. sınıflarda haftada bir saat uygulanmak üzere zorunlu dersler arasında yer almaktadır. 
Okullarda uygulanan trafik eğitimi bu kararla sadece 5. sınıflarda ve 12. sınıflarda haftada birer saat 
okutulacak olup zaten yetersiz olan eğitim süresi daha fazla kısıtlanmaktadır (Özdemir, 2010:48). 
Türkiye‘de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde trafik eğitimi; ulusal ve eğitim politikalarının parça-
sı haline gelmiĢtir. Neredeyse dünyadaki her ülkede resmi okul sistemlerinde trafik güvenliği eğitimi 
bulunmaktadır (Dragutinovic ve Twisk, 2006:31). Trafik eğitimi uygulama sonuçları dikkate alındığın-
da, trafik eğitimi uygulamalarının azaltılması yerine okul öncesi dönemden baĢlanarak tüm eğitim 
kademelerinde sistemli olarak trafik eğitimi uygulamalarına daha çok yer verilmesinin önemli olduğu 
düĢünülmektedir. Trafik eğitimi programları sağlam temeller üzerine oturtulduğunda program süresin-
ce çocukların bilgi ve düĢüncelerindeki geliĢim onların yollarda daha dikkatli ve güvenli hareket etme-
lerini sağlayacaktır. Bilgi ve düĢüncelerdeki değiĢimler, bireylerin davranıĢlarını da değiĢtirecek 
(Thomson ve diğ., 1996: 1-2) ve trafik eğitimi ile gelecekte trafik kurallarına uyan, baĢkalarının hakla-
rına saygılı bireyler yetiĢtirilebilecektir (Alisinanoğlu ve diğ., 2009:17). Çocuklar aynı zamanda aldıkla-
rı trafik eğitimi ile anne babalarının davranıĢlarını da etkileyerek yaptıkları hatalı davranıĢların farkına 
varmalarını sağlayarak bir açıdan kontrol mekanizmasını oluĢturacaklardır (Özdemir, 2010:56). 

Van Schagen ve Rothengatter (1997) trafik güvenliği (güvenli bir Ģekilde karĢıdan karĢıya geçme) 
eğitimi programının altı yedi yaĢları arasındaki çocukların trafik bilgisine etkisini inceledikleri araĢtır-
malarında uygulanan eğitim programının çocukların trafik bilgisinin artmasında etkili olduğunu belir-
lemiĢlerdir. Hollanda‘da ilköğretim düzeyindeki çocuklara verilen trafik eğitimi programlarının etkisinin 
incelendiği çalıĢmada eğitim programlarının çocukların trafik konusundaki bilgisini artırmasının yanı 
sıra çocukların trafikte güvenli davranıĢ göstermesinde etkili olduğu sonucu da ortaya çıkmıĢtır (Akt. 
Swov Fact Sheet, 2009: 4). Verilen çalıĢma sonuçları da erken yaĢlardan itibaren çocuklara verilen 
trafik eğitiminin önemini göstermektedir.  

Birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların sosyoekonomik düzeylerine göre Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu‘na verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 3.2‘ de verilmiĢtir. 

Tablo 3.2. Birinci Sınıf Çocuklarının Devam Ettikleri Okulların Sosyoekonomik Düzeylerine 
Göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‟na Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

Trafik Eğitimi Değerlen-
dirme Formu 

Sosyoekonomik Düzey 

ÜST ORTA ALT Toplam 

n % n % n % n % 

Resim 1 
YanlıĢ 97 13,98 159 19,32 247 19,95 503 18,26 

Doğru 597 86,02 664 80,68 991 80,05 2252 81,74 

Resim 2 
YanlıĢ 4 0,58 17 2,07 24 1,94 45 1,63 

Doğru 690 99,42 806 97,93 1214 98,06 2710 98,37 

Resim 3 
YanlıĢ 62 8,93 61 7,41 149 12,04 272 9,87 

Doğru 632 91,07 762 92,59 1089 87,96 2483 90,13 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -1- 
 

403 

Resim 4 
YanlıĢ 18 2,59 13 1,58 53 4,28 84 3,05 

Doğru 676 97,41 810 98,42 1185 95,72 2671 96,95 

Resim 5 
YanlıĢ 6 0,86 15 1,82 41 3,31 62 2,25 

Doğru 688 99,14 808 98,18 1197 96,69 2693 97,75 

Resim 6 
YanlıĢ 35 5,04 119 14,46 157 12,68 311 11,29 

Doğru 659 94,96 704 85,54 1081 87,32 2444 88,71 

Resim 7 
YanlıĢ 20 2,88 43 5,22 81 6,54 144 5,23 

Doğru 674 97,12 780 94,78 1157 93,46 2611 94,77 

Resim 8 
YanlıĢ 250 36,02 331 40,22 409 33,04 990 35,93 

Doğru 444 63,98 492 59,78 829 66,96 1765 64,07 

Resim 9 
YanlıĢ 15 2,16 31 3,77 61 4,93 107 3,88 

Doğru 679 97,84 792 96,23 1177 95,07 2648 96,12 

Resim 10 
YanlıĢ 7 1,01 30 3,65 53 4,28 90 3,27 

Doğru 687 98,99 793 96,35 1185 95,72 2665 96,73 

Resim 11 
YanlıĢ 9 1,30 29 3,52 56 4,52 94 3,41 

Doğru 685 98,70 794 96,48 1182 95,48 2661 96,59 

Resim 12 
YanlıĢ 13 1,87 34 4,13 64 5,17 111 4,03 

Doğru 681 98,13 789 95,87 1174 94,83 2644 95,97 

Resim 13 
YanlıĢ 10 1,44 26 3,16 53 4,28 89 3,23 

Doğru 684 98,56 797 96,84 1185 95,72 2666 96,77 

Resim 14 
YanlıĢ 51 7,35 114 13,85 153 12,36 318 11,54 

Doğru 643 92,65 709 86,15 1085 87,64 2437 88,46 

Resim 15 
YanlıĢ 30 4,32 48 5,83 87 7,03 165 5,99 

Doğru 664 95,68 775 94,17 1151 92,97 2590 94,01 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde; birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların sosyoekonomik düzeyleri-
ne göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu‘na verdikleri yanıtların çoğunluğunda beklenilen baĢarıyı 
yakaladıkları görülmektedir. Ancak çocukların Resim 1, Resim 8 ve Resim 14‘te genel olarak daha 
fazla hata yaptıkları belirlenmiĢtir. Resim 1‘de çocuklardan trafik polisini diğer polis memurlarından 
ayırt etmesi istenmektedir. Bu sonuç, çocukların trafik polisini ayırt etmede diğer görsellere göre 
güçlük yaĢadığını göstermektedir. Verilen yanıtlarda sosyoekonomik düzeyin etkisinin (ÜST %13.98, 
ORTA %19.32, ALT %19.95) olmadığı da söylenebilir. Hatipoğlu‘nun (2002) okul öncesi çocukların 
trafiğe bakıĢlarını incelemek amacıyla bir anaokulunda 3-6 yaĢ arası 30 çocuk üzerinde yaptığı araĢ-
tırmada,  çocuklara ―Trafik polisi kimdir, ne yapar?‖ diye sorulmuĢ; %60‘ının ceza yazar, trafiği yöne-
tir, trafiği düzenler, dur der gibi yanıtlar verirken, %30‘unun hırsızları yakalar, insanları hapse atar gibi 
yanıtlarla trafik polisi ve polis arasındaki farkı bilmedikleri belirlenmiĢtir. Erken çocukluk dönemindeki 
çocukların kararlarında görsel algı becerileri etkili olmakta, üniformalardaki benzerlik bazı çocuklarda 
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tanımada güçlüklere neden olabilmektedir. Resim 8‘de çocuklardan kavĢakta trafik ıĢıklarına göre 
karĢıdan karĢıya geçme durumunda doğru resmi bulması istenmektedir. Çocukların kırmızı ve yeĢil 
ıĢığın durumuna göre doğru resmi seçmede zorlandıkları (ÜST %36.2, ORTA %40.22, ALT %33.04) 
görülmektedir. Bu durumun görselde yer alan trafik lambasının yayalar için değil taĢıtlar için kullanılan 
trafik lambası olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Resim 14‘te çocuklardan trafik 
polislerinin bulunduğu kavĢaklarda yayaların ve sürücülerin trafikteki doğru davranıĢlarını belirlemele-
ri istenmektedir. Çocukların doğru davranıĢı bulmakta zorlandıkları (ÜST %7.35, ORTA %13.85, ALT 
%12.36) görülmektedir. Bu sonuç, bu yaĢ grubu çocukların trafiğin yoğun olduğu ve trafik akıĢını 
polisin yönlendirdiği kavĢaklarda, karĢıdan karĢıya geçiĢleri yetiĢkinler ile birlikte gerçekleĢtirmelerin-
den kaynaklanmıĢ olabileceğini düĢündürmektedir.  

Birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların sosyoekonomik düzeylerine göre Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu son test puanlarına iliĢkin Kruskal-Wallis Testi sonuçları Tablo 3.3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3.3. Birinci Sınıf Çocuklarının Devam Ettikleri Okulların Sosyoekonomik Düzeylerine 
Göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu Son Test Puanlarına ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi 

Sonuçları 

 
Sosyoekonomik 

Düzey n Sıra Ort. sd X2 p 
İKİLİ KARŞILAŞ-

TIRMA 

Trafik Eğitimi 

Değerlendirme 

Formu 

ÜST SED 694 1505,06  

2 

 

27,65 .000* 
1-2 
1-3 

ORTA SED 823 1309,58 

ALT SED 1238 1352,26 

*p<.05 

 

ġekil 3.1. Birinci Sınıf Çocuklarının Devam Ettikleri Okulların Sosyoekonomik Düzeylerine 
Göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu Son Test Puan Ortalamaları 

Tablo 3.3 ve ġekil 3.1 incelendiğinde; ilköğretim birinci sınıf çocuklarının devam ettikleri okulların 
sosyoekonomik düzeylerine göre Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu son test puanlarının, üst sos-

14,1 

13,7 
13,64 

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14

14,1

14,2

Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu

O
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a 
P

u
an
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yoekonomik düzey lehine anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmektedir (X2=27,65, p<.05). Fark-
lılığı yaratan üst sosyoekonomik düzey ortalamasının alt ve orta sosyoekonomik düzey ortalamasına 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu farkın; üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çoğunluğu-
nun eğitim düzeyinin yüksek olması, çocuklarına daha fazla uyarıcı ve eğitsel yaĢantı sağlaması, 
ekonomik ve sosyal olanaklar nedeniyle çocuklarına trafik konusunda daha fazla yaĢantı sunmaların-
dan kaynaklı olabileceği söylenebilir.  

Çocukların sosyoekonomik koĢulları kazalara uğrama ihtimallerinde etken olmaktadır. Sosyoekono-
mik koĢulları düĢük olan çevrede yetiĢen çocuklar, daha çok kaza konusu olmaktadırlar. Bu kaza 
fazlalığı çevre koĢullarının güçlüğü, anne babaların gözetim etkinliğinin azlığı gibi sebeplere dayandı-
rılmaktadır (Tombaklar, 2002). 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġnsanların doğuĢtan var olan ―yaĢama hakkının‖ korunması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması 
önemlidir. Günümüzde tüm toplumları olumsuz yönde etkileyen trafik sorunları, insanların ―yaĢama 
hakkını‖ engellemektedir. Trafik sorunlarının en aza indirgenmesinde eğitimin etkili olduğu bilinen bir 
gerçektir. Erken yaĢlardan itibaren çocuklara verilecek olan trafik güvenliği eğitimi trafik konusunda 
bilinçli bireyler olmasını sağlayacaktır. Yeni yetiĢen kuĢaklara trafik kurallarını öğretmek, eğitmek, 
onları sadece trafik yasalarına değil toplumun tüm yasalarına saygı göstermelerine ve benimsemele-
rine yöneltecektir. Bu noktadan hareketle; ilköğretim birinci sınıf çocuklarının trafik konusundaki bilgi 
düzeylerini artırmak ve böylece çocuklarda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan araĢtırmada, Trafik 
Eğitimi Uygulamasına katılan çocukların Trafik Eğitimi Uygulamasından sonra yapılan Trafik Eğitimi 
Değerlendirme Formu‘ndan aldıkları puan ortalamalarının 12,33 ile 14,94 arasında değiĢtiği ve Trafik 
Eğitimi Uygulamasına katılan çocukların Trafik Eğitimi Değerlendirme Formu son test puanlarının, üst 
sosyoekonomik düzeye göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda Trafik Eğitimi konusunda ailelere, öğretmenlere ve araĢtırmacılara aĢağı-
daki öneriler verilebilir: 

 Erken çocukluk döneminde verilen temel bilgilerin çocukların bütün yaĢamına temel oluĢ-
turduğu bilinmektedir. Bu dönemde çocuklar soru sormaya çok meraklı ve öğrenmeye açık-
tırlar. Bu nedenle aileler ve öğretmenler çocukların dikkatini trafik konusuna çekip, trafik un-
surlarını ve trafik kurallarını çocuklara tanıtarak sorularına geliĢim düzeylerine uygun yanıt-
lar verebilirler.  

 Erken çocukluk döneminde çocuklar için en etkin öğrenme yolunun oyun olduğu düĢünül-
düğünde, aileler ve öğretmenler trafik ve trafik güvenliği konularını oyunlaĢtırarak ve çocuk-
ların oyunlarına katılarak temel trafik konularını öğrenmelerini sağlayabilirler.  

 Trafik eğitim parkları yaygınlaĢtırılarak çocukların bu parklarda trafik uygulaması yapmaları 
ve deneyimlerini gerçek yaĢama uygulamalı olarak yansıtmaları sağlanabilir. 

 Okul öncesi dönemde ve ilköğretimin tüm sınıflarında trafik güvenliği eğitimi verilebilir ve bu 
uygulamalar yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilebilir.   

 Okullarda verilecek olan trafik güvenliği eğitiminin alanında uzman eğitimciler tarafından ve-
rilmesi eğitiminin kalitesini ve kalıcılığını artırabilir.  

 Çocuklar için trafik eğitim programları hazırlanarak programların kitle iletiĢim araçları yolu 
ile çocuklara ve ailelerine ulaĢması sağlanabilir.  
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 ―Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi‖ çerçevesinde Trafik Eğitimi Uygulamaları farklı 
illerde yapılarak değerlendirilebilir ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitimin etkililiği 
karĢılaĢtırılabilir.  

 Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil top-
lum kuruluĢları iĢbirliği ile çocuklara ve ailelerine yönelik projeler geliĢtirilerek uygulanması 
ve yaygınlaĢtırılması sağlanabilir.  
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CAN DOSTLARI HAREKETĠ 
KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠSĠ 

 

 

Fadile PAKSOY 
Benchmark Ajans BaĢkanı, 

Can Dostları Hareketi Proje DanıĢmanı 
1. GiriĢ:  

Trafik kazaları her yıl dünyada yaklaĢık 700 bin, Türkiye'de ise 10 bin kiĢinin ölümüne neden olmak-
tadır. Yine bu kazalarda, her yıl yaklaĢık dünyada 6 milyon, ülkemizde de 150 bin kiĢi yaralanmakta-
dır. Trafik kazaları ekonomik olarak da büyük kayıp anlamına gelmektedir. Her yıl trafik kazlarının 
dünyaya maliyeti yaklaĢık 500 milyar, ülkemize ise 20 milyar doları geçmektedir. 2004 yılı Dünya 
Sağlık Örgütü araĢtırmasına göre, trafik kazaları, tüm yaĢ grupları göz önünde bulundurulduğunda 
insan ölüm nedenleri arasında 9'uncu sırada yer almaktadır. Ancak aynı rapora göre 2030 yılında 
insan ölümleri sıralamasında trafik kazalarının yeri 5'inci sıra olacaktır. 

Türkiye için büyük bir problem olan trafik güvenliğinin, geniĢ kapsamlı bir sorun olarak ele alınması ve 
bu konuda toplumun tüm kesimlerine bilinç kazandırılması gerekliliği açıktır. Türkiye‘nin en önemli 
sorunlarından biri olan trafikte can güvenliği konusunda ülke genelinde yapılan algı ve odak grup 
araĢtırmaları doğrultusunda baĢlatılan Trafikte Sorumluluk Hareketi, trafikte can güvenliğini artıracak 
önlemler almak, toplumda farkındalık yaratarak sorumluluk bilincini geliĢtirmek amacıyla hayata 
geçirilmiĢtir ve bu konuda kalıcı, sürdürülebilir çözümler üretebilmenin konuyla ilgili paydaĢ kuruluĢla-
rın katılımıyla mümkün olabileceği gerçeği temel alınarak yürütülmektedir. 

2. Trafikte Sorumluluk Hareketi 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının koordinasyonun-
da, trafik güvenliği alanında çalıĢma yapan kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğinde, TÜVTURK'ün desteğiy-
le hayata geçirilmiĢtir. 

4 Mayıs 2010 tarihinde, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Binali Yıldırım'ın bizzat 
katılımıyla duyurulan ve baĢlatılan Trafikte Sorumluluk Hareketi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından 
biri olan trafikte can güvenliği konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilmenin, konuyla ilgili 
paydaĢ kuruluĢların katılımıyla mümkün olabileceği gerçeği temel alınarak yürütülmektedir. 

3. Can Dostları Hareketi 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, üç farklı alt proje ile yürütülmekte ve böylece toplumun büyük bir kesi-
mini kapsama alanına almaktadır. Güvenli TaĢıt Hareketi ile öncelikli hedef grup olarak ticari araç 
sürücülerine, Sorumlu VatandaĢ Hareketi ile de Halk Eğitimi Merkezleri öğretmen ve kursiyerlerine 
yönelik eğitim ve iletiĢim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Trafikte Sorumluluk Hareketi alt projelerinden biri olan Can Dostları Hareketi ise trafikte can güvenliği 
konusunda ilköğretim okullarının 5‘inci sınıf öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile okul servis sürücü-
lerinin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını geliĢtirmeyi ve trafikte sorumluluk bilincini artırmayı 
amaçlamaktadır. Proje, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜVTURK Kuzey 
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TaĢıt Muayene Ġstasyonları Yapım ve ĠĢletim Aġ arasında imzalanan iĢ birliği protokolüyle yürütül-
mektedir. Ġlköğretim okullarının 5‘inci sınıf öğretim programında yer alan Trafik Güvenliği dersinde 
uygulanan eğitimlerde trafik kurallarının öğretilmesinden ziyade, trafik güvenliği bilinci ve trafikte 
sorumlu olma konusunda zihinsel Ģema oluĢturulması yöntemi uygulanmaktadır. 

4. Can Dostları Hareketi‟nin Hedefleri 

 Öğretmenlerin trafik güvenliği derslerini iĢlerken ihtiyaç hissedebilecekleri kaynak bilgiyi, 
destek öğretim materyalleriyle sağlamak 

 Zincirleme bir davranıĢ ve tutum değiĢikliği yaratmak için öğretmenlerin öğrencilerini ve öğ-
rencilerin de velilerini etkilemesi için yöntemler göstermek 

 Öğretmenlerin kendi kurumlarındaki diğer öğretmenlerle bilgi paylaĢımında bulunarak trafik 
güvenliği derslerinin genel olarak iĢleyiĢini kuvvetlendirmek 

 Okullarda trafik güvenliğinin sağlanması açısından servis sürücülerinin önemini vurgulaya-
rak, servis sürücülerine temel kaza önleyici prensipler konusunda yazılı kaynaklarla ulaĢ-
mak, veli ve öğrenciler vasıtası ile güvenli davranıĢlarının geliĢimini teĢvik etmek 

 Proje Web sitesi aracılığıyla katılımcıların genel olarak trafik güvenliği konusunda ve proje 
özelinde gerekli doküman ve kaynaklara ulaĢmalarını sağlamak, diğer paydaĢlarla etkileĢim 
sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak 

 Trafik güvenliği konusunu güncel tutmak ve yaĢamın bir parçası haline getirmek 

5. Can Dostları Hareketi‟nin Yararları 

 Trafikte güvenli davranıĢ ve olumlu tutumlar, çocukların geliĢiminin erken döneminde yerle-
Ģecek olursa gelecekte güvenli sürücü ve yayaların olduğu bir trafik ortamı yaratılabilir 

 Proje ile okulun formal yapısından yararlanarak öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki 
davranıĢlarının olumlu Ģekilde geliĢimine katkıda bulunulacaktır 

 Proje ile öğrenciler, çevrelerindeki eksikleri ve hataları fark edecek ve özellikle velilerinin ya 
da kendileri için rol model olabilecek diğer kiĢilerin davranıĢlarını gözleyerek onları uyarabi-
leceklerdir 

 Çocukların ailelerini etkilemelerini sağlamak için kullanılan proje araçları sayesinde, çocu-
ğun çevresindeki yetiĢkinlerin de farkındalıklarının geliĢmesine ve davranıĢlarında değiĢim 
yaratılmasına katkıda bulunulacaktır 

 Ailelerin, çocuklarının okullarına güvenli gidip gelmesi için servisleri takip etme konusunda 
giriĢimci olmaları gerektiğiyle ilgili farkındalıkları artacaktır 

 Öğrenci, veli ve öğretmen etkileĢiminin, öğrencinin can güvenliğini sağlama konusunda da 
iĢlemesi sağlanacaktır 

6. Can Dostları Hareketi‟nin ĠĢleyiĢi 

Can Dostları Hareketi kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında 36 ilde, 296 okul proje kapsamındaki 
uygulamalara katılmıĢlardır. Eğitici eğitimine katılan ve Temsilci Öğretmen olarak nitelenen öğretmen-
lere verilen eğitimler, daha sonra her bir Temsilci Öğretmen‘in kendi okulundaki diğer 5‘inci sınıf 
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öğretmenlerini eğitmesiyle yaygınlaĢtırılmıĢtır. Ġlköğretim okulları 5‘inci sınıf öğretim programında yer 
alan Trafik Güvenliği dersine ek olarak yapılan eğitimler 13 hafta sürmekte ve çeĢitli pekiĢtirici etkin-
liklerle çocuklarda trafikte can güvenliği konusunda farkındalık yaratılmaktadır. 

Temsilci Öğretmenler için hazırlanan eğitim içeriği, ilköğretim okulları 5‘incisınıflarda okutulan Trafik 
Güvenliği ders içeriğini destekleyecek Ģekilde hazırlanmıĢtır. Öğretmen eğitimlerinde, ilköğretim 5‘inci 
sınıf Trafik Güvenliği ders kitaplarının her konusu ile ilgili öğretim esasları üzerinde durulmuĢtur. 
Öğretmenlere, aldıkları bilgiyi diğer sınıf öğretmenleriyle paylaĢma yöntemleri aktarılmıĢtır. Ailenin 
çocuk aracılığıyla eğitimi için yöntemler üzerinde bilgi paylaĢımında bulunulmuĢtur. Veli bilgilendirme 
toplantılarının amacı, gerekliliği ve yöntemi aktarılmıĢtır. 

13 Hafta süren Trafik Günlüğü eğitimi aĢağıdaki konu baĢlıklarından oluĢmaktadır: 

 Zihinsel Harita OluĢturmak 

 Ailemi Koruyorum  

 Trafikteki Tehlikeler ve Riskler  

 Trafikte Kıl Payı Atlatılan Olaylar 

 Trafikte Kritik Olay ve DavranıĢlar 

 Trafikteki DavranıĢlarımızın Analizi 

 Kazalardan Korunma 

 Trafik Ortamında Modeller Aracılığıyla Öğrenme ve Tutum GeliĢimi 

 Emniyet Kemeri Kullanımı 

 TaĢıtların Bakımı ve Güvenliği 

 TaĢıt Sahibi Olmanın Getirdiği Sorumluluklar  

 Trafik Güvenliği – Çevre Koruma 

 Dönem Sonu Değerlendirme 

7. Sayılarla Can Dostları Hareketi 

Can Dostları Hareketi ile 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 16 ilden 152 okulun 4 ve 5‘inci sınıf 
öğretmenlerine, 2011-2012 eğitim öğretim döneminde ise 21 ilden 144 okulun 5‘inci sınıf öğretmenle-
rine Temsilci Öğretmen eğitimi verilmiĢtir. Söz konusu okullardaki ilgili diğer öğretmenlerle birlikte 
yaklaĢık 2 bin 500 öğretmene verilmiĢtir.  Bu öğretmenler vasıtasıyla ise yaklaĢık 100 bin öğrenci ve 
200 bin veliye doğrudan ulaĢılmıĢ, 6 binin üzerinde okul servis sürücüsüne de bilgilendirici materyal-
ler ile trafik güvenliği farkındalığı kazandırılmıĢtır. 

8. Proje Materyalleri 

Temsilci Öğretmen Eğitim Sunumu: Sınıf öğretmenlerinin trafik güvenliği ile ilgili bilgilerini pekiĢtirmek 
ve proje kapsamında yer alan etkinliklerin uygulama yöntemlerini paylaĢmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 
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5’inci Sınıf Öğretmenleri Eğitim Sunumu: Temsilci öğretmenlerin sınıf öğretmenlerine projeyi tanıtma-
ları ve proje kapsamında yer alan etkinliklerin uygulama yöntemlerini paylaĢmaları amacıyla hazır-
lanmıĢtır. 

Veli Eğitimi Sunumu: Velilerin trafik güvenliği ile ilgili farkındalıklarını geliĢtirmek ve olumlu davranıĢ 
değiĢikliği göstermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Can Dostları Hareketi Posteri: Projenin tanıtımı amacıyla okullara asılmak üzere hazırlanmıĢtır. 

Proje Uygulama Rehberi ve Trafik Günlüğü: Sınıf öğretmenlerine Can Dostları Hareketi projesi uygu-
lama planını tanıtmak, uygulanacak ölçme değerlendirme formlarını paylaĢmak, etkinliklerin uygula-
ma yöntemlerini anlatmak ve uygulanan etkinliklerin örneklerini bir arada toplamak amacıyla hazır-
lanmıĢtır. 

Ailemi Koruyorum Kartı: Öğrenciler yoluyla velilerde trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluĢturmak 
amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Güvenli Yolculuk Kartı: Öğrencilerin okul servislerinde güvenli yolculuk yapabilmeleri için okul servis 
sürücülerinin uyması gereken kurallar hakkında velilerin dikkatini çekmek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Güvenli Servis Kartı: Öğrencilerin okul servislerinde güvenli yolculuk yapabilmeleri için okul servis 
sürücülerine, trafikte uymaları gereken kuralları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Trafik ĠĢaretleri Posteri: Trafik iĢaret levhalarını tanıtmak amacıyla okul koridorlarına ve sınıf panola-
rına  asılmak üzere hazırlanmıĢtır. 

9. YaygınlaĢtırma ve ĠletiĢim Faaliyetleri 

Can Dostları Hareketi Web Sitesi: Can Dostları Hareketi iletiĢim ve eğitim materyallerinin tamamını 
içeren Can Dostları Hareketi Web sitesi, tüm öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karĢılanmıĢtır. Can 
Dostları Hareketi Web Sitesi aynı zamanda 2011 Interactive Media Awards‘ta Çocuk Alanında Büyük 
BaĢarı Ödülü‘ne layık görülmüĢtür. 

Okul Gazetesi: Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgiyi, Can Dostları Hareketi Web sitesi üzerinden 
pekiĢtirmeleri ve grup çalıĢması yaparak trafik güvenliğine iliĢkin görüĢ ve önerilerini paylaĢabilmeleri 
amaçlanmaktadır. Okul gazetesi sayesinde, tüm okulda trafikte sorumluluk algısının da geliĢmesi 
hedeflenmektedir. Uygulama, proje kapsamındaki tüm okullara açıktır. Sistem bundan sonraki yıllarda 
da uygulamanın devam ettirilebileceği düĢünülerek kurgulanmıĢtır. 

Gezici Ġstasyon Uygulamaları: Trafik güvenliğinin önemli bir parçası olan taĢıt güvenliğine yönelik 
sınıf içi etkinliği desteklemek amacıyla, TÜVTURK gezici araç muayene istasyonları 12 ilde projenin 
uygulandığı 57 ilköğretim okulunu ziyaret etmiĢtir. Öğrencilere taĢıt güvenliğinin en önemli unsurlarını 
gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunulmuĢtur. TÜVTURK istasyon çalıĢanlarının doğrudan katıldığı 
etkinlikler, çalıĢan katılımını temsil etmesi ve çalıĢan memnuniyetini artırmasının yanında, öğrencilere 
deneyim yoluyla öğrenme olanağı sunması bakımından oldukça verimli geçmiĢtir. 

ĠletiĢim ÇalıĢmaları: Projenin uygulandığı illerde yerel ve ulusal basın kanalıyla haber ve duyuru 
çalıĢmaları yapılmıĢ, böylece mümkün olduğunca çok insana ulaĢılarak trafikte sorumluluk bilincinin 
yaygınlaĢtırılması hedeflenmiĢtir. 
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10. Ölçme Değerlendirme ÇalıĢmaları 

Temsilci öğretmen eğitim seminerlerinde proje amaçları,  hedefleri ve iĢleyiĢi hakkında ayrıntılı bilgiler 
sunulurken, katılımcılara trafik güvenliği konusunda güncel bilgiler aktarılmıĢ ve ön-son testler yapıl-
mıĢtır. 2010-2011 eğitim seminerinde yapılan ön testlerde cevapları doğru bilme düzeyi 45,3 iken son 
testlerde bu oran yüzde 72,8‘e çıkmıĢtır. Ön – son test sonuçlarına göre Türkiye geneli sonuçlarda 
yüzde 27,5 puanlık bir artıĢ kaydedilmiĢtir. 2011-2012 eğitim seminerlerinde, yüzde 53,1 olarak ger-
çekleĢen ön testlerde cevapları doğru bilme düzeyi, son testlerde yüzde 85,6‘ya çıkmıĢ ve böylece 
Türkiye geneli sonuçlarda yüzde 32,5 puanlık bir artıĢ sağlanmıĢtır. 

2011-2012 eğitim öğretim yılında velilere yönelik olarak yapılan bilgilendirme toplantılarında kullanılan 
ölçme değerlendirme araçlarında, veliler eğitimden sonra trafikte sorumlu davranma ve çocuklara 
örnek olma durumu konusundaki soruya 96,2 oranında ―Evet‖ cevabını vermiĢlerdir. 

Öğrencilere yönelik olarak yapılan ve bilgi düzeylerini tespit eden testlerde ise daire biçimli trafik 
iĢaretleri hakkında bilgi düzeyinin yüzde 55,2 ve üçgen biçimli trafik iĢaretleri hakkında bilgi düzeyinin 
ise yüzde 56‘3 olduğu görülmüĢtür. Trafik güvenliği açısından son derece önemli bu konuların öğren-
cilerde düĢük bilgi seviyelerinde seyretmesi Can Dostları Hareketi mesajlarının ne kadar önemli ve 
gerekli olduğuna iĢaret etmektedir.  Bu konular üzerinde önemle durulması gereken konular olarak 
göze çarpmaktadır. Bilgi sorularının genel ortalaması olan yüzde 75,8 ise bize yaklaĢık yüzde 25‘lik 
geliĢmeye açık bir alan olduğunu göstermektedir. 

11. Sonuç 

Trafikte Sorumluluk Hareketi, TC UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının koordinasyonun-
da ve TÜVTURK‘ün desteğiyle, kurumsal sosyal sorumluğun temel prensiplerinden olan paydaĢ 
katılımı, sürdürülebilirlik ve ölçülebilir değer yaratma gibi yaklaĢımlarla hayata geçirilen bir projedir. 

Trafik ve taĢıt güvenliği konusunda ülkemizde yaĢanan sorunlara sürdürülebilir çözüm üretmek ama-
cıyla yürütülen proje, Can Dostları Hareketi ile ilköğretimden baĢlayarak çocuklarımızda trafik güven-
liği konusunda bir bilinç oluĢturmayı hedeflemektedir. 

Ancak ülkemizde trafikte can güvenliği konusunda baĢarılı sonuçlara ulaĢabilmek için, trafik güvenliği 
eğitiminin tüm öğrenim yaĢamında yaygınlaĢtırılması gereklidir.  Bu anlamda trafik sorununun çözü-
münde resmi kurumlar kadar, sivil toplum kuruluĢları ve özel kurumlara da roller düĢmektedir. 
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TÜRKĠYE DE TRAFĠK VE YOL GÜVENLĠĞĠNDE STK‟ NIN  
YETERSĠZLĠĞĠNĠN MEVZUATTA VE UYGULAMADA ĠRDELENMESĠ 

 

Ġhsan MEMĠġ (*), Selçuk DEDEOĞLU (*) 

Bülent DĠLMEN (***),Serdar MEMĠLĠ (****) 

 

ÖZET 

Dünya’da toplam araç sayısı bir milyara yaklaĢırken, bunun getirdiği can ve mala yönelik risk boyutu 
da gerek Ģehir içi ve gerekse Ģehirler arasında giderek artmaktadır. Buna karĢın alınan tedbirler 
devlet (kamu otoritesi) ve devletlerin kendi içerisinde destekledikleri iç dinamikler olan  

Hükümet dıĢı NGO (Sivil Toplum KuruluĢları) ile birlikte alınmakta ve toplumsal bilinçlenmede sürekli 
artırılmaktadır. 

Ulusal anlamda her Ģehirde 10 veya 100 binlerce motorlu araç ve araç kullanıcıları olurken, bunların 
hukuk, eğitim, denetim,yol mühendisliği,ilk ve acil yardım,insan hakları ihlalleri ve istatistiki bilgilerin 
doğru değerlendirilmesi yalnız ve yalnız kamu bürokrasisi ve hükümetlerin tek baĢına üstesinden 
geleceği bir olgu değildir. 

Trafik ve yol güvenliği doğrudan can ve mala yönelik bir tehdit oluĢturduğundan ve bununda varlığı 24 
saat yaya, yolcu ve sürücüye yönelik devam ettiğinden tüm geliĢen ülkelerde STK  yerel, eyalet ve 
ulusal bazda devreye sokularak sistemin getirdiği tehditler en aza indirilmede baĢarılı olmuĢlardır. 

STK bu alanda gönüllü, bilgili ve tecrübeli gerçek kiĢilerden oluĢtuğundan tabana hitap etmekte, hızlı 
çözümler üretmekte, mesaiye bağlı çalıĢmamakta,siyasi ve ticari etkiden uzak durmakta,tarafsız ve 
objektif kriterleri esas aldığından kamu bürokrasisi ve hükümetler ile taban arasında çok kuvvetli bir 
iletiĢim ve etkileĢimde  sağlamaktadırlar. Demokrasi içerisinde daha çok geliĢmesi ve toplumsal 
yararda sağlaması için bu ülkelerde hukuki ve mali açılımlarla STK desteklenmekte ve üçüncü sektör 
olarakta uyarıcı ve denetleyici bir fonksiyonda  yapmaktadırlar. 

 

I-GiriĢ    

Dünya da trafik ve yol güvenliğinde artan insan, araç ve yol üçgenin de   görülen can ve mala yönelik 
risk, yaklaĢık 100 yıldan beri tüm devletlerin ve toplumların üzerinde durduğu en önemli bir olgudur. 
Bu riski minimize etmek için geliĢmiĢ tüm ülkelerde kamu otoritesi yapılanmasında çok önemli tedbir-
ler geliĢtirilirken, diğer yönden toplumunda kendi içerisinde örgütlenmesine çok önem ve destek 
verilmiĢtir. 

Bu riski en aza indirme mücadelesinde yerel, bölgesel ve ulusal anlamda NGO lar kurularak veya 
kurdurularak artan insan, araç ve taĢımacılıktaki hızlı akıĢtan kaynaklanan can ve mal kayıpları için 
onlarda tabanda bu çabalarını maksimize etmektedirler. Bu mücadele de kamu otoritesi ve NGO lar 
(non governmental organizations-hükümet dıĢı sivil toplum kuruluĢları) iç içe çalıĢırken,gerek hukuk 
ve gerekse mali açıdan da desteklenerek  NGO lar çok büyük yol almıĢ ve  insan hayatının güvenliği-
ni 24 saat kontrol altına almada baĢarılı olmuĢlardır.(1) 
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Bu baĢarı birçok ülkelerin ulusal veya eyalet hinterlandın da kurulan yarı sivil ve tam sivil NGO ile 
yürütülürken, eğitim merkezleri, laboratuarları, dokümantasyon merkezleri, güncellenen web siteleri, 
kitap ve broĢurleri, ile modern devlette öne çıkmaktadırlar. Bütçelerine baktıklarımızda ise yaklaĢık 
yıllık milyon $  ve € sahip olduklarını görmekteyiz. Tüm buradaki amaç toplumda var olan bilgi ve 
tecrübeyi trafik ve yol güvenliği alanına kanalize etmek ve toplumda gönüllü insanların artan mesaile-
rini bu konuya odaklamaktır. Bu çalıĢmalarda hızdan-alkole, araçların kıĢ lastiklerinden-çocuk oto 
koltuğuna, yolların dikey ve yatay iĢaretlemelerinden-yolların kameralı denetime geçirilmesine, servis 
araçlarının sürücülerinin eğitiminden-stresli araç kullanmaya, bayanların trafikte taciz edilmesinden-
trafikte insan hakları ihlallerine kadar onlarca konu toplumun cinsiyet ve yaĢ ayırımı yapılmadan 
hepsine verilmektedir. Hedef kitle bu olduğuna göre tüm bunların can ve mal güvenliğini 24 saat 
tehdit eden trafik riski de en alt düzeyde  olmaktadır.  

Burada topluma düĢen görevin yanında ulusal ve eyalet anlamında veya yerel yönetimler anlamında 
devletinde, hükümetlerinde ve parlamentolarında kendilerine düĢen görevi zamanında yapması gö-
rülmektedir. Bu görevler trafik ve yol güvenliği odaklı STK (sivil toplum kuruluĢu) larının önünü açacak 
yasal düzenlemeleri yapmak, onların geliĢmesi ve toplumda etkin çalıĢması için ortak bütçeden veya 
eyalet bütçesinden kendilerine ayni ve nakti yardım yapmasıdır. 

Trafik ve yol güvenliğine önem vermeyen veya kendilerini  merkeze koyupta  % 90 ila % 100 arasında 
otorite kullanan devletlerde artan insan ve araç sayısı da dikkate alınmadığından 24 saat risk, gerek 
kent merkezlerinde ve gerekse Ģehirlerarası yollarda araç kullanan veya kullanmayan herkesi tehdit 
etmektedir. Yasaları çıkarmakla görevli PARLAMENTOLARIN  ve kamu bürokrasisinin bu can ve mal 
kayıplarını görmesi intikali çoğu kez vicdanlara kalmaktadır. Böyle toplumlarda toplumsal çaresizlikte 
bu felaketi en acı Ģekilde  KADER diye bağrına basmaktadır. (2) 

Dünya Sağlık Örgütü raporlarında sayılan 20 çeĢit ölümden birinci kategoride anlatılan devletlerde 
trafik kazalarında ölümler 15-20 sıra arasında yer alırken, ikinci kategoride anlatılan devletlerde bu 
ölümler ilk beĢ sırada yer almaktadır (3). Halbuki yaĢama hakkı evrensel en temel bir hak olup, diğer 
haklar daha sonra gelmektedir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin ikinci maddesindede  herkesin 
yaĢama hakkına sahip olduğu ve bununda kanunların güvencesi altına alınması‖ vurgulanmaktadır. 
Yani insanların yaĢama hakkının devamında devletlerinde  bu yaĢama hakkını güvence altına alması 
asli görevidir (4) 

 

II-Türkiye deki Trafik ve Yol Güvenliğine BakıĢ 

1-STK Örgütlenmesi Ve GeliĢmesi Açısından 

Türkiye de motorlu araçların oluĢturduğu can ve mal‘a yönelik risk boyutu her zaman var olduğu gibi, 
daha da çok 1950 yıllarından sonra karayollarındaki ağırlık politikamız düzeyinde de katlayarak art-
mıĢtır. Bu risk boyutunda devlet (kamu otoritesi) kurumsal olarak mevcut mevzuatını 1983 yılında 
2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununu ve yönetmeliklerini  ve 2004 yılında‘da Karayolu TaĢıma Ka-
nunu ve yönetmeliklerini çıkarmıĢtır. Bu yenileme trafik hizmetlerinde modern araç ve gereçler, dona-
nım, personel istihdamı ve onların hizmet içi eğitimleri, ĠçiĢleri Bakanlığının dıĢında bir çok kamu 
kuruluĢları ile sistemi paylaĢma,yollarda kör noktaların azaltılması,yolların daha güvenli ve bölünmüĢ 
çok Ģeritli hale getirilmesi ve yeni bir atılımla karayollarının kameralı sisteme  geçirilmesi  çalıĢmaları-
nın yanında, il ve ilçe yollarının da  kameralı denetim sistemleri ile donatılmaya baĢlanılması  olayın 
ciddiyetini ortaya koymaktadır.(5)  
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Ancak (devlet) kamu otoritesi, kendisini merkeze koyup tüm imkanları kullanırken, toplumun tabandan 
bilinçlenmesi, onların örgütlenmesi, desteklenmesi ve geliĢtirilmesi içinde hukuk ve mali anlamda 
hiçbir adım atmamıĢ olduğundan, duyarlı bireyler tarafından  il,bölge ve ulusal anlamda kurulan trafik 
ve yol güvenliği amaçlı Derneklerde yaĢama ve geliĢerek topluma ve kamu otoritesine yardımcı olma 
özelliklerini de çoğu kez kaybetmiĢlerdir. Böyle olunca da Türkiye‘de dernek sayısı 229.861 iken, 
bununda ancak 100 tanesi trafik ve yol güvenliğine ait derneklerdir.(6) Bu 100 adet derneğinde ancak 
10 tanesini TABLO-1 de görürken beĢ tanesinin web sitesi ,telefon ve adresi varken, harcayacak 
bütçeleri yoktur.Diğerlerinin kağıt üstünde kaldıkları,adres ve telefonlarının dahi bilinmediği üzülerek 
görülmektedir. 

 

Tablo-I Trafik Ve Yol Güvenliğinde Aktif Sayılan Sivil Toplum Dernekleri Ve Vakıfları-2012 

(Google Arama Motorlarına Göre Tırnak Ġçinde Arama) 

ĠLĠ STK  ADI   WEB SĠTESĠ   ġUBE  

SAYISI 

BAS. HAB 

  SAYISI 

KURUL.  

TARĠHĠ 

Ġstanbul Türkiye Trafik Kazalarını Önleme D Mevcut 

Güncelsiz 

12 90.600 1959 

Ġstanbul Ġstanbul Fahri Trafik MüfettiĢleri D. Mevcut 

Güncelsiz 

 3.950 2002 

Ġstanbul Türkiye Trafik Eğitimini GeliĢtirme  

ve  Kazaları Önleme Vakfı 

Mevcut 

Güncelsiz 

- 7.310 1999 

 

Ankara 

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği 

 AraĢtırma Derneği 

Mevcut 

Güncelli 

 

4 

 

74.900 

 

2007 

Ankara Türkiye Fahri Trafik MüfettiĢleri D. Mevcut 

Güncelsiz 

4 10.600 2001 

Ankara Trafik Kazaları Mağdurları Derneği Yok - 360 - 

Ankara Trafik  Mağdurları ve Trafik Güv.D. Mevcut 

Güncelsiz 

- 6.160 2010 

Ankara Trafik  Kazaları Yardım Vakfı Yok - - - 

Ġzmir Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Mevcut 

Güncelsiz 

- 9.780 1999 

Hatay Trafik Kazıları Ġle Mücadele Derneğ Yok - 9 - 

Adana Trafik Eğitim Derneği Yok - - - 

Konya Fahri Trafik MüfettiĢleri Derneği Yok - - - 

Mersin Trafik Mağdurlarını Koruma Derneğ Yok - 3 - 

KAYNAK: Google Arama motorları internet kayıtları, Mart,2012 
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Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı gibi, 23 milyonu bulan sürücü belgeli,16 milyon motorlu aracı ve  
2011 yılı rakamlarına göre 1.245.000 trafik kazası ve 236.000 yaralısı olan Türkiye‘de (7) Merkezi 
otoritenin % 100 tüm hakları kullandığı, ancak bu amaçla kurulan Dernek veya vakıflara % 1 bile 
hayat hakkı tanınmadığı kurulan Dernek ve vakıfların % 95 nin kağıt üstünde kaldığı görülmektedir. 
Diğer yönden yalnız  bir derneğin web sitesini güncellediği ve birisi 1959 yılında ve diğerisi de 2007 
yılında kurulan iki derneğin basın ve tv lerde aktivite haber sayısının öne çıktığı da görülmektedir. 

Diğer yönüyle trafik ve yol güvenliği odaklı dernekler veya vakıflar siyaset ve ticaret dıĢı tarafsız 
olmakla da cazip olmadığından sponsör bulmada da çok zorlanmakta, böyle bir yol bulunsa dahi 
bunların sürekli olmaması da ayrıca bir handikaptır. ĠçiĢleri Bakanlığı  çoğu kez can ve mala yönelik 
24 saat tehdit oluĢturan ve hergün de ortalama 20 kiĢiyi kayıp ettiğimiz bu terörle mücadele de kuru-
lan dernekleri  hemĢeri dernekleri, kültür dernekleri, meslek odaları ve sanayi odaları  ile aynı teraziye  
koymaktadır. 

Halbuki trafik ve yol güvenliği STK (sivil toplum kuruluĢları)  geliĢmiĢ tüm devletlerde özel bir öneme 
sahiptir. Çünkü can ve mala yönelik 24 saat devam eden bir riski ortadan kaldırmak için mücadele 
hem  kamu görevi yapmakta ve hem de kamu otoritesine yardımcı olmaktadır. Okul Koruma Dernek-
leri velilerin bağıĢları, HemĢeri Dernekleri sosyal ve siyasal açıdan bağıĢlarla  veya meslek odaları-
nında zorunlu alınan harçlar ve aidatlar olurken, bunların  amacı insan hayatını 24 saat korumak için 
kesiĢmemektedir. Bu derneklerin amacı hemĢerilerin dayanıĢması,yardımlaĢması veya meslek odala-
rının mensuplarının ticari anlamda haklarının korunmasıdır.Trafik ve yol güvenliği Derneklerinde ise 
böyle bir amaç olmadığı gibi, maddi imkanlarda çoğu kez bulunmamaktadır.Ayrıca üyelerinde,beyin 
kullanma ,bilgi, tecrübe  ve zaman kullanma açısından  trafik ve yol güvenliği alanında donanım ve 
duyarlılığının da olması çok önemlidir. 

2-Kanunlardaki Yapılanma Açısından 

Türkiye de trafik kazaların da  2010 yılına göre 8.715.742 araç sürücüsüne ceza uygulanmıĢ ve 
bunlara toplamda 1.317.509.424 TL ceza yazılmıĢtır (8). Bu rakamları irdelediğimizde toplam araç 
sayımızın yaklaĢık % 49 na ceza tatbiki matematiksel olarak yapılmıĢtır. Diğer yönüyle de yayımlanan 
TUĠK raporlarında da görüleceği gibi toplam kusurda % 99 araç sürücüleri hatalı gösterilmektedir 
(9).Ancak bu kadar ceza ve kusur oranı var iken, aĢağıdaki tabloda görüleceği gibi Trafik ve yol gü-
venliği ve ulaĢtırma kanunlarımızda bu amaçla kurulacak STK nın destekleneceği, görev verileceği 
geliĢtirileceği böylece daha çok toplumsal bilinçlenme ve fayda yaratılacağı konusunda hiçbir hüküm 
olmaması gerek bu kanunları hazırlayan merkezi hükümetlerin ve gerekse PARLAMENTONUN  tam 
hakimiyet kullanmak mantalitesinden kaynaklanmakta ve felaketi ısrarla görmeme veya görüpte 
ciddiye almama lüksünü birlikte yaĢamaktadırlar. Ancak tüm tarafların basın ve TV lerde gerek siyasi 
ve gerekse bürokratik söylemlerinde hep STK nın dan bahsetmeleri birer çerçevede kalırken, hiçte 
içinin doldurulacağı gündeme gelmemektedir.Ancak kendilerine göre pirim yapmaktadır. Bu açıdan 
da bakıldığında sosyal ve kültürel amaçlı STK nın etkin bir zararı olmasa dahi, trafik ve yol güvenliği 
alanında odaklanan STK nın her gün can ve mal kayıplarını görüpte bir Ģey yapamaması çok üzücü-
dür. AĢağıda ki tablolarda vurgulanan her üç kanunun ilgili maddelerine bakıldığında STK  ile iĢbirliği, 
koordinasyon, proje bazında desteklenmesi ve geliĢtirilmesi hususunda hiçbir kelime yoktur. Genellik-
le hep  kamudan kamuya görev verilmiĢ ve atıfta bulunulmuĢtur (10). 
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Tablo-2 Trafik Ve Yol Güvenliği Kanunlarında STK  nın Ġrdelenmesi 

ĠLGĠLĠ KURULUġ KANUN ADI KANUN MADDELERĠ 

ĠçiĢleri Bakanlığı 2918 Sayılı Karayolu 
Trafik Kanunu 

ĠKĠNCĠ KISIM 

KuruluĢlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri 

Görevli kurullar ve kuruluĢlar: Madde 4 – (Deği-
Ģik: 17/10/1996 - 4199/2 md.) 

Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır; 

 1. Trafikle ilgili kuruluĢlar arasında koordinas-
yon sağlanmasına iliĢkin önerilerde bulunmak, 

 2. Trafik kazalarının azaltılmasına iliĢkin öneri-
lerde bulunmak, 

 3. Uygulamada görülen aksaklıkları tespit 
etmek, 

 4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili 
yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri 
belirlemek. 

 Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda 
diğer kanunlarla verilen görevler; 

 a) ĠçiĢleri Bakanlığınca, 

 b) Bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, 
kuruluĢ ve belediyelerce, ĠçiĢleri Bakanlığı ile 
iĢbirliği içinde,Yürütülür 

UlaĢtırma Denizcilik 
ve HaberleĢme  

Bakanlığı 

4925 Sayılı Karayolu 
TaĢıma Kanunu 

Amaç 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; karayolu taĢıma-
larını ülke ekonomisinin gerektirdiği Ģekilde dü-
zenlemek, taĢımada düzeni ve güvenliği sağla-
mak, taĢımacı, acente ve taĢıma iĢleri komisyon-
cuları ile nakliyat ambarı ve kargo iĢletmeciliği ve 
benzeri hizmetlerin Ģartlarını belirlemek, taĢıma 
iĢlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını 
ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taĢımala-
rının, diğer taĢıma sistemleri ile birlikte ve birbirle-
rini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve 
mevcut imkanların daha yararlı bir Ģekilde kulla-
nılmasını sağlamaktır. 

Bakanlar Kurulu 5216 Sayılı BüyükĢehir 
Belediye Kanunu 

BÜYÜKġEHĠR, ĠLÇE VE ĠLK KADEME BELE-
DĠYELERĠNĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Madde 7 - BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki 
ve sorumlulukları Ģunlardır: 

L) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık 
otoparklar yapmak, yaptırmak, iĢletmek, iĢlettir-
mek veya ruhsat vermek. 
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3-Kendi Açımızdan Konunun Ġrdelenmesi 

Derneğimiz 5 yıllık bir geçmiĢe sahip, üyelerimizin tümü lisans, yüksek lisans ve doktoralı trafik ve yol 
güvenliği alanında çoğunlukla uzman ve araĢtırmacı insanlardan meydana gelmektedir. Derneğimizin 
performansı özet olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 3- Karayolu Trafik Ve Yol Güvenliği AraĢ. Derneğinin (KTYG)  2007-2012 Performansı 

Web sitesi 

(www.trafik.org.tr) 

Günlük ziyaretçi sayısı 300-400 dür. Haftalık veya aylık güncellenme 
yapılmaktadır. 

ġube sayısı Ġstanbul, Ankara, Karabük, Iğdır 

AraĢtırma Sayısı 26 adet olup, baĢta Anadolu Ajansı olmak üzere tüm basında haber 
olarak kullanmıĢtır. 

Yabancı Ülke Bilgi ĠĢbirliği 18 ülke 

Verdiği yerli ve yabancı link 
sayısı 

190 tane kamu kuruluĢları, 60 tane özel sektöre link ile bağlıdır. 

Bütçe Durumu Üye aidatı ile karĢılanmakta ve sürekli açık verilmektedir. 

Ofis Durumu BaĢka bir kuruluĢun himayesinde çalıĢılmaktadır. 

Verdiği Konferans Üniversiteler, Kamu KuruluĢları, STK olmak üzere  16 konferans 
verilmiĢtir.  

TV ve Radyo KonuĢmaları Tüm ulusal ve yerel TV lar ve radyolarda  yaklaĢık  150 konuĢma 
yapılmıĢtır. 

Projeler DSÖ, MEB, TOBB  çalıĢtayların da görevlidir 

Bilgi Bankası 15 kategoride trafik ve yol güvenliğine ait gerçek ve tüzel kuruluĢlara 
ait yaklaĢık 10.000 kayıt mevcut olup süreklide güncelleme yapıl-
maktadır. Amacımız 81 ilde 100 bin kayıt‘a çıkarmaktır 

Kullandığımız kısa sloganlar 1-Herkes için can ve mal güvenliği 

2-Kaliteli sürücü, kaliteli yol 

3-Trafik medeniyettir. 

4-Trafik hayattır, hayatta çok değerlidir. 

5-Cep telefonu ile konuĢma, trafiği unutma 

6-Çocukları ön koltuğa oturtma, sonra ağlama 

7-Alkollü araç kullanma, azraille buluĢma 

8-Trafikte hız ölüme,sabır mutluluğa götürür 

9-Trafikte kayıp ettiğimiz anne,baba ve çocuklarımızın bir yedeği 
yoktur. 

10-Havada uçan kuĢların dahi bir trafik düzeni vardır. 

Yukarıda çalıĢmalarımızın özeti sizlere sunulduğu gibi tüm 18 Ülke kuruluĢlarına da gönderilmiĢtir. 
Ancak bu ülkelerden gördüğümüz ilgi ve bilgi desteği kendi ülkemizde bize verilmemektedir. Diğer 
yönüyle tüm çabalarımız karĢılığında kamu otoritesi hiçbir ayni veya nakti yardım yapmamakta, talep-
lerimizde hep havada kalmaktadır. 
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III-Sonuç Ve Taleplerimiz 

Türkiye yılda yaklaĢık kayıt dıĢılarla birlikte trafik kazalarında 8.500 kiĢi ölürken, 236.000 kiĢi yara-
lanmaktadır. 7500 kiĢiye yakın daimi sakat kalanlar ve trafik kazalarından dolayı kayıp olan 51.875 iĢ 
günü kayıpları ve milyarlarca TL maddi kayıplar, kayıp olan katma değerler ve binlerce ailenin hukuki, 
ekonomik mağduriyetleri ve yaĢanan travmalar vardır. Bu nedenle;  trafik ve yol güvenliği alanında 
devlet ve kamu otoritesi  sivil toplum kuruluĢlarına politik ve bürokratik söylemlerle bakmayı bırakarak 
içerisini doldurmalıdır.  

Bu bağlamda; 

1-Trafik ve yol güvenliği, ulaĢtırma ve yerel yönetimler kanunlarına ve yönetmeliklerine bu amaçla 
kurulan aktif derneklerin geliĢtirilmesi, yaĢaması ve toplumla etkin buluĢması açısından gereken 
değiĢikliğe hızla gitmelidir. PARLAMENTO ‗da iktidar ve muhalefet olarak can ve mala yönelik 24 
saat risk taĢıyan bu kanunların görüĢülmesinde daha bilinçli davranılmalı ve  sağlıklı kanunların 
çıkması sağlanılmalıdır. 

2-Ulusal veya yerel anlamda kurulan veya kurulacak olan derneklere mutlaka ofis ve donanım desteği 
verilerek yerleri sabit hale getirilmeli ve çalıĢmalarının önü açılmalıdır. Ayrıca faaliyetlerini etkin yap-
mak ve yaĢamalarının da  sağlanılması açısından performanslarına göre genel bütçeden veya topla-
nan trafik para cezalarından dağıtılmak üzere %1 ila % 5 arasında bir pay ayrılmalıdır. Diğer yönden 
trafik ve yol güvenliği odaklı projelerle desteklenerek onlarında bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmalı 
ve sorumluluk paylaĢılmalıdır. 

3-Trafik ve yol güvenliği alanında kurulan derneklerin yöneticileri mutlaka bilgi ve donanım bakımın-
dan ilgili kuruluĢlar tarafından hizmet içi eğitimlerle daha verimli ve aktif hale getirilmeli, yani doğru 
bilgi ile toplumla buluĢturulmalıdır. 

4-Trafik ve yol güvenliği odaklı ve ulusal anlamda aktif STK nın Bakanlıklarca ulusal anlamda belli bir 
yere oturtulması ve bunların ulusal ve il bazında gerek mevzuat hazırlanmasında ve gerekse uygula-
ma öncelerinde mutlaka yazılı  görüĢleri alınmalı ve karar mekanizmalarına dahil edilmelidirler. 

5-Trafik ve yol güvenliğine dair her türlü istatistiki bilgilerin  yine bu amaçla ulusal anlamda aktif görev 
yapan derneklerin istemeleri halinde verilmesi ve böylece onların bilgiye eriĢim de en az üç ay gibi bir 
zaman bekletilmemesi veya ücreti mukabilinde TUĠK ten alın denilmemelidir.Ayrıca yabancı ülkeler-
den istemiĢ olduğumuz bilgiler kısa zamanda yazılı veya e-posta ile tarafımıza gönderilmesine rağ-
men,Bakanlıklardan istemiĢ olduğumuz bilgilere hiçbir haklı gerekçeye dayanmadan GĠZLĠDĠR veya 
ÖZEL ÇALIġMA gerektirir mazeretine gidilmemelidir. 

6-Trafiğin denetimine yardımcı olmak için kanunla ihdas edilen FTM (Fahri trafik MüfettiĢliği) sistemi 
maalesef güncellemeler yapılmadığından çok geride kalmıĢ ve unutulmuĢtur. Sistemin sivil toplum 
olarak ayağa kalkması ve denetlemenin toplumca da yapılmasının önünün açılması için mutlaka 
Fahri Trafik MüfettiĢlerinin yazmıĢ oldukları ceza tespit tutanakları Ġl Emniyet Müdürlüklerinin web 
sitelerine girerek e-posta ile TC kimlik numarası ve FTM numarasını yazarak   göndermesi acilen bir 
yazılım değiĢikliği 81 ilde sağlanılmalıdır. 
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(*) MEMĠġ Ġhsan :Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği AraĢtırma Derneği Genel BaĢkanı, 

       TOBB Karayolu Yolcu TaĢıma Sektörü Meclis Üyesi. 

(**) DEDEOĞLU Selçuk:Ġstanbul Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Temsilcisi, 

(***) DĠLMEN Bülent :Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Iğdır Temsilcisi 

(****)MEMĠLĠ Serdar :Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Ankara Temsilcisi 

Anahtar Kelimeler: Dernek, STK,karayolu,trafik,kamu bürokrasisi 

 

Yararlanılan Kaynaklar 

 (1),(2) MEMĠġ Ġhsan    :Türkiye de Trafik ve Yol Güvenliğinde STK Ġrdelenmesi,2011, 

     Sivil Toplum,Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği,2001,Ankara, KEYMAN Fuat   :Sivil  

     Toplum ve Türkiye,2004,Ġstanbul, www.stk.bilgi.edu.tr/sivil toplum, 2012 

(3)  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Raporu,2010 

       www.un.org.tr, www.euro.who.int,2012,www.fevr.org,2012 

(4) Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Ankara,1995,103,TC Anayasası Madde 17 

(5) www.kgm.gov.tr,trafik,2012 

(6)www.dernekler. gov.tr ,2012, BELGE  Murat  :Sivil Toplum Nedir? 2003,Ġstanbul 

(7),(8) www.trafik.gov.tr,istatistik,2012 

(9) www.tuik.gov.tr,ulaĢtırma,2012 

 (10)www.icisleri.gov.tr,mevzuat,2012, www.ubak.gov.tr,mevzuat,2012 

Kısaltmalar 

FTM  :Fahri Trafik MüfettiĢleri 

DSÖ  :Dünya Sağlık Örgütü 

NGO : Hükümet DıĢı Sivil KuruluĢlar 

STK  :Sivil Toplum KuruluĢları 

TUĠK:Türkiye Ġstatistik Kurumu 

  

http://www.stk.bilgi.edu.tr/sivil
http://www.kgm.gov.tr/
http://www.trafik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr,ulaştırma,2012/
http://www.icisleri.gov.tr/
http://www.ubak.gov.tr,mevzuat,2012/
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TRAFĠK HAYATTIR! 

Ġnci Çağla ġENKARDEġ - ġebnem Pınar AYDINOL 
 

1. DoğuĢ Otomotiv Kurumsal Bilgi 

2012 yılında 18'inci kuruluĢ yılını kutlayan DoğuĢ Otomotiv, Türkiye'nin en büyük otomotiv distribütör-
lerinden biridir. Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sis-
temleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası markanın temsilcisi-
dir. DoğuĢ Otomotiv, bireysel ve kurumsal müĢterilerine Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari 
Araç, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania, Krone ve Meiller markala-
rından ve bu markaların 80'i aĢkın modelinden oluĢan geniĢ bir ürün portföyü sunmaktadır. ġirket 
ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines markasıyla ve soğutma sistemleri 
pazarında Thermo King markasıyla rekabet etmektedir. 2004 yılında halka arz edilen DoğuĢ Otomo-
tiv, finansal hizmetler, otomotiv, inĢaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet 
gösteren DoğuĢ Grubu'nun bir üyesidir.   

2. DoğuĢ Otomotiv Sosyal Sorumluluk YaklaĢımı 

DoğuĢ Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde sosyal ve ekonomik paydaĢları için, en üst düzeyde 
sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye‘de örnek bir kurumsal vatandaĢ 
olmaya devam etmektedir. Kurumsal Sorumluluk, otomotiv sektörünü sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorunlarıyla ilgili geliĢtirilen çözümleri belirlerken kullanılan yöntemler ve tüm operasyonları kapsayan 
kurumsal davranıĢ biçimidir. Bu anlamda DoğuĢ Otomotiv öncelikli olarak faaliyet alanıyla doğrudan 
ilgili olarak trafik konulu sosyal sorumluluk çalıĢmaları kapsamında ―Trafik Hayattır!" sloganıyla faali-
yetlerini tek bir çatı altında toplamıĢ ve toplum nezdinde farkındalık yaratan projeler geliĢtirmektedir. 

3. “Trafik Hayattır!” ÇıkıĢ Noktası 

Trafik konusu dünyada olduğu kadar Türkiye‘nin de en önemli sorunlarından biridir. Dünya genelin-
deki trafik kazalarında her yıl 1,3 milyon kiĢi yaĢamını yitirmekte ve 50 milyon kiĢi yaralanmaktadır. 
Bu kayıpların %90‘ı geliĢmekte olan orta ya da düĢük gelirli ülkelerde yaĢanmaktadır. Yine her yıl 260 
bin çocuk bu kazalarda ölmekte ve yaklaĢık 1 milyon çocuk engelli olarak yaĢamlarını sürdürmek 
zorunda kalmaktadır. Nitekim dünyada karayolu trafik kazalarında her üç dakikada bir çocuğun haya-
tını kaybettiği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 2015 
yılında 5 yaĢ ve üstü çocuklarda erken ölümlerde ve fiziksel engelli kalınmasında, karayolu trafik 
kazalarının birinci neden olacağı belirtilmektedir. Tüm bu veriler ıĢığında kamusal çözümler, taĢıt ve 
yol güvenliği unsurlarının yanında konuyla ilgili bilinçlendirme çalıĢmaları en önemli çözüm yolların-
dan biridir. Yaya, yolcu ve sürücü üçlemesinde bu bilincin geliĢmesi, trafikte sorumlu davranma yak-
laĢımının geliĢtirilmesi konusunda DoğuĢ Otomotiv inisiyatif almıĢ ve ―Trafik Hayattır!‖ platformunu 
hayata geçirmiĢtir. Temel olarak trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratarak trafik kurallarına tam 
olarak uymayı bir davranıĢ haline getirmek projenin odaklandığı esas konudur.  

4. “Trafik Hayattır!” Hedefimiz 

2004 yılında hayata geçirilen, ―Trafik Hayattır!‖ platformu toplumda trafikte karĢılıklı saygı ve güvenli 
trafik bilinci  geliĢtirmeye yönelik bir çağrıdır. Trafik güvenliği konusunda toplumda davranıĢ ve dü-
Ģünce değiĢikliği yaratılması hedeflenmektedir.  

5. BaĢlangıç Dönemi Faaliyetlerimiz 

2004 yılı ile 2010 yılları arasında tüm toplumu hedefleyen farklı sosyal sorumluluk projeleri, dönemsel 
olarak farklı alanlarda, marka bilinirliğini artırma ve bilinçlendirme amacı ile yürütülmüĢtür. EGM 
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tarafından hazırlanan Sürücü Kursu kitabına sponsorluk, DoğuĢ Oto Değerlendirme (DOD) tarafından 
satılan tüm araçların içinde özgün olarak hazırlanmıĢ trafik güvenliği kartı uygulaması, ―Arka Koltuk 
Benim ve Kırmızı IĢık‖ temalı TV reklam kampanyaları, Halk Konserleri, Trafi Rap Fest & Trafik temalı 
müzik yarıĢmaları, Trafik Haftası‘nda yürüyüĢ ve çeĢitli etkinlikler yapılmıĢtır. 

6. Yapılandırma Dönemi Yol Haritamız 

DoğuĢ Otomotiv global standartlarda bir kurum olarak, Mart 2010 itibariyle BirleĢmiĢ Milletler Küresel 
Ġlkeler SözleĢmesi imzalamıĢ ve 2009 yılından bu yana Global Reporting Initiative (GRI) endeksine 
uygun Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporlarını tüm kamuoyu ile paylaĢmaktadır. Bu vizyon ile baĢla-
yan sürreçte ―Trafik Hayattır!‖ platformu ile ilgili tüm süreçlerimizi tanımlayan ve bize yol gösteren 
politikalar oluĢturarak yeni yol haritamızı çizdik.  

 ―Trafik Hayattır!‖platformu ile ilgili hedefimizi, trafik güvenliği konusundaki toplumsal farkındalığı 
artırmak olarak revize ederek öncelikli hedef kitlemizi Ģirket çalıĢanları, çocuklar, gençler ve toplum 
olarak belirledik.  

Kurum içinden baĢlayarak çok paydaĢlı ve çok kanallı iletiĢim stratejisi ile toplumda trafik güvenliği 
bilincini artırmak konusunda sürdürülebilir çalıĢmalarımızı planladık.  

6.1. Hedef Kitlemiz 

―Trafik Hayattır!‖ platforumunun hedef grupları,  

 ġirket ÇalıĢanları 

―Trafik Hayattır!‖ çalıĢmalarının bilinirliği ve trafik güvenliği konusundaki bilinci artırmak, kurum kültü-
rümüzü geliĢtirmek, sahiplendiğimiz alanda örnek teĢkil edebilmek, 

 Çocuklar ve gençler 

Negatif trafik algısının pozitife yönlendirilmesi ve öğrendikleri bilgiyi doğru davranıĢa dönüĢtürmelerini 
sağlamak, eğitim ile sürdürülebilir davranıĢ kazandırmak, 

 Toplum 

Trafik güvenliği konusunda müĢterilerimizden baĢlayarak toplumsal katkı sağlayabilmek hedeflen-
mektedir. 

6.1.1. DoğuĢ Grubu ÇalıĢanlarına Yönelik Faaliyetler 

ġirketimiz ve Grup Ģirketleri bünyesinde, trafik güvenliği konusunda kurum kültürü yaratılması ve 
içselleĢtirme stratejisi ile pratik ve teorik uygulamalar, iĢ süreçlerine entegrasyon, bütünleĢik iletiĢim, 
saha aktiviteleri, sürekli iletiĢim faaliyetleri geliĢtirilerek hayata geçirilmektedir. 

“Trafik Hayattır!” ÇalıĢtayı 

2011 yılı itibariyle, ―Trafik Hayattır!‖ çalıĢmalarının kurum içi bilinirliği ve gönüllü katılımını artırmak 
amacıyla kurumun öncelikli paydaĢı olan çalıĢanlarına yönelik çalıĢmalara ağırlık verilmiĢtir. Kurum 
çalıĢanlarının katılımıyla düzenlenen çalıĢtay ile, ―Trafik Hayattır!‖ platformunun yol haritası çizilmiĢtir. 
ÇalıĢanların fikirleri alınarak, projenin içinde görmek istedikleri çalıĢmalar konularında beklentileri 
analiz edilip bu çıktılar doğrultusunda gelecek planları yapılmaktadır.  

“Trafik Hayattır!” Güle Güle Kullanın, Güvenli Kullanın. 

DoğuĢ Otomotiv, konusunda uzman eğitimciler ile bu projeye özel olarak içeriği belirlenmiĢ eğitimler 
hazırlamıĢtır. Tüm ülke genelinde DoğuĢ Otomotiv tarafından satıĢ ve pazarlama faaliyetleri yürütül-
mekte olan arkalarının satıĢından sorumlu personele intranet tabanlı bilgisayar ile uzaktan eriĢim 
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imkanı sağlayan Trafikte Güvenlik Kültürü, Trafik Güvenliğini Etkileyen Faktörler, Güvenli SürüĢ, 
ĠletiĢim ve Araç Bakımı konularını içeren eğitim programı online olarak uygulanmıĢtır. 

“Trafik Hayattır!” Güvenli SürüĢ Teknikleri Eğitimleri 

DoğuĢ Otomotiv kurum çalıĢanları ve DoğuĢ Grubu‘na bağlı tüm Ģirketlerin çalıĢanlarına yönelik 
Ġstanbul Park F1 Pisti‘nde özel olarak planlanmıĢ parkurlar ve konusunda uzman eğitmenler tarafın-
dan hazırlanmıĢ içerik ile eğitimler düzenlenmiĢtir. Bu eğitim ile öncelikli olarak Ģirket çalıĢanlarının 
trafikte güvenli sürüĢ tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler karĢısında güven-
de tutabilmeleri amaçlanmıĢtır. Eğitimler, konu uzmanı ekipler tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğitimle-
ri baĢarıyla tamamlayan çalıĢanların bazıları gönüllü olarak teorik bilgiyi Ģirket içinde hatırlatıcı Ģekilde 
yaymak istemiĢlerdir. Bu kapsamda, güvenli sürüĢ tekniklerinde verilen teorik bilginin tekrarı niteliğin-
de iç eğitimler organize edilerek bilginin sürekliliği sağlanmaktadır. 

“Trafik Hayattır!” Trafikte Ġlkyardım YaklaĢımı Bilinçlendirme Eğitimleri 

DoğuĢ Otomotiv kurum çalıĢanları (mavi ve beyaz yaka) ve DoğuĢ Grubu‘na bağlı tüm Ģirketlerin 
çalıĢanlarına yönelik, ―Trafik Güvenliği‖ konusunda bilincin yaygınlaĢması ve trafikte doğru davranıĢın 
geliĢtirilmesinin yanında olası kaza ve benzeri olay sırasında kiĢinin bilgi, beceri ve tutum kazanma-
sını amaçlanmıĢtır. Proje özelinde sadece trafik kazaları sonrası muhtemel olaylar ve vakalar karĢı-
sında yapılması gereken müdahaleleri aktaran özel içerik ile eğitmen ve sağlık uzmanlarına eğitim 
hazırlatılmıĢtır. Eğitimlerde  ―Trafikte Ġlkyardım‖ konusunda katılımcıların olası olay ve kaza sırasında 
temel olarak yapacakları teorik ve pratik olarak anlatılmaktadır. Uygulama ve eğitim içerikleri ―Trafik 
Hayattır!‖  platformu için özgün olarak hazırlanmıĢtır. Hedef gruplara göre farklılık gösteren içerikler, 
konu uzmanları ve akademisyenler tarafından oluĢturulmuĢtur.  

Trafik Temalı Viral Filmler 

ÇalıĢan gönüllülüğü kapsamında DoğuĢ Otomotiv çalıĢanlarının rol aldığı kısa filmler ile trafik güven-
liği konusunda toplumsal bilinçlendirme çalıĢmalarına devam edilmektedir.  

DoğuĢ Otomotiv ―Trafik Hayattır!‖ platformu ile çalıĢanlara yönelik gerçekleĢtirdiği uygulamalarla, 
2.000 çalıĢana ulaĢılmıĢ, %25 oranında bilgi seviyesinde iyileĢme saptanmıĢtır. CSR Europe tarafın-
dan geliĢtirilen ve ülkemizde KSS Derneği tarafından hayata geçirilen KSS Pazar Yeri Etkinliği kap-
samında Kurum Ġçi Sosyal Sorumluluk Uygulaması Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere 2 ayrı ödül 
almıĢtır. 

6.1.2. Çocuklar ve Gençlere Yönelik Faaliyetler 

Öğrenme çağındaki çocuklarda pozitif trafik algısı oluĢturulması ve yakın zamanda araç kullanacak 
gençlerin bilinlendirilmesi stratejisi ile eğlenceli saha aktiviteleri ve çok kanallı iletiĢim faaliyetleri 
geliĢtirilerek çeĢitli aksiyonlar hayata geçirilmektedir. 

 

“Trafik Hayattır!” Trafik Güvenliği Sergisi 

Türkiye Bilim Merkezi Vakfı‘nın iĢletmesi olan ġiĢli Bilim Merkezi‘nde Eylül 2011 – Eylül 2012 tarihleri 
arasında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik Trafik Güvenliği temasında bir alan hazırlan-
mıĢtır. Alanda, öğrencilerin algısına yönelik, konusunda uzman akademisyen ve sergi küratörü iĢ 
birliğinde, trafik güvenliği algısının doğru davranıĢa yönlendirmesine yönelik oyun ve görseller tasar-
lanmıĢtır. Sergi ile öğrencilerin trafik güvenliği konusunda olumsuz görüntülerden arındırılarak serbest 
çağrıĢım metodu ile kendi dünyalarındaki oyun kurgusu üzerinden trafik güvenliği bilinci oluĢturulması 
amaçlanmıĢtır. Sergi içinde trafik güvenliği mesajları veren halka oyunu, gerçek sokak ortamı hazırla-
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narak yaya geçidi ve trafik lambası kullanımının yanı sıra trafikte yol kurallarını öğrenme oyunu, 
tamamı çocuklara yönelik trafik kurallarını anlatan çizgi film alanı oluĢturulmuĢtur.  

“Trafik Hayattır!” Virgin Radio ile Liselerde! 

Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, DoğuĢ Otomotiv ve DoğuĢ Yayın Grubu radyolarından Virgin Radio 
Türkiye iĢ birliğinde Ġstanbul ilinde belirlenen liselerde düzenlenen etkinliklerde, trafik temalı slogan 
yarıĢması düzenlenmektedir. Sürücü olmaya en yakın grup olan lise öğrencilerine yönelik bu farkın-
dalık çalıĢmasıyla, öğrencilere trafik güvenliği konusunda mesajlar eğlendirerek iletilirken öğrencilerin 
yaratıcılıklarını kullanarak hazırladığı sloganlar Virgin Radio Türkiye‘de canlı bağlantılar aracılığı ile 
duyurulmaktadır. Bunun yanında, öğrencilere trafik konusunda olumlu mesajların yer aldığı eğitici 
materyaller dağıtılmaktadır. 

“Trafik Hayattır!” Trafik Eğitim Parkuru 

DoğuĢ Panayırında çocuklara yönelik trafik eğitim parkuru kurulmuĢ ve konu uzmanı eğiticiler tarafın-
dan çocuklara temel trafik kuralları anlatılmıĢtır. Trafikte en çok yaya, yolcu ve bisiklet kullanımına 
yönelik bilgiler ve güvenlik önlemleri anlatılarak bu konularda uygulamalar yaptırılmıĢtır. Etkinlik sonu 
çocuklarla birlikte trafik kurallarına uyma konusunda ―Trafik Yemini‖ edilmiĢtir.  

DoğuĢ Otomotiv ―Trafik Hayattır!‖ platformu ile çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleĢtirdiği uygula-
malarla 100.000 çocuğa ulaĢarak trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmiĢtir. 

6.1.3. Topluma Yönelik Faaliyetler 

Toplumda sosyal algı yaratılması stratejisi ile saha aktiviteleri ve çok kanallı iletiĢim faaliyetleri geliĢti-
rilerek çeĢitli aksiyonlar hayata geçirilmektedir. 

DoğuĢ Otomotiv, markalarının satıĢından sorumlu personel aracılığıyla, araç teslimi sırasında, araç 
satın alan müĢterilere yönelik trafik güvenliği mesajlarının verilmesini sağlamak üzere online bir trafik 
güvenliği eğitim programı uygulanmıĢtır. DoğuĢ Otomotiv, markalarının satıĢından sorumlu personele 
verilen eğitim programı, satıĢ ekibi vasıtasıyla DoğuĢ Otomotiv müĢterilerinin trafik güvenliği konu-
sunda sorumluluk geliĢtirmeleri ve güvenli sürüĢ yapmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Virgin Radio Türkiye‘de trafik güvenliği konulu radyo spot çalıĢmaları, Radio Eksen‘de trafik konulu 
Ģarkı sunumu, Kral FM‘de trafik güvenliği konulu radyo spot çalıĢmaları ile radyolar kanalı ile trafik 
güvenliği konularında bilinçlendirme çalıĢmaları yürütülmektedir. Ayrıca sosyal medya mecralarında 
(Facebook, Twitter, Youtube), ―Trafik Hayattır!‖ internet sitesi ve yazılı/görsel basında haber çalıĢma-
lar yapılan aktiviteler ile ilgili bilgiler paylaĢılmakta, topluma bilinçlendirici mesajlar verilmektedir. 

DoğuĢ Otomotiv ―Trafik Hayattır!‖ platformu ile topluma yönelik gerçekleĢtirdiği uygulamalarla 
150.000 kiĢiye ulaĢarak bilinirlik düzeyinde %39 artıĢ sağlamıĢtır. 

7.  “Trafik Hayattır!” Son Söz 

Trafik güvenliği konusundan gönüllü olarak inisiyatif alan DoğuĢ Otomotiv, ―Trafik Hayat-
tır!‖platformunu sürdürülebilir çözümler üreterek ve her geçen gün sorumlu uygulamalarına ivme 
kazandırarak sürdürmeye devam edecektir. Trafik Hayattır!‖ platformu kapsamında yapılan tüm uygu-
lamaların ortak amacı, genel kamuoyunda trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktır. Trafik 
güvenliği ve trafikte karĢılıklı saygı konularında toplumsal bir kültür oluĢması, davranıĢ değiĢikliğinin 
gerçekleĢmesi ve sürdürülebilir olması projenin orta ve uzun vadeli hedefleri içindedir.   
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ÖNSÖZ 

 

Nüfus artıĢı ve teknolojideki geliĢmeler, toplum yapısında ekonomik ve sosyal dönüĢümlere neden 

olarak büyük kentleri ve metropolleri birbirine bağlayan karayollarının önemini artırmıĢtır.  

Motorlu taĢıt sayısındaki ve dolayısıyla karayolu kullanımındaki artıĢ, özellikle önlem almayan geliĢ-

mekte olan ülkelerde karayolunda meydana gelen kazaların da artmasına neden olmaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar göstermektedir ki; eğer mevcut eğilim hiç müdahale edilmeden devam edecek olursa, 

önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünyanın birçok bölgesinde karayollarındaki kazalarda meydana 

gelen kayıplar daha da fazla artacaktır.  

Avrupa Birliği tarafından ulaĢım konusuna iliĢkin hazırlanan tüm dokümanlarda, trafiğin giderek artan 

potansiyel bir tehlike oluĢturduğu sık sık ifade edilerek, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik ortak politikalar geliĢtirilmeye çalıĢılmakta, bir dizi kararlar alınmakta ve projeler 

yürütülmektedir. 

Dünyadaki trafik kazası verileri de bu konuda acil ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini açıkça 

gözler önüne sermektedir. ġöyle ki; dünyada trafik kazalarında her yıl yaklaĢık 1 milyon 250 bin kiĢi 

hayatını kaybetmekte, yaklaĢık 50 milyon kiĢi de yaralanmaktadır. Her gün 25 yaĢından küçük yakla-

Ģık 1.100 kiĢi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler trafik 

kazaları için, geliĢimlerine ayırdıkları bütçeden daha fazla finansal kaynak ayırmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda motorlu taĢıt sayısındaki artıĢın diğer ulaĢım araçlarına göre daha fazla olma-

sı ve yüksek standartlı yol yapımına geçilmesi, karayollarını ön plana çıkartmaktadır. Bu süreçte araç 

üretiminin artmasıyla beraber, aynı yolları kullanan araç sayılarında da artıĢlar görülmektedir. 1992 

yılında toplam araç sayısı 4 milyon civarında iken 2011 yılına gelindiğinde bu sayı 16 milyonun 

üzerindedir. 

Bununla birlikte ülkemizdeki son beĢ yıllık trafik kaza verileri incelendiğinde; hayatını kaybeden kiĢi 

sayısında yaklaĢık %25‟lik bir azalma, toplam kaza sayısında ise yaklaĢık %25‟lik bir artıĢ meydana 

gelmiĢtir. Kazaya karıĢma oranı da yıllara göre artıĢ gösteren bir diğer parametredir. 

Trafik alanı, kentte yaĢayan bir insanın günün önemli bir zaman diliminde yoğun olarak içinde bulun-

duğu, etkilerine doğrudan maruz kaldığı, tüm alıĢılmıĢ davranıĢlarını sergilediği, hem bir eğitim alanı 

hem de bir uygulama alanıdır. Bu bağlamda, “karayollarının çevresel komĢuluklarını, sürücü ve yaya-

ların genel kültür bilinci ve eğitimlerini, araçların üretim ve bakım koĢullarını” ekleyerek, bu “sorunsal 

alana” kapsamlı bir yaklaĢım çerçevesinde bakma zorunluluğu bulunmaktadır.  
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Trafik çok yönlü bir yapı olması münasebetiyle, trafik sorununun tek yönlü bir iyileĢtirme çabası ile 

çözümlenebilmesi elbette ki düĢünülemez. Trafik sorununun çözümü altyapı, mevzuat, eğitim, dene-

tim, ilkyardım acil müdahale ve kurtarma hizmetlerinin koordineli bir Ģekilde ve eksiksiz yerine getiril-

mesi ve alternatif taĢıma sistemlerinin geliĢtirilmesi noktalarında ele alınarak, topyekün bir geliĢme 

sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede, baĢta ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, yasal olarak kara-

yolu trafiğiyle ilgili görev ve sorumluluğu bulunan diğer bakanlık, kurum, kuruluĢlar ile üniversiteler ve 

sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla 2001 yılından günümüze kadar olan süreçte karayolu trafik 

güvenliği konulu kongre ve sempozyumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında Genel Müdür-

lüğümüzce düzenlenen I. ve II. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergilerine iĢtirak eden 

katılımcılardan gelen olumlu görüĢler, bu tür bilimsel etkinliklerin devam etmesi yönünde gelen talep-

ler doğrultusunda 2012 yılında III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisinin gerçekleĢtiril-

mesine karar verilmiĢ, konuya iliĢkin olarak; Ülkemizde karayolu trafik güvenliğine katkı sağlayan 

kamu ve özel sektör kuruluĢları ile Üniversiteler ve meslek örgütleri mensuplarının, diğer bir deyiĢle 

uygulamacılarla bilim insanlarının bir araya getirilerek karayolu trafiği alanında yapmıĢ oldukları bilim-

sel çalıĢmaların karĢılıklı olarak paylaĢılması amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü-

müz ve Polis Akademisi BaĢkanlığımız, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Gazi Üniver-

sitesi Rektörlüğü, BahçeĢehir Üniversitesi Rektörlüğü ile TÜVTURK iĢbirliğiyle 16-18 Mayıs 2012 

tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezinde “III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempoz-

yum ve Sergisi” düzenlenmiĢtir.  

Öte yandan; sempozyumun ilk gününde “Trafikte Sorumluluk ve ĠĢbirliği” konulu bir panel gerçekleĢt i-

rilmiĢ, iki gün boyunca 24 ayrı oturumda karayolu trafik güvenliği alanında bilimsel içerikli 85 sözlü 

bildiri sunulmuĢtur. Ayrıca yine üç gün boyunca düzenlenen sergide katılımcı kurum, kuruluĢ ve 

firmalar, trafik ve yol güvenliği alanında ürün ve hizmetlerini tanıtmıĢlarıdır.  

Sempozyumun, trafik güvenliğine olumlu katkılar sağlaması dileği ile emeği geçen herkese teĢekkür 

eder, kazasız günler temenni ederim. 

 

Mehmet KILIÇLAR 

Vali 

Emniyet Genel Müdürü 
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TAKDĠM 

 

Her yıl dünyada ortalama 1,2 milyondan daha fazla kiĢinin ölümüne, 20-50 milyon kiĢinin ise sakat 
kalmasına yol açan trafik kazaları artık önemli bir halk sağlığı problemi olarak görülmekte, çözüm için 
tüm dünya ülkelerinin harekete geçmesi, bu konuda giriĢimde bulunan her ülkede her ilgili sektörün 
katkıda bulunması teĢvik edilmeye çalıĢılmaktadır. Bu konuda BM çatısı altında DSÖ tarafından 2004 
yılından bu yana pek çok somut giriĢimde bulunulmuĢ olup, 2009 yılındaki Moskova Deklarasyonuna 
koyduğu imza ile ülkemiz de bu seferberliğe katılmayı taahhüt etmiĢ bulunmaktadır. 

Trafik güvenliğinin arttırılması için yapılması gerekenler çok farklı disiplinlerin faaliyet alanlarına gir-
mektedir. Güvenli bir fiziksel çevre için mühendislik çalıĢmaları; trafik güvenliğini destekleyici bir 
sosyal-psikolojik atmosfer için bilgilendirme, eğitim faaliyetleri; tüm bunların yasal çerçevesinin kuru-
lup etkili yaptırımların belirlenmesi ve uygulanması için yasama ve denetim faaliyetleri baĢta olmak 
üzere, sağlık sektöründen endüstriyel uygulamalara kadar pek çok disiplinin koordineli çalıĢmasına 
ihtiyaç vardır. Tüm bu sektörler göz önüne alındığında devletin, hükümetlerin bu konuyu öncelikli 
meseleler arasına dahil ederek sivil toplum kuruluĢları ve basın-yayın organlarının desteği, ilgisiyle 
birlikte hareket etmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, dünyadaki trafik güvenliğini arttıran baĢarılı uygulamalara yakından baktığımızda, bunla-
rın bilimsel çalıĢmalara dayalı olarak planlandığını ve alınan sonuçların yine bilimsel yöntemlerle 
değerlendirilerek en verimli en etkili müdahalelerin araĢtırıldığını görmekteyiz. Trafik güvenliğini art-
tırmak amacıyla tasarlanan faaliyetlerin gerçekten yararlı olup olmadığı, daha verimli, daha etkili 
müdahaleler için nelerin yapılması gerektiğine karar verilirken de bilimsel yöntemleri dayalı değerlen-
dirme çalıĢmaları iyi bir yönlendirici kaynak teĢkil etmektedir. ĠĢte bu nedenle trafik güvenliği için 
uygulama ve bilimin el ele yürütülmesinde büyük yarar vardır. 

ĠĢte bu nedenlerden dolayı 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı boyunca katılımcılarla 
paylaĢılan tüm bilimsel çalıĢmaların böyle bir yayınla bir araya getirilmiĢ olması, trafik güvenliği ala-
nında yapılacak müdahalelerin daha iyi sonuçlar vermesi açısından çok önemlidir. Sempozyum, 
kongre, seminer gibi bilimsel bilginin paylaĢımına vesile olabilecek tüm çalıĢmaların desteklenmesi, 
çoğaltılması ve daha nitelikli hale getirilmesi için gayret gösteren tüm kiĢi ve kuruluĢların bu çabalarını 
saygı ve Ģükranla karĢılıyor, ülkemizin trafik güvenliği ile ilgili hemen hemen tüm sektörlerini ve bilim 
çevrelerini bir araya getiren bu sempozyum sonrasında, ortaya konan bilimsel çalıĢmaların daha 
geniĢ bir kitleye ulaĢtırılmasına vesile olacağını umduğumuz bu yayının hazırlanmasında emeği 
geçenlere, bildiri ve poster sunumlarıyla bu yayının gerçek sahibi olan değerli katılımcılara teĢekkür 
ediyoruz.  

 

Dr. Emin SEMĠZ -  Dr. Fatih VURSAVAġ  
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ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANI 
SAYIN BĠNALĠ YILDIRIM’IN 

3. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ AÇILIġINDA 
YAPTIĞI KONUġMA 

 

Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, değerli konuklar;  

16-18 Mayıs tarihleri arasında 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi programı için bir 
aradayız. Tüm katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Yapılacak bu etkinliğin trafik güvenliğine önemli katkılar sağlamasını, bu konudaki farkındalığın oluĢ-
masına yardımcı olmasını temenni ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, trafik kazalarında 3 ana unsur (araç, yol, sürücü) bulunmaktadır. Dolayısıyla, trafik 
güvenliğini sağlamak için önce bu 3 unsurun birbiriyle çok uyumlu bir Ģekilde çalıĢması lazım.  

Ġsterseniz yoldan baĢlayalım; yol, trafik emniyeti için önemli bir altyapıdır. Yolların kaza kara noktala-
rından arındırılması, yatay, düĢey geometrilerinin düzeltilmesi, standardının yükseltilmesi, mümkün 
olduğunca trafik güvenliğine yönelik iĢaretlemelerin en iyi Ģekilde yapılması, akılı trafik sistemlerinin 
uygulanması, sürücünün sürüĢ konforunu arttırdığı gibi kazaların azalmasına da önemli katkı sağla-
maktadır.  

Tabi diğer ikinci unsur da araçtır. Aracın güvenli bir araç olması, kazaya karıĢtığında da oluĢacak 
sonuçların üzücü olmaması, telafisi mümkün olmayan hasarlar, can kayıpları oluĢturmaması icap 
ediyor. 

Diğer bir konu da, sürücünün kendisidir. Sürücünün her bakımdan kurallara uyan, trafik eğitimi almıĢ, 
sadece kendini düĢünen değil baĢkalarının hakkını, hukukunu da sürekli gözeten bir anlayıĢa sahip 
olması gerekiyor. 

Bu 3 ana unsurdan baĢka, tabi trafik denetimi, trafik eğitimi ve daha birçok yan etken de trafiğin daha 
emniyetli olması, kazaların daha fazla olmaması için hayati öneme sahiptir. 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün yaptığı araĢtırmaya göre, 1 yılda dünyada ortalama 1 milyon 200 bin insan 
hayatını yollarda kaybediyor. Bu, kaza anındaki ölümleri gösteriyor. Ayrıca, 20 ila 50 milyon civarında 
da insan kazalar sonucu yaralanıyor. 

Kazaların maddi hasarları da yıllık 550 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Bu rakamlar korkutucu; 
savaĢlarda bile böyle kayıplar söz konusu değildir.  

Fakat bir tespit daha var ki o çok önemli; bu kazaların en fazla olduğu ülkeler, milli geliri orta ve düĢük 
seviyede seyreden ülkeler. Yani oranların ülke geliĢtikçe aĢağıya düĢtüğünü görüyoruz. Acaba bunun 
sebebi ne? Bunun sebebi de çok basit, trafikte farkındalığın oluĢturulması, insan faktörünün trafik 
kazalarındaki rolünün önemidir.  

Yine bildiğimiz bir gerçek var, kazaların % 87‟si insan davranıĢıyla ilgidir; bu büyük bir oran. Diğer 
bütün faktörler % 13 içerisinde yer alıyor, insan unsuru tek baĢına % 87 oranındadır.  

% 87‟nin içinde 2 Ģey görüyoruz; birincisi ihmal, ikincisi ihlal. Bu iki unsur çok önemlidir. Ġhmal anlaĢı-
labilir, farkında olmazsınız, dalgın olursunuz, ıĢığı görmezseniz, bu kabul edilebilir bir Ģey. Ama ihlal, 
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bile bile kaza yapmak anlamına geliyor. IĢık ihlali yapıyorsunuz, Ģerit ihlali yapıyorsunuz, girilmez yola 
giriyorsunuz, iĢaret ihlali yapıyorsunuz, bütün bunlar adeta cinayet mesabesinde bilerek, niyetlenerek 
yapılan iĢlerdir. Bunun hiçbir zaman kabul edilebilir bir yanı yoktur. Dolayısıyla, burada eğitim çok 
önemli hale geliyor.  

Ġnsanların trafikte hem kendi emniyetini, hem de baĢkalarının hayatını düĢünecek tarzda kurallara 
uymayı artık bir yaĢam tarzı haline getirmesi, trafik kazalarının azalması için çok önemli bir adım 
olacaktır. Ġlk defa son 2-3 senedir trafik kazalarında göreceli, daha doğrusu ölümlerde, can kaybında 
bir azalma söz konusudur. Bu, tesadüf değildir. 

ġimdi oranlara bakalım; Türkiye‟de yolculuklar, % 87 oranında kara yoluyla yapılıyordu. Biz göreve 
geldiğimizde bu oran % 92-93‟tü, % 87‟ye geriledi ama hareket katsayısı arttı, insanlar çok daha fazla 
seyahat ettiği için, esasında sayı olarak yine daha fazla. 

Son 10 yılın değiĢimine göz attığımızda; nüfusumuz % 14, sürücü sayısı % 60, araç sayısı % 73, 
kaza sayısı % 179, yaralanma sayıları % 105 artmıĢ,  buna karĢın ölümlü kaza, can kaybındaki azalıĢ 
% 8 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tek bir azalma var, o da can kaybındaki azalmadır. Bunların belli baĢlı nedenleri yollardır. Yolların büyük 
oranda ana güzergâhlarda bölünmüĢ hale getirilmesi, kazalardaki, ölümlü kazalardaki azalmanın en önemli 
etkenlerinin baĢında gelmektedir. Bunu biz kendimiz de yaptığımız sayımlarla tespit ettik.  

Kazalarda ölümlerin ölçüsü, uluslararası bir standardı var, milyon taĢıt kilometre baĢına ne kadar 
ölümlü kaza gerçekleĢiyor? Bu oran Avrupa Birliği‟nde 3‟tür, katsayı 3, bunun altında olanlar var, 
üstünde olanlar var.  

Bizde ise 2004 yılında bu 5.79, Ģu anda 2011 sonu itibarıyla 3.72‟dir. Ciddi bir iyileĢme olmakla bera-
ber daha gidecek çok yolumuzun olduğunu burada ifade etmek isterim. Tabi kaza nedenleri, az önce 
söyledim, insan unsuru % 87‟si, yol kusuru % 6, 5. sırada geliyor, % 6‟yla 5. sırada geliyor.  

Peki, ne yaptık, ne yapmamız gerekiyor? Biz UlaĢtırma Bakanlığı olarak trafik denetlemesinden 
sorumlu bir Bakanlık değiliz. Yol yapımı, yolların iĢaretlenmesi, sürücü ve yol güvenliğine yönelik 
tedbirlerin alınması bizim Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Kaza kara noktalarının ortadan kaldırıl-
ması, seyahat konforunun arttırılması gibi.  

ĠçiĢleri Bakanlığımız da, malumlarınız olduğu üzere trafik denetlemelerini yapmaktadır. Dolayısıyla iki 
bakanlığın yaptığı bu çalıĢmalar tek bir hedefi öngörmektedir, o da vatandaĢlarımızın hayatını, can ve 
mal emniyetini sağlamaktır.  

Bu anlamda da çok uyumlu, güzel bir çalıĢmayı gerçekleĢtiriyoruz, birçok proje gerçekleĢtirdik, yol 
güvenliğine, trafik denetimine yönelik eĢleĢtirme projeleri gerçekleĢtirdik Avrupa Birliği‟yle beraber.  

Ayrıca, Bakanlık olarak yaptığımız trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik çalıĢmalar Ģöyle sıralana-
bilir:  

Bir; ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuĢ araçların trafikten çekilmesi. 2011 sonu itibarıyla 76 bin 
390 aracı trafikten çektik, hak sahiplerine 350 trilyon ödeme yaptık. Bu ne demektir? 25 yaĢ ve üze-
rindeki trafikte seyreden, esasen emniyet sorunu olan, teknik sorunları hat safhada olan ve potansiyel 
kaza riski taĢıyan araçların trafikten bu kadar azaltılmasıdır. Bu proje bundan sonra da devam ede-
cek, yaĢı biraz daha aĢağı çekiyoruz, 20 yaĢ ve üzerini trafikten çekme, ama bunu men etme Ģeklinde 
değil, yasaklama Ģeklinde değil gönüllülük bazında, yani aracın parasını veriyoruz, basküle çıkıyor, 
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kaç kilo geldi, Makine Kimya‟ya gidip teslim ediyor, teslim ettiğini gördükten sonra parayı veriyoruz. 
Yani para verdik, tekrar hadi bakalım yollara, böyle Ģey yok, ondan emin olmamız lazım.  

Bu Ģekilde bu projenin faydası sadece aracı trafikten çekmek değil, aynı zamanda bu sahibinin çilesi; 
vergisi birikmiĢ ödeyemiyor, eskimiĢ, bütün parçaları değiĢtiremiyor, atsan atılmaz, satsan satılmaz; 
halk tabiri, onu da dertten kurtarıyoruz, onun karĢılığı bir miktar da para veriyoruz, aynı zamanda 
yolların güvenliğine de katkı sağlamıĢ oluyoruz.  

Tabi daha farklı yararları da var… Haksız rekabeti ortadan kaldırıyor, emisyon, yani karbon salınımı, 
gürültü gibi unsurları ortadan kaldırıyor. Yol ömrü bu araçlarda çok kısalıyordu, çok fazla bakım ona-
rım gerektiriyor, bunların önüne geçiyoruz. Dolayısıyla, bu proje çok önemli bir proje ve çok ciddi de 
olumlu sonuçlarını gördüğümüz bir projedir. 

Bir baĢka projemiz, yol denetim istasyonları. Burada da araçların boyut ve ağırlık kontrollerini yapıyo-
ruz. Ana yol güzergâhlarında istasyonlar kurduk, burada ĠçiĢleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdür-
lüğü, Jandarma bize önemli ölçüde destek veriyor. Kendilerine teĢekkür ediyoruz. Çok kapsamlı, 
uygulanması dirençle karĢılaĢılan bir projedir. BaĢlangıçta herkes buna isyan etti, ya biz zaten iĢ 
yapamıyoruz, iĢ alamıyoruz, niye böyle bir uygulamaya gittiniz?  

Biz bu sektörü düzenlerken, 3 Ģey gerçekleĢtireceğimizi söyledik. Birincisi mali yeterlilik, ikincisi mes-
leki yeterlilik, üçüncüsü ise mesleki itibar… Bu 3 kriteri esas alan bir düzenleme yaptık. Bu düzenle-
meye göre, haksız rekabetin ortadan kalkması lazım. Hurda haline gelmiĢ bir araçla sıfır aracın aynı 
Ģartlarda yarıĢması Ģüphesiz kabul edilebilir bir Ģey değil.  

Ancak bir gerçeği fark ettik, bu sektörde düzenlemeden önce 30 tonluk kamyona 60 tona kadar yük 
atıldığını gördük. Ġstiap haddi 30 ton, ruhsatında yazıyor, her yerde yazıyor, 60 ton yük atıyor. Bunun 
için yasa çıkardık, dedik ki, yük verene de aynı cezayı vereceğiz, taĢıyana da aynı. Sadece taĢıyana 
değil, önce sadece taĢıyana vardı, sonra yük verene de aynı cezayı getirdik. Baktık yine olmuyor, 
denetim sorumuz var. ĠĢte bu yol kenarı denetim istasyonlarını kurmaya karar verdik. ġu anda 23 
tane var, bu yılın ortalarına kadar buna 48 tane daha ilave ediyoruz.  

Bunların yerlerini belirlerken emniyet müdürlükleriyle, trafik bölümleriyle koordinasyon yapıyoruz, ana 
çıkıĢlar nerede, yük merkezleri nerede, nerede üretim merkezleri, buralara, kavĢak noktalarına bunu 
yerleĢtiriyoruz. Ve burada da yine bir yasal düzenlemeyle, tabi Polis TeĢkilatımız, Jandarmamız her 
yere yetiĢemiyor, bir yetki aldık, kendi elemanlarımıza da bu denetim istasyonlarında bu iĢi yapma 
yetkisi verdik ve bu Ģekilde bin kiĢi istihdam ediyoruz.  

Bu çalıĢanlar vardiyalı olarak çalıĢıyor. 3 vardiya ve dolayısıyla bu konuda herhangi bir kaçak olma-
yacak. Bu uygulamayı baĢlattığımızda herkes kuvvetle direnç gösteriyordu bize. Bu konuda hiç taviz 
vermedik. ġimdi tam tersine denetim istasyonu kurmamızı istiyorlar. Bu çok güzel bir dönüĢüm. Bu-
nun kabullenilmiĢ olması, olayı bir ölçüde çok daha verimli, çok daha etkin hale getiriyor.  

Bir baĢka tedbirimiz yol, 25 yıllığına yol yapıyorduk, 2,5 yılda yol elimizde kalıyordu. ġimdi yolların 
ömrünü de uzattık, bakım masraflarını da azalttık, bir de yolda bunlar adeta yürüyen bomba gibi, 
bunların da önüne geçmiĢ olduk.  

Bir baĢka konu, araç muayeneleri, Araç muayenelerinin de Türkiye‟de nasıl olduğunu, ne hale geldi-
ğini herkes bilir. Bu konu çok önemli, eskiden 20 bin araç muayene ediliyordu, 20 bin araç, o da evrak 
üzerinden muayene ediliyordu. ġu anda 10 milyonun üzerinde araç fiilen istasyonlarda kontrol edile-
rek olur veriliyor. Ġlk muayenede de bunların % 60‟ı geçemiyor, gönderiliyor, bütün parçalar değiĢiyor 
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geliyor, ondan sonra tekrar muayeneye giriyor, bu Ģekilde geçiyor. Bu muayene, araç muayene sis-
temi Ģu anda Avrupa‟nın bile bir adım önündedir. Çok güzel bir sistem kuruldu. Bu devlet-vatandaĢ 
iĢbirliğiyle yapılan bir çalıĢmadır. Burada yapılan her türlü denetimlerden Hazineye de % 30 pay 
veriliyor. Dolayısıyla, devlet buraya istihdam ayırmıyor, kaynak ayırmıyor, projenin 10 yıl içindeki 
kamuya katkısı 10 milyar dolar. Bir de baĢlangıçta imtiyaz verildiği için, oradan da bir 700 milyon 
dolar alındı. Her yıl da kamu buradan payını alıyor. Bunlar önemli değil, paraların alınması ayrı bir 
Ģey, ama önemli olan, trafikteki araçların emniyetli olduğundan emin olmamız lazım, rahat olmamız 
lazım. Bu konuda bir istismara, bir farklı standarda, uygulamaya geçit vermememiz lazım, bu da çok 
baĢarılı bir projedir.  

Yine Karayolu TaĢıma Kanununa göre, ilk defa mesleğe girenlerin eğitim alma Ģartını getirdik. Sektö-
re yeni gireceklere diyoruz ki; geleceksin, eğitim alacaksın. ġu kadar taĢıma kapasiten olacak, Ģu 
kadar öz malın olacak, giriĢ için Ģu kadar belge alacaksın. Yani, özetle 100 bin TL‟nin altında bir 
sermayesi olmayan bu iĢe giremeyecek ve bunun eğitimini almayan giremeyecek. 181 bin 790 kiĢi 
2006‟dan sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiĢ, 20 adet sınav yapılmıĢ, ancak 92 bin 724‟ü baĢarılı olup 
mesleğe girme hakkını kazanmıĢ, bunun amacı, hem standardı yükseltmek, eğitim vermek, bu iĢi 
yapacakların hazır hale gelmesini sağlamak, bir de piyasa dengesini, arz-talep dengesini oluĢturmak-
tır. Bu da, fevkalade baĢarılı bir proje olarak halen devam ediyor.  

Bütün bunlardan baĢka tabii yaptığımız bence en önemli çalıĢmalardan bir tanesi bölünmüĢ yollardır. 
BölünmüĢ yollar hayat kurtarıyor, bu kesin. Artık kafa kafaya çarpıĢmalar neredeyse yok. Bu da, trafik 
kazalarında ölümlerin azalması için en önemli etkenlerin baĢında geliyor. ġimdi bütün bunları yapıyo-
ruz, yapmaya da devam edeceğiz, yolların standartlarını iyileĢtireceğiz, trafik, emniyet tedbirlerini 
artıracağız. 

Ama asıl yoğunlaĢmamız gereken iĢ insan. Her Ģey insanla baĢlıyor, insanla bitiyor. Maalesef bu 
konuda hayatımızı ciddiye almadığımız gibi, baĢkalarının yaĢamını da ciddiye almıyoruz. Burada da 
eğitime ihtiyacımız var. Eğitim, okullardan baĢlayacak, ölene kadar eğitim.  

Ben bir gün 1990 yılında Norveç‟te bir ziyaretim oldu. Beni almaya gelen araba yanaĢtı bindim Ģofö-
rün yanına. Bekliyoruz, hareket etmiyor adam. 1 dakika oldu, 2 dakika oldu, 5 dakika oldu. Artık 
sinirlendim, kardeĢim gidelim ne bekliyoruz dedim. Efendim, kemerinizi bağlamanızı bekliyorum dedi. 
5 dakika bakın, mübalağa etmiyorum, adam bekliyor. Bu önemli bir Ģey, yani ne diyor? ĠĢte hayatta 
kalmakla yok olmak arasındaki mesafe Ģu kadardır, o da emniyet kemeridir diyor.  

Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz. Can dostları hareketi, sorumlu vatandaĢ hareketi, 
güvenli taĢıt hareketi gibi birçok sorumluluk projelerini de sivil toplum kuruluĢlarıyla ve paydaĢlarımızla 
gerçekleĢtiriyoruz. Hedefimiz, 2023‟e kadar; ölümlü kazaları Avrupa Birliği ortalamasının yarısına getir-
mek. Burada da hepimize görev düĢüyor; öğretmenlerimize görev düĢüyor, sivil toplum kuruluĢlarımıza 
görev düĢüyor, kamu görevlilerine, yöneticilere, velhasıl 7‟den 70‟e hepimize görev düĢüyor. 

Yolları yapacağız, yolları düzelteceğiz. Akıllı trafik sistemlerini kuracağız, yatay-düĢey iĢaretlemeleri 
hassasiyetle geliĢtireceğiz. Ama durmadan, ara vermeden yatırım yapmamız gereken alan insan. 
Eğitmeye, yaĢam tarzı haline getirmeye, kurallara uymayı sağlayıncaya kadar gayret etmemiz lazım, 
iĢbirliği yapmamız lazım.  

Bizim sürekli tekrar ettiğimiz bir laf var, onu da söyleyip konuĢmayı bitireyim; yolların kralı olmaz, 
yolların kuralı olur. Siz, siz olun kurallara uyun diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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KARAYOLU TASARIMI VE TOPLUM-DEVLET-TRAFĠK DÖNGÜSÜ 

Mahir DEMĠR 

ÖZET 

Ġnsan –ulaĢım iliĢkisi insanlık tarihinin baĢladığı günden bu yana insan beynini meĢgul eden konular-
dan birisidir. Kelime anlamıyla herhangi bir Ģeyin bir yerden diğer bir yere taĢınmasını ifade eden 
ulaĢım bilimi yakın çağa kadar ancak makineler olmadan sağlanmaktaydı. Yakın çağda teknolojinin 
sıçrama yapmasıyla beraber canlı gücünün çok ötesine geçen insanların icat ettiği makinelerle yapıl-
maya baĢlanan ulaĢım kavramında artık temel sorun insanların icat ettiği bu makinelerin ve sistemle-
rin nasıl güvenli bir hale getirilebileceği olmuĢtur. Ġnsanoğlu ulaĢım için otomobiller, uçaklar, trenler 
yapmıĢtır. Otomobillerin hareketi için yollar, uçaklar için havaalanları trenler için tren yolları yapmıĢtır. 
Ancak tüm bu sistemlerde sorunlarda beraberinde gelmiĢtir. Uçak düĢmüĢ insanoğlu durmamıĢ gü-
venlik sistemleri geliĢtirmiĢ, bununla da yetinmemiĢ daha hızlı uçaklar yapmıĢtır. Yaptığı otomobili 
beğenmemiĢ daha hızlısını yapmıĢ bunlara da uygun yollar yapmıĢtır ve yapmaya da devam etmek-
tedir. 

Ġnsanoğlu kendi kurmuĢ olduğu bu sistemlere o kadar alıĢmıĢtır ki artık kendisi de bu sistemlerin bir 
parçası olmuĢtur. Kurduğu bu sistemlerden faydalanarak çoğalmıĢ Ģehirler kurmuĢ ve refahını arttıra-
rak yaĢamaya baĢlamıĢtır. Yazımızda insanoğlunun kurmuĢ olduğu sitemlerden doğan toplum, top-
lumun ihtiyaç duymasından oluĢturduğu devlet ve bu sistemlerden birisi olan karayolu ağının en 
büyük sorunu trafik incelenecek bu üçlünün birbirleriyle olan iliĢkileri tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yol, Araç, Toplum, UlaĢım   

 

MAKĠNALARIN ĠCADI ĠLE KONTROLLÜ YÜKSEK GÜÇ 

Ġnsanların çoğalabilmek için ihtiyaçlarını karĢılaması gerekliliği ve çoğaldıkça artan ihtiyaçlar daha 
çok üretim için daha çok güce ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirmiĢtir. Teknolojik geliĢmelerle 
daha fazla gücün elde edilmesine paralel bu gücün kullanılması için çeĢitli sistemlere gereksinim 
duyulmuĢtur. 

Karayolu 

Motorlu taĢıtların ortaya çıkması ve geliĢimiyle beraber bunların kullanılabilmesi için yerleĢim merkez-
leri arasında taĢıtların kullanabileceği uygunlukta satıhlara ihtiyaç duyulmuĢtur. Yol adı verilen bu 
satıhlar sınırsız kabiliyete sahip olamayan bu araçların yeteneklerine uygun bir biçimde düzenlenme-
ye baĢlanmıĢ zaman içerisinde belli kurallara bağlanan bu sistemlerin tasarlanması bir bilim dalına 
dönüĢmüĢtür. 

Karayolu Sistemi 

Karayolu sistemi insanlarca icat edilen fiziksel ve kullanım özellikleri belirli standartlara bağlanan 
araçların üzerinde ilerleyebileceği satıhların birleĢimiyle oluĢan sistemdir. Bu satıhların bütününe 
karayolu ağı adı verilir. Günümüzde aynı kara parçası üzerinde yer alan neredeyse tüm yerleĢim 
birimleri karayollarıyla birbirine bağlıdır. 

YerleĢim merkezlerini birbirine bağlayan karayolu sistemleri araç standartları ve insan yapısı incele-
nerek oluĢturulan bir bilim dalına dönüĢmüĢtür. 
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Resim 1 

Projeli Yollar-Projesiz Yollar 

Karayolu sistemine dair yazdığımız yazılara bakılarak sanki üzerinde ulaĢımın sağlandığı her yolun 
bilimsel veriler ıĢığında oluĢturulduğu kanısına varılabilir. Ancak gerçek böyle değildir. Yolların yapımı 
için proje üretilmesi ve bu projelerin yol yapımı esnasında dikkate alınması ülkelerin bilimsel anlamda 
geliĢmiĢlikleriyle paraleldir. 

Ülkemizde Yollar 

Ülkemizde karayolları Ģehirlerarası yollar ve Ģehir içi yollar olarak ayrılabilir. ġehirlerarası yollar ve bu 
yolların Ģehirlerden geçen kısımlar Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yollardır. ġehir içi yollar 
ve köy yolları, belediyeler ve il özel idarelerince yapılan yollardır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılan Yollar 

Ana güzergahlar Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün sorumluluğundadır. Bu güzergahlar kullanılarak 
uzun mesafeler aĢılabilir. Hızın yüksek tutulabilmesi için standartlar yüksek tutulmalıdır. Bu nedenle 
belediye ve il özel idarelerine göre iyi durumdadır. 

Devlet ve Ġl Yolları 

Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolünde olan bu yollarda proje çalıĢmaları yapılarak imalatlar buna 
uygun yapılmaya çalıĢılmaktadır. Ancak hem proje ama daha çok imalat ve iĢletim aĢamalarında 
sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bu sorunlar öyle küçük sorunlar da değildir. Trafik düzenini bozan so-
runlar aslında aĢağıda maddeler halinde yazılan sorunlardır. 
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1-) Projelerin Devlete tasarruf ettirilmek kaygısıyla standartların altına düĢürülmesi.(özellikle bölün-
müĢ yol imalatlarında eski yolun yanına tıpatıp eski yol gibi bir yol daha yapılması sonucu standardı 
bozuk ikinci yol) 

2-)Yol üst yapısında hala sathi kaplama kullanılması ve sathi kaplamada 110 km/saat hıza izin veril-
mesi.(Birçok yol için geçerlidir.)  

3-) Karayollarının projelendirilmesi aĢamasında hiçbir uluslararası standardın zorunlu olmaması 
projelerin standart değil de Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün yabancı standartlardan değiĢiklikler 
yaparak aldığı standartlarla yapılması. 

4-)Yolların en önemli geçiĢ noktası olan kavĢak bölgelerinin hız azaltılmasına yönlendirmeyen kav-
Ģaklarla düzenleniyor olması.(Bu kavĢak tipleri Dünyanın hiçbir modern ülkesinde kullanılmamakta-
dır.) 

 

 

Resim 2 

5-) ĠĢletmeye açılan bölünmüĢ yolların orta refüjlerinin ticari tesis ve köy yolları geçiĢleri amaçlı par-
çalanması oluĢan bu kaçak geçiĢlere Karayollarınca levha dikilerek yapılan kaçak geçiĢi meĢrulaĢ-
tırma iĢlemi. 
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Resim 3 

 

Karayollarında yapım, proje ve iĢletme safhalarında görülen temel sorunlardır. 

Belediyeler ve Ġl Özel Ġdarelerince Yapılan Yollar 

Belediye ve Ġl Özel Ġdarelerince yapılan yollar çoğunlukla projesiz olarak imal edilmektedir. Projesiz 
yapılan imalatlarda da genellikle taklit yoluna gidilir. Yolları ustalar, ya da alet operatörleri göz kararıy-
la yapar. ġehir içi yollar Ģehirlerdeki yapılaĢmaya ya da imar planlarına göre yapılır. 

Ġmar Planlarında Ġmar Yolları 

Ġnsanların büyük bir çoğunluğunun her gün üzerinden geçtiği yollar olan imar yolları Ģehir plancıları 
tarafından iki boyutlu çizimle tasarlanır. Tasarımda belediyelerin istekleri ön plana çıkar. Arazi yapısı 
ve arazi yapısından kaynaklanan trafik güvenliği düĢünülmez. ġehirlerin büyümesine paralel olarak 
Ģehirlerin bir ucundan diğerine gidebilmek amaçlı standardı ve projesi çoğunlukla olmayan platform 
geniĢliği bile yolun her km sinde aynı olmayan yollar düzenlenmiĢtir. ġehir içlerindeki ana imar yolla-
rına bağlanan ara imar yolları bu yollar için yapılan standart dıĢı kavĢaklar Ģehirlerin en büyük prob-
lemlerindendir. Ayrıca Ģehirlerde ana arterleri ve çoğunlukla Karayollarının Ģehir geçiĢlerinin Ģehir ana 
arterleriyle bağladığı bölgelerde trafiği rahatlatmak adına yapılan farklı seviyeli kavĢaklar yoldaki 
kapasite sorunun hız ile çözme anlayıĢının dayandığı son noktadır. 

 

 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

16 

Otoyollar 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı ve ĠĢletmesi üstlenilen otoyollar kesintisiz ulaĢımı sağlamak 
amaçlı düzenlenen yollardır. Yollardaki tam eriĢim kontrolü ve yol bağlantılarının farklı seviyeli kav-
Ģaklarla çözülmesi sabit bir hızla çok uzun mesafelere ulaĢımı mümkün kılar. 

Kesintisiz UlaĢımda Devlet Yolu Otoyol Farkı 

Karayolunda seyir halindeki bir sürücünün en büyük isteği gidebileceği yere mümkün olduğunca 
yüksek hızlı ve az engelle güvenli bir biçimde ulaĢabilmektir. UlaĢımda araçların ve araçlarla birlikte 
karayolu sistemlerinin geliĢtirilmesi ile trafik güvenliği önem kazanmıĢ ve Karayolu sistemleri yüksek 
hızın sağlanabilmesini amaç edinen bir biçimde geliĢtirilmeye baĢlanılmıĢtır. Karayolu sistemlerinin 
geldiği son nokta otoyol sistemidir. Ancak maliyeti yüksek olan otoyolların yapımı ekonomisi iyi olma-
yan ülkelerde günümüzde dahi tamamlanamamıĢtır. Buna rağmen teknolojik geliĢmelerin en uç 
ürünleri olan son model araçlar hemen her yerde ve her yolda ortaya çıkmaktadır. Son model araçla-
rın düĢük kaliteli yollar üzerinde seyahati sürüĢ konforu ve zevkini azaltmaktadır. Bu nedenle bizim 
ülkemizde dahil olmak üzere ekonomisi tam anlamıyla geliĢmeyen ülkelerde olmayan otoyol ihtiyacını 
karĢılamak üzere bulunan yöntem Ģudur; 

Devlet yolunun otoyol olarak kullanılmasına yönelik çalıĢmalar yapılır. Proje hızı yüksek tutulur. Kav-
Ģak geçiĢlerinde kesintisiz ulaĢımı sağlamak maksatlı öyle bir kavĢak tipi seçilir ki araçlar ister hız 
azaltır ister azaltmaz. ġehir geçiĢlerinde de hızı azaltmak maksatlı hiçbir çalıĢma yapılmaz. Genelde 
Ģehir geçiĢlerinde yüksek hızlı araçlar ve yayalar iç içe bulunurlar. Bununla birlikte devlet yoluna 
bağlantı sağlamak isteyen köyler ve kendilerine geçiĢ açmak isteyen ticari tesis sahipleri varsa hen-
dek veya bordürleri ortadan kaldırarak trafik güvenliğini altüst eder. Bu Ģekilde bilimden uzak bir 
biçimde hazırlanan yollar üzerinde trafik kazalarının olmaması için herhangi bir sebep yoktur. Ayrıca 
sathi kaplamalı standardı düĢük bir yol üzerinde 120-130 km/saat hızla hareket eden bir araç otoyolla 
karĢılaĢtığında saatteki hızını 200 km/saat‟lere kadar çıkarır. Bunu kural ihlalinden çok hak olarak 
görür. Ayrıca Ģehir geçiĢlerinde bu aĢırı hız alıĢkanlığı sürdürülür.  

KARAYOLU SĠSTEMLERĠNDE DEVLET YÖNLENDĠRMESĠ 

Karayolu sistemleri düzenlenirken araçların kargaĢa içerisinde bulunmasını önlemek hem trafik gü-
venliği hem de konforlu bir ulaĢım için gereklidir. Trafik büyük Ģehirlerde çoğu zaman tıpkı kalabalık 
bir okulda zillerin çalmasıyla dağılan öğrenciler gibi bir kargaĢa içindedir. Burada okul yönetimini 
trafiğin düzenlenmesinden sorumlu devletin ilgili kurumlarına benzetebiliriz. Okul yönetimi öğrencileri-
ni okuldan çıkıĢ saatlerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmiyorsa hele de okulun kori-
dorları dar ve tüm sınıflar aynı ayda birden fazla bölgeden bu koridor ve merdivenlere akıyorsa öğ-
renciler için çıkıĢ çoğu zaman bir iĢkenceye dönüĢür. Hele dağılan okul bir ilkokulsa bu durumda 
yaralanmalı kazalar bile yaĢanır. ĠĢte devletin trafik üzerindeki etkisi böyle bir Ģeydir. Devlet sürücüle-
rini tıpkı bir okuldaki öğrenciler gibi eğitmeli ve kontrolü altına almalıdır. Yollarını öğrencilerin geçece-
ği koridorlar ve merdivenler gibi düĢünmeli ve her aracın isteği gibi istediği yere gitmesine müsaade 
etmemelidir. 

Ġmar Planlarında Devlet Yönlendirmesinin Sağlanması 

Ġmar planları bir Ģehirde yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini gösteren en temel göstergedir. Nasıl ki 
dağınık bir evde yaĢayan bir insan rahat edemez imarı düzgün olmayan bir Ģehirde yaĢayan insan da 
rahat edemez. ġehir planlarına dikkat eden ülkelerde trafik düzeninin ve insanların kurallara olan 
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saygısının daha fazla olduğu bir gerçektir. Bu nedenle imar planları hazırlanırken yolların belli bir 
düzen içerisinde olmasına dikkat edilmelidir. 

Ülkemizde Ġmar Planları 

Ülkemizde imar planları belli bir teknikle hazırlanmaktan çok uzaktadır. Genelde dağınık ve siyasi 
talepler yerine getirilecek Ģekilde hareket edilir. Ġmar planlarına iĢlenen yollar sadece iki boyutlu çizim-
lerden ibarettir.200-300 metrede bir kavĢaklar ve geçiĢler bırakılmıĢtır. Ġmar planları hazırlanırken 
üzerinde barındıracağı trafik yükü trafik güvenliği vs. mühendislik konuları devre dıĢı bırakılmıĢ salt 
insanların en kısa yoldan ulaĢım sağlamaları düĢünülmüĢ ve bu sadece 2 boyutlu bir plan üzerinde 
yapılmıĢtır. Kimi imar planlarında %20 eğimlerin bulunduğu yerlere kavĢaklar konulmuĢ yani açıkçası 
imar planları tepeden görünüĢle yol biliminden uzak bir biçimde hazırlanmıĢtır. 

TOPLUMUN YOLLARI KULLANMA KONUSUNDA EĞĠTĠLMESĠ 

Toplumdaki her bir bireyin karayolu sistemlerini ve araçları kullanma konusunda eğitilmeleri araç 
kullanmak isteyen 18 yaĢını bitirmiĢ vatandaĢa sürücü belgesi eğitimi verilmesi ve sonucunda yapıla-
cak olan yazılı ve uygulamalı bir sınav ile olur. Bu sınav sonucunda vatandaĢa trafikte araç kullanmak 
için yetki belgesi verilir. Peki, bu sistem ne kadar doğru çalıĢmaktadır? 

Ülkemizde Sürücü Eğitimi 

Ülkemizde sürücü belgesi almak isteyen 18 yaĢını doldurmuĢ vatandaĢlar ehliyet almak için ilgili 
prosedürü tamamlamak zorundadır. Bu prosedür aslında mantık olarak doğrudur. Sürücü belgesi 
almak isteyen kiĢi öncelikle bu konuda yetkin bir kurstan teorik eğitim alır. Aldığı bu teorik eğitim ilk 
yardım, Trafik ve motor bölümlerinden oluĢur. Teorik eğitimin sonrasında kurs içerisinde yine konu-
sunda eğitilmiĢ bir öğretmen tarafından pratik sürüĢ eğitimi alır. Bu eğitimi aldığı araç da özel bir 
araçtır. Tüm bu eğitim sürecini tamamlayan aday sürücü merkezi olarak yapılan teorik sınav ve yine 
pratik eğitimin denetlendiği bir direksiyon sınavından geçer. 

Sürücü Eğitiminde Görülen Aksaklıklar 

Ülkemizde sürücü eğitimi konusunda teorikte iĢleyen bir sistem gibi görülen sistemimiz gerçekte 
prosedürü yerine getirmekten öteye geçememektedir. Özellikle sürüĢ eğitimleri yeterliliğin çok altında 
kalmakta sürücülerin birçoğu sürücü belgesi almaya geldiği andaki durumuyla aynı durumda belgele-
rini almaktadır. Ve ne yazık ki birçok sürücü araç kullanmayı hiç bilmeden sürücü belgesi sahibi 
olmaktadır. Daha da kötüsü sürücülerin ehliyet belgesi sahibi olabilmek için kullandıkları güzergahla-
rın ve sınav esnasında araçlarla kendilerine yaptırılan hareketlerin mühendislik anlamında karayolu 
sistemi olmaktan çok uzak olmasıdır. 

Diyarbakır da yıllarca sürücü belgesi pratik sınavlarının MEB tarafından yapıldığı güzergaha ait bir 
fotoğraf aĢağıda verilmiĢtir. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

18 

 

Resim 4 

 

Resimde devlet yolu olarak kullanılan güzergahta yön levhaları kullanılarak Devletçe meĢrulaĢtırılmıĢ 
bir orta refüj aralığı görülmektedir. Görülen bu orta refüj aralığından sürücü sınavı esnasında sürücü-
lerin dönüĢ yapmaları istenilmektedir. Yani bir anlamda devlet sürücülerine illegal sürücülük teknikle-
rine dayalı bir sınavla sürücü belgesi vermektedir.  aslında projesinde ve resmiyette kapalı olan bu 
refüj aralığı gibi ülkemizde binlerce orta refüj aralığı da bulunmaktadır. 

Ülkemiz Trafik Düzeninde Devletin Etkisi 

a-)Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü denetimi dıĢındaki yollarda projeli imalat asgari düzeydedir. 

b-)Karayolları Genel Müdürlüğü denetiminde yer alan otoyollar dıĢındaki yollarda projesine göre 
imalat çoğu kesimde büyük hatalarla yapılmaktadır. Orta refüjlere imalat esnasında vatandaĢın zorluk 
çıkarmaması için geçiĢler bırakılmakta, KamulaĢtırma ve imalattan tasarruf amaçlı projelerde büyük 
tavizler verilmektedir. Yol imalatında çalıĢan ekipler son derece yetersiz ve eğitilmekten uzaktır. 
Kontrol mühendisi sayıları gereğinin çok altında bölge sınırları kontrol edilebilirliğin ötesindedir. 

c-)Projeler sürücüyü yönlendirmekten uzak kavĢaklar ve yollar hız ön planda tutularak tasarlanmak-
tadır. 

d-)Karayolları dıĢına yol imalatıyla uğraĢan kurumlar (Belediyeler, Ġl özel idareleri) eğitimli personel 
bulunmadığından dolayı Karayolları Genel Müdürlüğünü kalıp olarak alıp onun gibi yollar yapmaya 
çalıĢmakta ve dolayısıyla Ģehir içlerinde kapasiteyi hız ile arttırma yoluna gidilmektedir. Çoğu zaman 
bu kurumlar Karayollarından yol yapımı konusunda destek almaktadır. 
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e-)Modern bir ĢehirleĢme anlayıĢı bulunmamakta Ģehir plancıları yol güvenliğinden bi haber planlar hazır-
lamaktadır. ġehir planları hazırlanırken istisnalar dıĢında vatandaĢ istekleri bilimin ötesine geçmektedir. 

Yazılan maddeler göz önüne alınırsa Devletin yol düzenlemesinde toplumu yönlendirdiği söylenemez. 
Ülkemizde Devlet kendisini yolları yönlendirme bakımından toplumun gerisine itmiĢ durumdadır. Bu 
durum trafikte düzensizliği ve haliyle trafik kazalarını beraberinde getirmektedir. 

Toplumun Trafik Düzeninde Üstün Olmasının Yarattığı Olumsuzluklar 

Toplumun trafik düzeninde devletin önünde olması hayatın her alanına yansıyan olumsuzluklar doğu-
rur. Bu olumsuzların baĢında toplumdaki bireylerin devleti bir düzen unsuru olarak algılamasının 
zorlaĢması gelir. Toplumdaki bireyler ulaĢım ihtiyaçlarını yeterli biçimde karĢılayamazlar. Trafik içeri-
sinde bireyler olabildiğine özgürdür. Bu durum insanın iç duygularını trafikte yansıtması olarak ortaya 
çıkar. Trafiğin ağırlaĢmasından bunalan sürücüler boĢ yollarda bu eksiklerini (imkanların da buna 
uygun olmasına bağlı olarak) karĢılarlar. Trafikte düzeni bozan sürücüler geliĢir. Bunlara bağlı olarak 
diğer sürücüler de savunma durumunu alıp onlar gibi hareket etmeye baĢlar. Trafikteki insanların bir 
birlerinin haklarına riayet etmeyiĢi bireylere hak yemeyi öğretir. Devlete rağmen hak yiyen insanlar 
devletten korkmaz ve hayatın her alanında hak yemeyi bir marifet bilmeye baĢlarlar. Ve sonuç olarak 
Trafik düzeninde zayıf olan devlet diğer alanlarda da zayıflar. UlaĢımda toplumun üstünlüğü güçlü bir 
devlette olmaması gereken bir durumdur. 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Karayolu ulaĢımı hayatın her alanına etki edebilecek kadar önemli bir konudur ve geliĢmiĢ ülkelerde 
devletler ulaĢım konusunda toplumun önünde yer almaktadırlar. UlaĢımda halkını kontrol edebilen 
devletlerinde trafik sorun yaĢamadığı görülür. Trafikte sorun yaĢamayan toplumlara seyahat esnasın-
da ilk göze çarpan insanların birbirlerinin haklarına olan saygılarıdır. Bu nedenle geliĢmek isteyen bir 
devlette devlet kesinlikle ulaĢımda toplumun önünde yer almalıdır. Ülkemizde ne yazık ki üstünlük 
toplumda yer almakta ve sonucunda her gün bir trafik karmaĢası yaĢanmaktadır. Ülkemizin ulaĢım 
üstünlüğünü toplumun elinden alarak kontrolü sağlayabilmesi için; 

*Karayolu mühendisliğini ayrı bir mühendislik olarak tanımalı 

*Yol imalatlarını denetleyecek karayolu müfettiĢliği akademisi kurulmalı 

*ġehir plancılarını karayolu mühendisliği konusunda yeterli eğitime tabi tutmalı 

*Yollarını sürücüleri koĢullandıracak ve devlet üstünlüğünü hissettirecek Ģekilde tasarlamalı 

*Sürücü belgelerini verirken kullanılacak olan güzergahı mühendislik açısından kontrol etmeli 

*Yol imalatlarında proje uygunluğu denetlenmeli 

*Yol imalatlarını denetleyecek diğer kurumlardan bağımsız bir denetleme kurumu kurulmalı kara yolu 
konusunda kurum içi teftiĢ kurulları kaldırılmalı ve denetim bu kurumlara verilmeli bu denetleme 
kurumu çalıĢanları hiçbir zaman yol imalatını yapan kurumlardan olmamalı, buralara yalnızca karayo-
lu müfettiĢliği akademisi mezunları alınmalıdır. 

Ülkemizde ulaĢım konusunda devlet üstünlüğü sağlanmadan da trafik kazaları son bulmayacaktır. 
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BĠR KENTĠÇĠ ULAġIM MODU OLARAK KABLOLU SĠSTEMLER VE 
TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Mustafa ILICALI1, Nilgün CAMKESEN2, Mehmet KIZILTAġ3 

 

1.GĠRĠġ: 

Günümüzde her geçen gün artmakta olan kent içi yolcu hareketliliğinin karĢılanması için, gerek çevre 
etkilerinin az olması gerekse de yatırım ve iĢletme maliyetlerinin diğer ulaĢım modlarına nazaran 
düĢük olması sebebiyle, kablolu sistemler tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kent 
içinde her geçen gün artan trafik sıkıĢıklığının azaltılması, yol güvenliğinin ve kaza sayılarının azaltıl-
ması açısından kablolu sistemler; güvenli, hızlı, konforlu bir ulaĢım modu haline gelmiĢtir.  

2.TARĠHÇE: 

Kablolu Sistemlerin tarihine baktığımızda; binlerce yıl öncesinde, UlaĢtırma Problemleri çoktan iplerin 
yardımıyla çözülmüĢtü. Yüzyıllar öncesinde kablolu hatların insanları ve eĢyaları taĢımak üzere ĢaĢı-
lacak derecede ilerlemiĢ düzeyde kullanılmıĢ olmasına karĢı, Modern Kablolu Sistem ilk deneyimini 
henüz 19.yüzyılın ortalarında gösterdi. Bunun için gerekli ivmelenme; Endüstri Devrimi sürecinde 
buhar mühendisliği, demiryolları ve tel halatlar ile sağlandı. 1900‟lerle birlikte; yüksek performanslı 
teleferikler aynı zamanda yolcu taĢımacılığı içinde üretilmeye baĢlandı ve kendilerini esas olarak 
Alpler ve çevresinde gösterdiler. ABD‟de 1920‟lerde ve Avrupa‟da 1945‟lerde otomobilin keĢfi ile 
birlikte kablolu sistemler Ģehir dıĢına taĢındı. Yinede, dağlık alanlarda kıĢ turizminin geliĢmesinin bir 
sonucu olarak; takip eden on yıllarda teleferik teknolojisi hızlı teknik geliĢimler kaydetti. Bugün kablolu 
sistemler ulaĢımda; oturmuĢ, verimli ve konforlu bir araçtır. Esneklik ve maliyet verimliliği gibi özel 
karakteristikler ve kentsel planlama ile geliĢim bağlamında; teleferikler Ģehir içi ulaĢımında önemini 
tekrar kazanıyorlar.   

3.KABLOLU SĠSTEMLERĠN KULLANIM KOġULLARI VE DĠZAYNI: 

Kent içinde; gün geçtikçe artan trafik sıkıĢıklığı ve kaza oranlarına karĢı „kablolu sistemler‟ güvenli, 
dik eğimleri rahatlıkla aĢabilen, kendi güzergâh trafiğini bir baĢka ulaĢım modu ile paylaĢmak duru-
munda olmayan bir ulaĢım kompozisyonu sunmaktadır. Asma kablo üzerinde insanların taĢınmasını 
saymazsak ilk modern yolcu teleferikleri; raylar üzerinde 1860 dolaylarında yürütüldü. Fakat elli yıl 
sonra bu adım radikal bir değiĢimle; yük taĢımacılığında yerini teleferiğin ispatına bıraktı. Yüzyılı 
aĢkın teknik geliĢmelerin ardından; teleferikler bütünüyle güvenli bir ulaĢım aracı olarak ortaya çıktı. 
Günümüzde; özellikle büyükĢehirlerde artan ulaĢım talebi, Karayolu üzerindeki yükü arttırmakta, bu 
durum tıkanmaların yanında trafik güvenliği üzerinde de olumsuz etki oluĢturarak, ölümlü ve yaralan-
malı kazaların sayısını arttırmaktadır. Bu kazaların araĢtırmasında; büyük bir payın yol üzerinde 
yolcu, yaya, sürücü olarak bulunan insana ait olduğu görülmektedir. Olumsuz hava koĢulları; kar, buz, 
sis v.b. trafik kaza sayılarını daha da arttırmaktadır. Trafik Güvenliği‟nin sağlanmasında; Karayolu 
üzerinde alınacak çok sayıda tedbirin yanı sıra daha güvenli ulaĢım sistemlerinin kullanılmasının da 
önemli bir katkısı olacaktır. Burada; teknolojik geliĢmelere açık, güvenli, yakıt tüketimi çevreci ve 
düĢük maliyetli, kendi güzergâhını baĢka bir ulaĢım modu ile paylaĢmak durumunda olmayan  

                                                           
1, 2, 3 BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye 
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„Kablolu Sistemler‟ alternatif bir kentiçi toplu ulaĢım modu olarak ön plana çıkmaktadır. ĠletiĢim çalıĢ-
maları „toplu yolcu ulaĢımı‟ nda özel bir rol oynamaktadır. Daha yüksek ulaĢım kapasite yoğunluğu; 
taĢınan kiĢi baĢına daha düĢük maliyet ve enerji harcamaları demektir. Bu nedenle; yolcu sayısındaki 
artıĢ miktarları bir toplu taĢıma aracının ekonomik ve ekolojik baĢarısına önemli bir katkıdır. Birçok 
Ģehirde; bu gibi bir değerlendirme kentsel ulaĢtırma sisteminin seçiminde önemli bir rol oynar. Yeni-
likçi ulaĢımın bakıĢ açısında; bireysel taĢıma ile toplu taĢıma arasındaki tercihte ikincisi ağır basmak-
tadır. 1970‟ler ve 1980‟lerde otomobil trafiği kaynaklı problemler; bugüne kadar süren sorgulamalar 
sonucu „çevre dostu arabalı Ģehirler‟ kavramsallaĢmasını oluĢturdu. Bunun bir sebebi; otomobilin 
eriĢilebilirliğinin uçak gibi olmasıdır çünkü her noktaya izli olmayan direk ulaĢım söz konusudur. Ter-
sine; toplu ulaĢım araçlarının eriĢilebilirliği hatlar ve ağlar boyuncadır ve bu büyük zonlar arası opti-
mum düzeyde bir hizmet doğurur. Seyahat rotasının kablolu bir sistemle mi yoksa bir ray üzerinde mi 
gideceği konusu; yer Yeterliğinin ortaya konmasını gerektirir. Havaraylar; demiryolu için sürekli bir hat 
gerektirir. Çift füniküler sistemlerde; bütün seyahatin her iki yönü boyunca yekparelik mevcut olup her 
iki yön içinde araçların birbirini geçmesini sağlayan bir tekil ray vardır. Kablo bağlantısı gerginliğinin 
düĢük olmasının sonucu olarak; tekil kablo bağlantılı hatlar daha büyük salınırlara sahiptir ve temel 
olarak arazi yayılımıyla uyarlanmıĢlardır. Çift kablolar, Üçlü kablolar ve Dörtlü kablolar; daha sıkı 
gergilere sahiptirler ve daha az güç katkısı ile daha uzun süreli yolculuklar için elveriĢlidirler. Yerden 
mümkün olan maksimum yükseklik; güvenlik elveriĢliliğine bağlıdır(yerden alınan yolcu sayısında 
düĢüĢ ya da bir güvenlik taĢıtının desteği).  

4.KABLOLU SĠSTEMLERĠN ELEMANLARI VE MĠMARĠ: 

Bir kablolu sistem yapımı; mimari ve Ģehir planlama alanında birçok fayda ortaya koyar. Geleneksel 
olarak; sistemdeki her ana elemanın tasarımının imkânı kendine özgüdür. Örneğin; istasyonların 
mimarisi, inĢaat Ģekli ve destek kolonlarının ya da rayların renklendirilmesi ve kabin ya da taĢıtların 
tasarımı gibi. Mümkün olan en üst düzey sistem güvenlik ve emniyetini sağlamak için; kablolu sis-
temdeki bütün ana sürüĢ elemanları kapsamlı bir sistemde donanımlıdır. Örneğin üç sürüĢ sistemi 
vardır: (1) Bir ya da iki elektrik motorlu bir ana sürüĢ sistemi, (2) Güç Ģebekesinden bağımsız çalıĢan 
yardımcı bir sürüĢ sistemi ve (3) Direk sondaj çarkına bağlanan ve kendi motoruyla çalıĢan bir acil 
sürüĢ sistemi. Vitessiz sürüĢ imkânı da mevcuttur ki; motor vites olmaksızın direk sondaj çarkına 
bağlanarak kablo çekim sürüĢünü sağlar. Aynı zamanda frenlerde farklı tasarım imkânlarına sahiptir. 
ĠĢletim boyunca; frenleme – iĢlevini jeneratörler ya da elektrik kaynaklarınca sağlayan – elektrik mo-
torlarınca yapılır. Ayrıca; direk sondaj çarkınca çalıĢtırılan bir servis freni ve acil sürüĢ freni vardır. 
Kablolu Sistemler; modern trafik mühendisliği talepleri ile örtüĢmektedir, bunun için birçok toplu taĢı-
ma sistemine uyarlanabilirler. Toplu ulaĢım araçlarının eriĢilebilirliği; hatlar ve ağlar boyuncadır ve bu, 
büyük zonlar arası optimum düzeyde bir hizmet doğurur. Modern Kent GeliĢimi ve Planlamasında; 
karma ulaĢım kullanımı ön plana çıkmıĢtır. Çünkü eğer Ģehrin nüfusu yakın çevresindeki bütün iĢlet-
melere rahat ulaĢabiliyorsa, bu sadece mesafelerin kısa olması demek değildir ve aynı zamanda 
Ģehrin hayat kalitesinde artıĢ demektir. ġehir Planlaması açısından; havarayların güzergâh boyunca 
az yer kaplamaları, sadece destek kolonlarının yere mesnetleniyor olması büyük önem taĢımaktadır. 
Buna ilaveten; nehirler, yollar, hendekler ve diğer engeller bağlanabilir, böylece parklar, koruma 
alanları, sergi yerleri ve diğer alanlarının herhangi bir ulaĢım güzergâhı ile bölünmesi tehlikesi kal-
maz. Kablolu sistemler; mümkün olan en kısa mesafe boyunca en dik yamaçları geçme kabiliyetinde-
dirler ve bu onların alan ihtiyacının dolambaçlı bir yola nazaran daha az olduğu anlamına gelmekte-
dir.  
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5.KABLOLU SĠSTEMLER VE YEREL ULAġIM SĠSTEMĠ: 

Kablolu Sistemler; modern trafik mühendisliği talepleri ile örtüĢmektedir, bunun için birçok toplu taĢı-
ma sistemine uyarlanabilirler. Üretici mimari; estetik açıdan tatminkâr ihtiyaçlara cevap verebilir. Buda 
hem ulaĢım moduna talebi arttırır ve hem de Ģehir görünümünde bir devrimdir. Yerel bir toplu taĢıma 
sisteminin kurulumunda; gerekli olan ulaĢtırma kapasiteleri ana faktördür. Emniyet ve dakiklik bağla-
mında kablolu sistemler; güzergâhını baĢkalarıyla paylaĢmak zorunda olmadığı için otobüs ve tram-
vaylara üstündürler. Tırmanma kabiliyeti bağlamında; kablolu sistemler- raya monteli ya da yol üze-
rinde giden – sistemlere nazaran çok daha üstündürler. Modern Kent GeliĢimi ve Planlamasında; 
karma ulaĢım kullanımı ön plana çıkmıĢtır. Çünki; eğer Ģehrin nüfusu yakın çevresindeki bütün iĢlet-
melere rahat ulaĢabiliyorsa, bu sadece mesafelerin kısa olması demek değildir ve aynı zamanda 
Ģehrin hayat kalitesinde artıĢ demektir. Bu yeni küçük ölçek konseptlerde; kablolu sistemler ulaĢım 
adına yeterli hassas çözümleri üretmeye elveriĢlidirler. Kentiçinde en çevre dostu seyahat Ģekli; 
yürüyüĢ ve bisiklet kullanımıdır. Ve bunları; toplu taĢıma araçları takip eder. Bireysel motorlu taĢıt 
ulaĢımı sonunda bitecektir çünkü; birçok ekolojik olumsuz etki söz konusudur. (egzoz salınımı, gürül-
tü, lastik izi, yollara ayrılan geniĢ alanlar ve parklanma alanları, v.b.)Yerel bir toplu taĢıma sisteminin 
kurulumunda; gerekli olan ulaĢtırma kapasiteleri ana faktördür. Gerçekçi koĢullar altında; belediye 
otobüsleri bir yönde ve 1 saatte 1500 ila 3500 yolcu taĢımaktadır. Tramvaylar; daha geniĢ araçlara 
sahiptirler ve bir yönde 1 saatte 10000‟ e varan kapasitede yolcu taĢıyabilmektedir. Tramvayların 
modern bir çeĢidi olan hafif raylı sistemler bu kapasitenin iki katına kadar çıkabilmektedirler. Yüksek 
frekanslarda iĢletilen yüksek performanslı metrolar bir saatte 60000 insan taĢıyabilme kapasitelerine 
ulaĢabilmektedir.  

6.SEÇĠLMĠġ ÖRNEKLER: 

Finansal hizmetler gündeme geldiğinde dünyanın baĢkenti Zürih‟ tir ve bölgesel çevresinde kültür-
medya ve turizm alanlarında önem sahibidir. Ayrıca; dünyada yaĢam kalitesi en yüksek olan Ģehirler-
den biridir. Zürih Havaalanında; Skymetro, Airside Center (Hava yakası Merkezi) ile Dock E. Arasında 
bağlantıyı sağlar. Skymetro 1,5 milimetrelik hava yastığı üzerinde yürüyen ve paralel tünelden geçen 
bir kablolu hattır. Seyahat süresi 2 dakika civarındadır. Detroit; ABD‟ nin ünlü otomobil baĢkentidir 
fakat Ģehir ayın zamanda önemli bir kültürel role sahiptir (ünlü bir müzik sahnesi, Detroit Sanat Ensti-
tüsü, v.s.) Detroit Metropolitan Wayne Eyalet Havaalanı dünyanın en büyük 20 havaalanı arasındadır. 
2002‟ de; hava yastıklı bir kablolu hat iç hizmet servisleri için inĢa edildi. Bu sürat treni yolcu alanı 
kotunun 6 metre (20 feet)  üzerinde seyrettiğinden, asansörlerle eriĢilebilirdir. Merkez istasyonla 
birlikte 3 istasyon vardır ve bunlar güzergâh üzeri aktarma noktaları olarak iĢlev görür. Her bir tren; 
112 Ģer yolcu taĢıyan 2 taĢıttan meydana gelmektedir. Detroit Havaalanı‟ nda zeminin 6 metre üze-
rinde hava yastıklarında ring seferi hizmeti sunmaktadır. Oeiras; Lizbon‟ a komĢu küçük bir Ģehirdir. 
Aynı ismi taĢıyan bölgenin idari merkezidir. Ekonomik olarak canlı olan bu merkezde; Nestle, Micro-
soft, Cisco, General Electric, Nokia ve diğer büyük Ģirketlerin Ģubelerini içeren birçok iĢ parkları var-
dır. Yerel ulaĢımdaki önemli bir varlıkları geri kalibrasyonlu bir havaray hattı olan SATU‟ dur (Otoma-
tik Kentsel UlaĢım Sistemi). Tek bir ray hattı üzerinde her seyahatte 78 yolcu taĢıyan 2 taĢıttan oluĢur 
ve merkez istasyon aynı zamanda aktarma merkezidir. Perugia; Ġtalya‟ nın Umbria Bölgesi‟ nin baĢ-
kenti olup yaklaĢık 3000 yıl önce Etrüskler tarafından kurulmuĢtur. Tarihi Ģehir; eski binaları ve dar 
sokaklarıyla bir tepe üzerinde kuruludur. Bu; belediye yönetimini alternatif ulaĢım araç yaklaĢımlarını 
zorladı. ĠĢ bu sebeple Perugia; çok sayıda asansör ve yükseltme sistemleriyle yayaların Ģehir merke-
zine kolay ulaĢımına imkân veren bir Ģehir olarak bilinmeye baĢlandı. Perugia; bir baĢka önemli adımı 
Ģehir merkezini yeni bir ulaĢım aracıyla daha tanıĢtırarak attı: Herbiri 50 Ģer yolcu taĢıtan taĢıtlardan 
oluĢan Havaray Sistemi. Kablolu Sistem; çevre ilçelerden biri olan Pian di  
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Massiano‟ da geniĢ bir açık otopark inĢası sonucunu doğurdu. Bu hat; mevcut demiryolu hattı çevre-
sinde oluĢan yeni bir yerleĢim zonunu geçtikten sonra bir tüneli aĢarak tarihi Ģehir merkezine ulaĢ-
maktadır. 

Ülkemizde ise kablolu sistem uygulamaları; Erzurum, Bursa, Kartalkaya gibi kıĢ turizm merkezlerinde, 
Ordu, Samsun, Aydın gibi bazı illerde mevcuttur. Geneli itibariyle dağlık arazili ve kıĢ turizmi yönün-
den büyük geliĢme potansiyeline sahip yerlerde tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. Artvin gibi topografyası 
arızalı olan bazı il ve ilçelerde ise planlama çalıĢmaları yapılmaktadır. Örneğin Artvin‟ de T.C. Çoruh 
Üniversitesi ile Ģehir merkezi arasında noktalarda ulaĢımı sağlaması öngörülmektedir. Halen mühen-
dislik çalıĢmaları devam etmektedir. 

Ülkemizin geneli itibariyle dağlık arazi yapısı, birçok turizm faaliyetine yatkın olması, kaza oranlarının 
yüksekliği gibi sebeplerle, toplu ulaĢımın yaygınlaĢtırılması perspektifinin paralelinde „kablolu sistem-
ler‟ hızla yayılabilirlik potansiyeline sahiptir. Özellikle; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri‟ nin kıĢ 
turizm odakları olarak ön plana çıkması ve arazi koĢulları, bu iki bölgede kablolu sistemleri etkin 
kılabilecektir. Bunun yanı sıra; Ġstanbul‟ dada kimi noktalarda; arazi Ģartları, toplu ulaĢımın sağlanma-
sı ve tarihi-turistik etkenlerle „kablolu sistemler‟ daha çok tercih edilebilecektir. 

7.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME: 

Genel Ģartlarda; bütün kıyaslamalarda bir ana kural vardır: „iyi‟ ya da „kötü‟ sistem yoktur. Belirli ihti-
yaçlara binaen; „yeterli‟ ya da „az yeterli‟(yetersiz) sistemler vardır. Sonuç olarak; Kablolu Sistemler 
dik eğimleri rahatlıkla aĢabilen, teknolojik geliĢmelere açık, maliyet ve taĢıma yönünden elveriĢli, 
geniĢ kullanım alanlı olup „trafik güvenliği‟ açısından „kent içi toplu taĢıma‟ da çığır açıcı olacaktır. 
Ülkemiz özelinde; „trafik güvenliği‟ baĢta olmak üzere, çok yönlü bir uygulanabilirliği vardır. Ülkemizin 
tarihi ve turistik merkez potansiyeli, topografik yapısı, toplu ulaĢımın etkinleĢtirmesi yönünde politika-
lar izlemesi ve maliyet koĢulları sebebiyle „kablolu sistemler‟ diğer ulaĢım modlarınada kolayca enteg-
re olabilme özelliklerinden dolayı uygulama sahasının geniĢ olabileceğini ve kolayca, kısa sürede 
uygulanabileceğini düĢünmekteyiz. Bu sistemler; çok daha az bir alana ve kamulaĢtırma, iĢletme 
maliyetine ihtiyaç göstermektedir. Yukarıda özetlenen bu önemli avantajlarından dolayı; ilgili belediye-
ler, yapacakları veya güncelleyecekleri „UlaĢım Master Planları‟ çerçevesinde kablolu sistemlere de 
yer vererek, elveriĢsiz topografik durumlarda bu sistemi de değerlendirerek fizibil olacak etüt sonuçla-
rına göre uygulamasına yer vermelidirler. Ülkemizde son yıllarda hizmete giren teleferik sistemlerinde 
etütlerde tahmin edilen değerlerin çok üstünde yolculuk talepleriyle karĢılaĢılmaktadır. Bu durum; 
baĢa baĢnoktasının, yani yatırımın karĢılanma süresinin çok daha kısalmasını sağlayacaktır. 

 

ANAHTAR KELĠMELER: Trafik Güvenliği, Kablolu Sistemler, Kentiçi UlaĢım 

KAYNAKLAR: 

[1] Seeber, Anton “The Renaissance of The Cableway”, Prokopp&Hechensteiner, Ġtalya, 2010 

[2] Ilıcalı, Mustafa “TaĢıma Dünyası Gazetesi, Kablolu UlaĢım Sistemleri Yazı Dizisi”, 20 ġubat-11 Mart 2012 
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OUTDOOR REKLAMLARIN VE YOL KENARLARINDAKĠ DĠĞER GÖRSELLERĠN 
SÜRÜġ GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

 

Prof. Dr. Osman ÖZSOY1 

ÖZET 

SürüĢ güvenliği artırmaya ve trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalıĢmalar tüm dünyada devam 
etmektedir. Konu tüm yönleriyle ele alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Sürücünün emniyetli sürüĢ için kurallara uyması, aracın teknik özellikleri ve yol kalitesi gibi temel 
etkenlerin yanı sıra, çevreden sürücüye ulaĢan görsel ve iĢitsel mesajların da sürüĢ güvenliğini etkile-
yen temel faktörler arasında olduğu yapılan araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur. 

Üstelik karayolları kenarındaki outdoor reklamların ve diğer görsellerin sürücüler üzerindeki etkilerinin 
sürücünün cinsiyetine, reklamın niteliğine, mesajın içeriğine ve sürücünün o anki psikolojisine göre 
farklı etkiler ortaya koyduğu tespit edilmiĢtir. 

Bildiride, karayolları kenarındaki görsel unsurların sürüĢ güvenliği üzerindeki etkileri yapılan araĢtır-
malar ıĢığında tüm yönleri ile ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler:  

Outdoor Reklam, sürüĢ güvenliği, karayolları, algılama, dikkat kaybı. 

 

GĠRĠġ 

SürüĢ güvenliğini artırmaya ve trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalıĢmalar tüm dünyada devam 
etmekte, konu tüm yönleriyle ele alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Sürücünün emniyetli sürüĢ için kurallara uyması, aracın teknik özellikleri ve yol kalitesi gibi temel 
etkenlerin yanı sıra, çevreden sürücüye ulaĢan görsel ve iĢitsel mesajların da sürüĢ güvenliğini etkile-
yen temel faktörler arasında olduğu yapılan araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur. 

Üstelik karayolları kenarındaki outdoor reklamların ve diğer görsellerin sürücüler üzerindeki etkilerinin 
sürücünün cinsiyetine, reklamın niteliğine, mesajın içeriğine ve sürücünün o anki psikolojisine göre 
farklı etkiler ortaya koyduğu tespit edilmiĢtir. 

TRAFĠK PSĠKOLOJĠSĠ 

Ġnsanın yaĢamı içinde yaptığı her iĢe yönelik bir psikolojisi olduğu gibi, „trafik psikolojisi‟ de var-
dır.Trafik psikolojisi; psikoloji ilkelerinin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanması demektir. 

Trafik psikolojisinin ilgi alanına giren baĢlıklar; sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirilmesi, 
sürücülük tarzları ve trafikte risk alma davranıĢı, sürücü eğitimi ve rehabilitasyonu, ergonomi, trafik 
güvenliği için bilinçlendirme, yasaları yapan ve uygulayanlara danıĢmanlık, trafikle ilgili davranıĢ, 
tutum, yetenek ve becerileri ölçme araçları geliĢtirmedir.  

                                                           
1 Haliç Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölüm BaĢkanıE-posta: osmanozsoy@gmail.com Web: 
www.osmanozsoy.com.tr 
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Henüz ülkemizde üniversitelerde bu alanda yüksek lisans programları yok. Ancak Türk Psikologlar 
Derneği‟nce sürekli eğitim programları düzenleniyor. 

Trafik psikolojisinin sürüĢ güvenliği üzerindeki etkilerini yapılmıĢ bir araĢtırma üzerinden de aktarabiliriz. 

Bir sigara firmasının desteği ile BirleĢik Krallık‟ ta bulunan Brunel Üniversitesi tarafından 2005 yılında 
SürüĢ Simülatörü (BUDS) kullanılarak araĢtırmalar yapıldı.  

Bu çalıĢmada yaĢ ortalaması 32,5 olan 29 kadın 29 erkek 48 katılımcı denek olarak yer aldı.  

Sürücülerin göz hareketleri özel bir teknikle kaydedildi. Katılımcılara gerek reklam panoları olmadan 
gerekse de reklam tabelaların olduğu ortamda testler yapıldı.  Her denemenin ardından katılımcıların 
trafikte karĢılaĢtıkları bazı reklamları hatırlamaları istendi. BakıĢ süresi analizleri ve göz hareketleri ile 
ilgili veriler önemli sonuçlar ortaya koydu. Hatta sürücülerin yol tipi reklam bağımlısı olup olmadıkları 
da ölçümlenmeye çalıĢıldı.  

ÇalıĢma sonunda; 

 Yol kenarına yerleĢtirilen reklamlar nedeniyle sürücülerin konsantrasyon kaybı yaĢadığı ve 
sürücülerin beĢ saniye kadar dalıp gittiği tespit edilmiĢ. Bu ortalama bir hızla top sahasın-
dan daha uzun bir mesafeye denk geliyor.  

 Sürücülerin ilgi ve dikkatlerini çeken reklam panoları ile karĢılaĢtıklarında Ģerit ihlali yaptık-
ları, sürücülerde dikkat eksikliğine neden olduğu ve sürüĢte performans düĢüklüğü oluĢtur-
duğu tespit edilmiĢ. 

 KarmaĢık kavĢaklarda ve trafiğin yoğun olduğu yollarda aracın kontrolünü daha da güçleĢ-
tirdiği görülmüĢ. 

 Bu araĢtırmaların ardından BirleĢik Krallık'ta reklam panolarının trafikte oluĢturduğu risk ko-
nusunda haklı endiĢeler artmaya baĢlamıĢ konu Parlamento‟da da gündeme getirilmiĢ.  

 Karayollarında reklamların hangi noktalara konulması gerektiği konusunda daha titiz çalıĢ-
malar yapılması fikri ağırlık kazanmıĢ. 

DÜNYANIN EN CĠDDĠ PROBLEMLERĠNDEN BĠRĠ OLARAK TRAFĠK SORUNU VE SÜRÜġ GÜ-
VENLĠĞĠNĠ RĠSKE SOKAN FAKTÖRLER 

Trafik kazaları sadece ülkemizde değil tüm dünyada doğal afetlerden daha fazla sosyal ve ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır.  

Trafik kazalarının yaralanma, sakat kalma ve ölüm açısından etkisi kamu sağlığını ilgilendiren sosyal 
ve global bir problem olarak insanlığın önünde durmaktadır.  

Bu problemi çözme ve kayıpları azaltabilmek için konuya çok boyutlu bakılması zarureti ortaya çıkmıĢtır. 

OECD raporları, trafik kazalarında bir saat içinde yaralanma riskinin, çalıĢan bir iĢçiden 30 kat fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde önlemler iyiye doğru seyrederken, geliĢmekte olan ülkelerde çeĢitli olumsuzluklar 
nedeniyle durum daha da kötüleĢmekte, ciddi can ve mal kaybına neden olmaktadır. 

Ülkemizdeki istatistiklere göre trafik kazalarının %40-%60‟ı kent içi ya da kırsal yol kavĢaklarında 
meydana gelmektedir. 
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Hız-Anlık Dikkat Dağılması ve Kaza ĠliĢkisi 

Sürat körlüğü, artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri yani eĢya veya 
olayları tam anlamıyla algılayamamasıdır. Sürat körlüğünün en büyük tehlikelerinden birisi, sürücü-
nün aracın hızını olduğundan daha az zannetmesidir. 

Hız ne kadar artarsa, sürücünün bakıĢları o oranda daha uzağa odaklanmakta, bunun sonucunda 
sürücü yol kenarında neler olduğunu, tehlike yaratabilecek geliĢmeler olup olmadığını algılayama-
maktadır. 

 Karayolları genel müdürlüğünün her yıl ülke genelinde yaptığı hız ölçümlerinde yaklaĢık 
olarak kamyonların % 30‟unun, otomobillerin % 50‟sinin ve otobüslerin % 70‟inin hız sınırla-
rını ihlal ettiği tespit edilmiĢtir (EGM, 1998). 

 Hız kusurları kazalara hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkide bulunmaktadır. Arkadan 
çarpma, yüksek hız, park etmiĢ araçlara çarpma gibi sürücü ihlallerinden kaynaklanan ka-
zaların büyük çoğunluğu anlık dikkat dağılmaları ile gerçekleĢmektedir.  

 Birçok Avrupa ülkesinde hız limitlerinin azalmasıyla ölümlü trafik kazaları oranında yıllık % 
20-50 oranında azalma olduğu ifade edilmiĢ, ortalama hızın 1 km/s artmasıyla ölüm oranın-
da yaklaĢık % 3‟lük bir artıĢ gözlenmiĢtir. 

 BaĢka bir çalıĢma sonucuna göre, hız limitinin 90 km/s‟den 105 km/s‟ye çıkarılması sonu-
cunda hız kusurlarının % 30‟lardan %42‟lere çıktığı görülmüĢtür. 

Hız neden risktir? 

Otoyollarda 130 kilometre saat olarak belirlenen hız sınırını aĢan sürücülerin görme oranının düĢtüğü 
ve daha yüksek hızlarda da “hız körü” olduğu tespit edilmiĢ durumda. 

AraĢtırmalar, 80 kilometre hızda giden bir aracın kaza yapması durumunda araçtaki yolcuların ölme 
olasılığının, 30 kilometre hız yapan araçtakilere göre 20 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.  

32 kilometre hızla çarpılan yayaların yüzde 5‟inin yaĢamını yitirdiği, buna karĢın saatte 64 kilometre 
hızla meydana gelen kazalarda bu oranın yüzde 85‟e çıktığını ortaya koyuyor. 

Araç kullanırken görme açısıyla hız arasındaki ters orantı, 30 kilometre saat hızda 104 derece iken 
130 kilometreyi geçince 30 dereceye kadar düĢürüyor.  

Hız körlüğü etkisindeki sürücüler hızlarını 30 kilometre daha az algılıyor ve transit yolların Ģehir için-
den geçen, yayaların yoğun olduğu kısımlarda büyük risk oluĢturuyor.  

Hız artıĢı sürücünün sürüĢ sırasında çevredeki bilgileri toplama sürecinde, ayırt etme ve tanımlama 
için gerekli süreyi yok etmektedir. 

Burada esas önemli nokta ise hiç bir sürücünün (deneyimli-deneyimsiz, kadın, erkek, genç-yaĢlı vs.) 
bu etkiden kaçınamamasıdır. 

Bir kaç kilometre/saat'lik hız artıĢı yanlıĢ algılama ve tahmine sebebiyet vermesi sonucu kazaya 
neden olabilecek bir tehlike olarak pusuda beklemektedir. 

Bu nedenle, yol kenarlarındaki çok katlı inĢaatların kat aralıklarına kaçıncı kat olduğu yazılarak sürü-
cüler sayma zahmetinde kurtarılmakta ve sürüĢ güvenliği riski azaltılmaya çalıĢılmaktadır. 
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YOL KENARLARINDAKĠ GÖRSELLERĠN SÜRÜġ GÜVENLĠĞĠNE ETKĠLERĠ 

Yapılan araĢtırmalar, kavĢaklarda görüĢe engel üçgen içerisinde kalan engeller kaldırıldığında kavĢak 
kazaları % 67 azaldığını göstermektedir. 

Günlük ortalama trafiği 15 000‟den fazla olan kavĢaklarda ve kavĢağa 6 m mesafede görüĢe engel 
cisim olan kavĢaklarda, aynı tip fakat görüĢe engel cisim bulunmayan kavĢaklardan %83 oranında 
daha fazla kaza olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Bu nedenle, sabit görüĢü engelleyen cisimlerin yanında yol kenarı park eden araçların güvenliğe 
etkisi de incelenmesi gereken önemli bir konudur.  

KavĢak görüĢ üçgeni içerisinde, kaldırımlarda görüĢü engelleyen kulübe, levha, bina, büfe, reklam 
panoları gibi engeller olmamasının yanında kavĢak içinde yol kenarı araç parkı da yapılmamalıdır. 
Farklı yollardan gelen araç sürücüleri birbirlerini yeterli mesafelerden kolaylıkla görebilmelidir. 

Yapılan araĢtırmalar, reklam panoları dahil yol kenarlarında yer alan görsellerin sürücüler üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktadır. 

Hollanda'da bulunan Radboud Üniversitesi'nde yapılan araĢtırmada, bir erkeğin güzel bir kadın gö-
rüntüsü ile karĢılaĢtığında nasıl bir tepki verdiği tespit edilmeye çalıĢılmıĢ. Sonuçlar ilginç: Erkek, 
güzel bir kadınla ilk karĢılaĢma anından itibaren bir kaç dakika içinde çok sağlıklı düĢünemiyor. Dik-
katini yeterince toplayamadığı, anlama ve idrak zorluğu çektiği anlaĢılıyor. 

AraĢtırmaya göre, kadınlar ise yakıĢıklı bir erkekle karĢılaĢsa bile, sağlıklı düĢünme yetisini kaybetmi-
yor. Bu bağlamda, yol kenarlarındaki çekici kadın reklamlarının sürüĢ güvenliği açısından yeniden ele 
alınmasında yarar var. 

Ruhr Üniversitesi yapılan araĢtırmada, erkeklerin direksiyon baĢına geçince testosteron hormon 
seviyesinin arttığı gözlenmiĢ. AĢırı hızla, trafik ıĢıklarına gösterilen dikkatsizliğin bu hormonal etki ile 
ilgisi olup olmadığının da ayrıntılı bir Ģekilde araĢtırılmasında yarar var. 

Nitekim New York'taki Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Levav‟ın yürüttüğü bir araĢtır-
ma, erkeklerin ilgisini çeken kadınla kurduğu görsel temasın ardından garantisi olmayan, riskli seçe-
nekleri daha büyük olasılıkla tercih ettiğini ortaya koydu. 

Ġspanya‟nın Valencia Üniversitesi araĢtırmacılarının 84 erkek üzerinde yaptıkları bir baĢka araĢtırma 
ise, çekici bir kadının varlığını hisseden erkeklerin çoğunda kur yapmak için bir fırsat doğduğu düĢün-
cesi oluĢtuğu gözlenmiĢ. Trafikte kadın sürücüleri sıkıĢtıran erkek sürücülerin davranıĢında ne tür 
içgüdüsel tutumların etkisi olduğu da bir araĢtırma konusu yapılmayı hak edecek kadar önemlidir. 

REKLAMLARIN BĠREYLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

Yol kenarlarındaki görsellerin sürüĢ güvenliğini etkilemeyecek Ģekilde planlanması da önem arz 
etmektedir. 

Daha çok kazanma hırsı profesyonel reklam çalıĢmalarını artırırken, reklamlarda artık Nöro-
Pazarlama Yöntemi de (Pazarlamada Fonksiyonel Manyetik Rezonanz Görüntüleme (fMRI) tekniğinin 
kullanılması) hız kazandı. 

Bu tür araĢtırmalar sayesinde reklam üreticileri, 'beyin hücreleri, beyin lopçukları, kan hızı' gibi hedef 
kitle tepkilerini izleyebilir hale geldiler. Tüketicinin beynine girip hangi reklam öğesine hangi tepkiyi 
verdiğini ayrıntısıyla raporlayabiliyorlar. 
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Yolun müsait olması nedeniyle yüksek hız yapılabilen ya da riskli kavĢaklara yakın noktalara konul-
mak istenen reklamların bu türden testlerden geçirilmesinde yarar ve sürücüler üzerinde sürüĢ güven-
liğini tehdit edecek bir dikkat yetersizliği oluĢturup oluĢturmayacağının test edilmesinde yarar var. 

Nitekim Ġngiltere'de Ġngiliz Royal Mail Ģirketi, kiĢilerin hangi reklam materyallerine nasıl tepki verdiğini 
anlamak amacıyla fMRI araĢtırması gerçekleĢtirdi.  

Bangor Üniversitesi'ndeki Deneysel Tüketici Psikolojisi Merkezi ile ortaklaĢa yürütülen çalıĢmalar 
sonunda, hafıza ve marka iliĢkisi için önemli olan duygusal uyarılma oranının daha yüksek olduğu 
tespit edildi. 

Bu veri bize, tüketici açısından heyecan verici markaların reklamların sürücünün dikkatini daha çok 
etkilediğini de göstermektedir. 

RENKLERE GÖRE GÖRSEL UNSURLARIN SÜRÜCÜLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE TRAFĠK 
LAMBALARI 

Nesnelerin renklerinin ve tasarımlarının insan üzerindeki etkileri uzun yıllardan beri bilim insanlarının 
üzerinde çalıĢtığı konularında baĢında geliyor. Nitekim Kumarhane, otel ve gazinolarda yerlere seri-
len gösteriĢli, rengârenk ve bol desenli halılar üzerine çalıĢmalar yürüten Chris Maluszynski, MGM 
Grand, Bellagio, Luxor ve The Flamingo gibi ünlü otellerdeki halıların desenlerinin müĢterileri daha 
fazla uyanık kalıp para harcamaya teĢvik edecek Ģekilde tasarlandığını tespit etmiĢ. 

Chris Maluszynski: “Bu halılar, duyulara saldırıyor ve ziyaretçileri uyanık tutuyor” diyor. Trafikte de 
duyulara hitap eden çevresel faktörlerin sürücüleri değiĢik Ģekillerde olumlu ya da olumsuz etkileme-
mesi düĢünülemez. 

Bu bağlamda, trafik ıĢıklarının renk tercihlerinin nasıl bir geliĢim gösterdiğinin de çarpıcı bir hikâyesi var. 

Trafik ıĢıkları uygulaması, demiryollarının trenleri kontrol için uyguladığı sinyaller örnek alınarak 
baĢlamıĢtır.  

Demiryolları idaresi kırmızı rengi 'dur' sinyali olarak seçmiĢti.  

Kırmızı renk kan rengi olduğundan asırlar boyu tehlikenin, tahribatın ve ölümün simgesi olmuĢtur. 
Demiryolları ilk faaliyete geçtiği 1830"lu yıllarda 'ikaz' ıĢığının rengi yeĢil, 'geç' ıĢığının ise beyazdı. Bir 
süre sonra beyaz sinyal problem yapmaya baĢladı. Beyaz renkli 'geç' sinyali diğer sokak lambaları ile 
karıĢtırılabiliyordu. 

Ama daha da kötüsü 'dur' iĢaretlerine konulan kırmızı mercekler yerlerinden düĢünce ıĢık beyazlaĢı-
yor, 'geç' sinyali olarak algılanıyor ve kazalara yol açabiliyordu. 

Sonunda demiryolcular kırmızıyı 'dur', yeĢili 'geç' sarı rengi de 'ikaz' sinyali olarak kullanmaya baĢla-
dılar.  

Bilindiği gibi sarı, renk spektrumu içinde en göz alıcı renktir. Böylece makinist bir sinyalin bulunması 
gereken yerde beyaz ıĢığı görürse, bir Ģeylerin yanlıĢ olduğunu anlıyor ve tedbirini alıyordu. Otomo-
billerin ortaya çıkması ve Ģehirlerde dolaĢmaya baĢlamalarıyla birlikte durum iyice kötüleĢti. Demiryol-
larındaki uygulama örnek alındı.  

Günümüzdekilere benzeyen ilk elektrikli otomatik trafik lambasını ABD'deki Cleveland'da otomobil 
sahibi ilk siyah olan Garrett Morgan geliĢtirdi. 1914‟de ilk denemelerine baĢlayan Morgan 1923‟de de 
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patentini aldı. Morgan 1963"de ölümünden az önce patentini 40 bin dolara General Electric firmasına 
sattı. 

SONUÇ 

Trafik güvenliğini riske soran, can ve mal kaybına neden olan kazalarda insan faktörünün genel 
sorumluluğu % 94.75 oranındadır.  

Ġnsan davranıĢları, kazalara götüren zincirin sayıca en fazla ve sık tekrarlanan halkalarını oluĢturmak-
tadır.  

Bu nedenle insan davranıĢını uyarmaya, eğitmeye ve denetlemeye yönelik davranıĢlar, kazaların 
azaltılması ve sonuçlarının katlanılabilir kılınmasında en öncelikli gündem maddesini oluĢturmalıdır.  

Güvenli sürüĢ; sürücü, araç ve diğer çevre faktörleri ile doğrudan ilgili bir konudur. Bu nedenle sade-
ce sürücü ve araçtan kaynaklanan nedenlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de dikkatle ele alınması 
güvenli sürüĢ açısından önemlidir. 

Özellikle insan davranıĢlarını içine alan risk faktörleri değerlendirmesine yeni bir boyut getirilmesi 
gerekmektedir. 

EKLER: 

SÜRÜCÜLERDE GÜVENLĠ SÜRÜġÜ ARTIRMAYA YÖNELĠK DUYARLILIK OLUġTURAN REK-
LAMLARDAN ÖRNEKLER 

Yol kenarlarındaki görseller sadece sürüĢ güvenliğini riske sokan unsurlar olarak görülmemelidir. 
Uygun alanlara yerleĢtirilen görseller arasında, trafikte güvenli sürüĢ duyarlılığı oluĢturmaya yönelik 
mesajlar içeren panolar da yer almaktadır. Bunlardan bazılarına iliĢkin örnekler Ģunlardır: 

Yeni Zelanda'da yapılan bu kampanyada yol boyunca aile fotoğrafları 
akıyor. Fotoğrafların ardından gelen panolarda da,  

"Hayatınızın gözünüzün önünden film Ģeridi gibi akıp gitmesine izin 
vermeyin. YavaĢlayın." yazıyor. 
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BMW'nin içkili araba kullanma-
ya karĢı kampanyasının sloganı:  

"Ġnsanlar için yapılan yedek 
parçalar arabaların ki kadar 

aslına uygun değildir." 

 

 

 

 

 

“Uykusuzluk sizden  
daha güçlüdür.” 
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"Emniyet kemerleri insanları bir arada tutar."  
sloganlı kampanya. 

 

 

 

 

Hollanda Trafik Birliği tarafından hazırla-
nan bu reklam, cep telefonu ile konuĢur-
ken meydana gelen kazalara dikkat çeki-

yor.  
Reklamdaki cep telefonu, tabutu andırı-

yor. 
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KARAYOLU TRAFĠĞĠ ve TRAFĠK PSĠKOLOJĠSĠ 

 

Mesut BAġ, Serdar MEMĠLĠ 

GĠRĠġ 

TRAFĠK PSĠKOLOJĠSĠ 

Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranıĢlarının altında yatan 
psikolojik süreçleri inceler. BaĢlıca amacı trafik kazalarını ve bu kazaların sonucu olan ölümleri azal-
tabilmektir. 

Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve biliĢ süreçleri, sürücü kiĢiliği, risk alma 
davranıĢı, sürücülerin tutumları ve duyguları trafik psikolojisinin çalıĢma alanlarındandır. 

Trafik psikolojisi, trafik tanımı altında belirtilmiĢ yerlerdeki en baĢta sürücülerin, yayaların ve yolcula-
rın üzerinde etkide bulunan içsel ve dıĢsal psikolojik ve fiziksel faktörlerin çaprazlama etkisi altında 
kalan bireyin ön düĢünme süreçleriyle birlikte ortaya çıkaracağı veya çıkarabileceği potansiyel davra-
nıĢların o an için birey tarafından yansıtılmamıĢ (ama her an yansıtılabilecek) halidir. (1) 

 

TÜRKĠYE’DE PSĠKO-TEKNĠK DEĞERLENDĠRME 

Sürücülerin duygularını ölçmek ve değerlendirmek için Psiko-Teknik Viyana Trafik Test Sistemi (2005 
Normları) uygulanmaktadır. Sürücüleri izleme, algılama, değerlendirme uygulamalarını psikologlar 
yapmaktadırlar. 

Psikologların, Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinde (PDM) uygulama yapmaları için öncelikle 
“Viyana Test Sistemi” hakkında eğitime katılmaları gerekmektedir. (2) Psiko-Teknik Değerlendirme 
Testi, sürücülerin güvenli araç kullanmasını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin 
belirli testler aracılığı ile ölçülmesidir. (3)  

Psiko-Teknik Değerlendirme Raporları önceleri sadece 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟na 
dayalı Karayolu Trafik Yönetmeliği (Madde 79) kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki 
trafik suçlarını iĢleyen sürücüler için verilmekteydi. Buna ilaveten günümüzde Karayolu TaĢıma Yö-
netmeliğinin (KTY), 36-d maddesi kapsamındaki sürücülerinde her 5 (beĢ) yılda bir Psiko-Teknik 
Değerlendirme Raporlarını almaları gerekmektedir.  

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muha-
keme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu 
gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tu-
tum, davranıĢ, alıĢkanlık ve kiĢilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebil-
diği" bir sistemdir.  

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe iliĢkin yeteneklere sahip olup 
olmadığı ve trafiğe iliĢkin kiĢilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hak-
kında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koĢullarda gerçekleĢtirilmiĢ uygulamalarla sonuç-
lara varılması sağlanabilmektedir. 

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde Psikiyatri Uzmanı ve Psikologlar görev yapmaktadır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trafik
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KĠMLER ALMALI 

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa dayalı olarak Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinin 36. maddesi 
gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük ve yolcu taĢıma yapan sürücüler, Hız aĢımı nedeniyle sürücü 
belgesi alınan sürücüler, Alkol kullanımı (3. defa) nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler, 100 ceza puanı 
(2. defa) nedeniyle ehliyetine el konulanlar kaptıranlar psiko-teknik değerlendirme raporu almak 
zorundadırlar.  

YÖNTEM 

Psiko-Teknik Değerlendirmede değerlendirilen yetenekler Ģunlardır: 

Zihinsel Yetenek ve Beceriler  

 Dikkat 

 Anlama ve Değerlendirme Yeteneği(Muhakeme) 

 Hız ve Mesafe Algılama 

 GeniĢ GörüĢ Alanı Ġçinde Uyaran Fark Etme 

 ġekil Algılamada Görsel Süreklilik 

Psikomotor Yetenek ve Beceriler  

 Tepki Hızı 

 Koordinasyon Düzeyi (2) (2) Viyana Test Sistemi 2005 Normlarına Dayalı Değerlendirme 

UYGULANAN TESTLER 

1. IBB Ġkili ĠĢlem Beceri Testi 

140 derecelik açı içinde baĢın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan 
verilen uyaranların kiĢinin görüĢ açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. 
Bu test, adayın dikkatini, karĢısında yer alan bir göreve, direksiyon kullana-
rak yoğunlaĢtırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki 
vermesi üzerine kuruludur. 

2. HMT Hız Mesafe Tahmini 

Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi 
tahmin etme becerisi ölçülür. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli 
unsurlardan birisini oluĢturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi 
sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında da 
önemli bilgiler vermektedir. 

3. SPM Standart Progresif Matris Testi (Muhakeme) 

Soyut görsel Ģekiller arasındaki iliĢkilerin kavranması ve fark edilmesi üzeri-
ne kurulu olan bu testte, kiĢilerin olaylar arasındaki iliĢkileri anlama, değer-
lendirme  yetenekleri ölçülür. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürüĢ 
esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede öneme 
sahip olduğu kesindir.  Muhakeme yeteneği düĢük kiĢilerin bulundukları 
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ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle riskli durum-
lara düĢtükleri ve kazaya karıĢtıkları veya neden oldukları belirlenmiĢtir. 

 

4. SIGNAL Seçici Dikkat / Dikkat Düzeyi Testi 

Bu testte, adayın, karmaĢık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıĢtırması 
istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Sürücülerin uzun süre monoton bir 
ortamda seçici dikkat düzeylerinin düĢebileceği ihtimalini göz önüne alındığın-
da ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı 
olduğu düĢünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli 
sürücülük açısından büyük öneme sahiptir. 

5. TAVTMB Görsel Algılama Performansı 

Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen  trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel 
algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir. 

6. DT - Tepki Hızı ve Kalitesi Testi 

Yoğun Uyaran AkıĢı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi 

Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaran-
lara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve  bu tepkilerin hızları  ölçülür. Ani 
ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebile-
ceği ölçülür. Sürücülerin ani değiĢimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip 
tepki verdiklerinin ölçümüdür. 

 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ 

Adayların yaĢ ve eğitim seviyelerine göre her bir test ayrı olarak değerlendirilmektedir. 

Psiko-Teknik Değerlendirmeye dayalı olarak Psikiyatrik Muayene Raporları düzenlenerek ilgili Sağlık 
Müdürlüğüne tasdik ettirilmektedir. 

Bu raporların, ülke ve trafik güvenliği bakımından istenen ve beklenen amaca uygun olduğu söyle-
nemez. 

Çünkü Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi Hakkında eğitim alan ve sürücüye uygulayan Psikologun 
olumlu ya da olumsuz raporunun geçerli olması Psikiyatri Doktorunun onayına bağlıdır. Bu kabul 
edilemez bir durumdur. Sürücüyü birebir olarak gözlemleyen, onun eksiklerini gören, Ģoförlük mesle-
ğine uygun olup olmadığını değerlendirecek kiĢi psikologlar olmalıdır. Ya da Psikiyatri doktorlarıyla da 
görüĢme yapılması gerekmektedir. 

Psiko-Teknikle Değerlendirme ile ilgili yönetmelikte Psikologların, Psikiyatri Uzmanları gözetiminde 
çalıĢacaklarına iliĢkin bir hüküm yoktur.  

Fakat Psikologların tek baĢlarına çalıĢmalarına engel olan 1928 yılında çıkarılmıĢ <tababet ve Ģuaba-
ti san‟atlarinin tarzı icrasına dair kanun> Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta ve Psikiyatri Uz-
manlarını Ģart koĢmaktadır.  
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Psiko-Teknik Değerlendirme hakkında Psikologlar Meslek Yasası çıkartma gayretindedirler. Hızla 
geliĢen, değiĢen ilerleyen bir çağda 84 yıllık yasanın en kısa zamanda TBMM tarafından değiĢtirilme-
sini ummaktayız. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılıĢ, iĢleyiĢ ve denetim iĢlemleri 
18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazetede “Karayolları Trafik Yönetmeliği‟nin 79. maddesi ve 
EK-4 sayılı cetvel doğrultusunda yürütülmektedir. (Sağlık Bakanlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü Genelge 
2008/61) 

T.C. UlaĢtırma Bakanlığı ise 25.02.2004 tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazetede “Karayolu TaĢıma 
Yönetmeliğinin 60‟ncı maddesin (e) bendinin hükümleri gereği, yolcu ve eĢya taĢımacılığı iĢini yürü-
ten kiĢilerin her beĢ yılda bir psiko-teknik değerlendirme testinden geçmeleri zorunlu hale gelmiĢtir.  

Yönetmelik Ek “4 Sayılı Cetvel” gereğince Psiko-Teknik Değerlendirme uygulama yetki belgesi, psiko-
log adına düzenlenmektedir. 

Yukarıda görüldüğü gibi psiko-teknik değerlendirme merkezleri Sağlık Bakanlığına ve UlaĢtırma, 
HaberleĢme ve Denizcilik Bakanlığına bağlıdır. 

Sağlık Bakanlığı, psiko-teknik değerlendirme merkezleriyle ilgili iĢlemlerinin Ġl Sağlık Müdürlüklerince 
yürütüleceği öngörülmüĢ ise de psiko-teknik değerlendirmenin bir sağlık hizmeti olmadığı belirtilmiĢtir. 
(Sağlık Bakanlığı, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14.02.2011) 

UlaĢtırma, HaberleĢme ve Denizcilik Bakanlığı ise mevcut alt yapı ve teĢkilat yapılanması açısından 
iĢlemlerin yürütülmesinin mümkün olmadığı ve yeni bir alt yapı ve teĢkilatlanmaya ihtiyaç olduğu 
belirtilmiĢtir.  

Ülkemizde ise Pisko-teknik değerlendirme yasalara ilk defa 1996 yılında girmiĢ, bugüne kadar ağır 
aksak bir Ģekilde devam etmiĢtir. En büyük problem Trafik hizmetlerinin yürütülmesinde 18 kurum ve 
kuruluĢa görev yüklenmiĢtir. Kurumlar arasında yeterli koordinasyon sağlanamadığından dolayı 
bugüne kadar uygulaması tam olarak baĢlatılmamıĢtır.  

Mevzuat gereği sadece ticari araç kullanan Ģoförler ve sürücü belgesini puandan, hızdan ve alkolden 
dolayı el konulanlar el konulması sürecinden sonra psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri mua-
yenesine girmektedir. 

Olması gereken ise diğer AB ülkelerine baktığımızda bir kısım sürücü belgesi alma aĢamasında, bir 
kısmı da SRC (ticari araç kullanma yetkisi) alırken istemektedir. 

Bugün ki uygulamada ise Karayolu TaĢıma Yönetmeliği Geçici Maddesi (31.12.2010 ve 27802 Sayılı 
Resmi Gazete) ne göre 30.6.2012 tarihine kadar aranmaz denilerek 8 defa ertelemeye tabi tutulmuĢ-
tur. Artık ertelenmemesinde büyük yarar vardır. 

Uygulamanın yaygınlaĢması için tüm ilgililerin bu testlerden geçerek araç kullanmaya baĢlamıĢ olma-
sı neticesinde 10 ya da 15 yıllık süreç içerisinde trafik kazalarında bir azalmaya, sürücülerimizin araç 
kullanırken daha bilinçli olup olmadığının ölçülmesi gerekmektedir. Bir eğitim uygulama değiĢikliğinin 
en az 25 yılda alınabildiği düĢünülür ise bu tür yatırımlarında uzun sürelerde yararlı mı yoksa gereksiz 
mi olduğu ortaya çıkar.  

Yarım yamalak baĢlatılamayan süreçlerin yalan yanlıĢ yapılan iĢlerinde netice beklemenin mümkün 
olmadığı bir gerçektir.  
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Bu sektöre adım atmıĢ birçok firma iĢ olmaması ve yanlıĢ uygulamaların önüne geçilmemesi sebebiy-
le kapanmıĢlardır. Yurt genelinde yaygınlaĢması ancak ve ancak uygulamanın baĢlatılabilmesi ile 
sağlanacaktır. 

Psiko-teknik değerlendirmenin diğer bir amacının da sürücülerin yaptıkları iĢlerinin önemini ve sorumlu-
luklarını artırmaya yönelik olması gerekir. 50 kiĢilik bir otobüsü kullanan Ģoförün iĢinin ne derece önemli 
olduğu bu kiĢilerin canlarının Ģoföre emanet edildiğinin farkına varmalıdırlar. Bu bilinç düzeyinde araç 
kullanmalıdır. Bu bilinç düzeyine eriĢmenin ülkemiz Ģartlarında çok kolay olmadığı görülmektedir. Sürekli 
tekrar olduğu sürece kalıcı olacaktır. Zaten tüm çabaların sonucu da kiĢide olumlu davranıĢ değiĢiklikle-
rine sebep olmaktadır. Bu çalıĢmaların sürekliliğini sağlamak vazgeçilmez olmalıdır. 

Uzun sürelerde irdelendiğinde tüm alınan tedbirlerin fayda verdiği anlaĢılacaktır. 1987 yılı ile 2011 yılı 
trafik kazalarında sürücü sayısı – motorlu araç sayısı ve trafik kazalarında ölen insan karĢılaĢtırması 
yapıldığında alınan tüm tedbirlerin sonucunda ölen insanların çok açık bir Ģekilde azaldığı gözükecek-
tir. Bu da bize ilerisi için umut olarak gözükmektedir. 

 

TABLO 1: TÜĠK ve EGM Ġstatistiği 

Yıl Araç Sayısı Sürücü Sayısı Ölü Sayısı 

1987 3.500.000 5.500.000 7.500 

2011 16.500.000 22.500.000 3.800 

 

Araç ve Sürücü Sayısı Ġle Ölü Sayısının 1987 ile 2011 Yıllarının KarĢılaĢtırılması 

Tablo 1 de gözüktüğü üzere araç ve sürücü sayısında 24 yıllık bir süreçte 5 kata yakın bir artıĢ olma-
sına rağmen trafik kazalarındaki ölü sayısı %50 ye varan oranlarda azaltılabilmiĢtir. 

24 yıllık süreç içerisinde trafik kazalarının azaltılmasında neler değiĢti diye bakıldığı takdirde birçok 
Ģeyin değiĢtiği görülecektir. 

Önce sürücü belgesi alma sistemi değiĢtirilmiĢ. Eğitimle olmasına karar verilmiĢ ve Milli Eğitim Ba-
kanlığına bu görev verilmiĢtir. Diğer değiĢiklikler emniyet kemeri uygulaması, alkollü araç kullananla-
rın sürücü belgesine el konulması, hızdan ve ceza puanı uygulamasında sürücü belgelerine el ko-
nulması, yolların iyileĢtirilmesi, denetimin artırılması, araçlardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması, 
ehliyet iadelerinde psiko-teknik değerlendirmenin ve sürücü davranıĢları geliĢtirme eğitimlerine tabi 
tutulması vb. uygulamada tüm bu kazalardaki, ölüm oranını azalttığı bir gerçektir. 

 

ÖNERĠLER 

1- Psiko-teknik Değerlendirme uygulamalarının sonuçlarının araĢtırılıp, etkililiğinin ölçülmesi 

2- Psiko-teknik Değerlendirme uygulamasının zorunlu hale getirilmesi 

3- Yeni sürücü belgesi alacak adaylardan önce psiko-teknik değerlendirme raporunun isten-
mesi 

4- Psiko-teknik değerlendirmeye uygulamalarının ülkemiz genelinde yaygınlaĢtırılması 
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5- Psikologların tek baĢlarına çalıĢmalarına engel olan 1928 yılında çıkarılmıĢ “Tababet ve 
ġuabatı San‟atlarının, Tarzı Ġcrasına Dair Kanun” değiĢtirilmeli. 

6- Psiko-teknik değerlendirmeyle ilgili Psikologlar Meslek Yasasının çıkartılmalı. 

7- Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinin Sağlık Bakanlığından alınıp UlaĢtırma, Denizcilik 
ve HaberleĢme Bakanlığına verilip, yeni bir alt yapı ve teĢkilatlanmasının tamamlanması ve 
psikologların sorumluluğuna verilmesi. 
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KĠġĠLĠK YAPISININ KAZA YAPMA OLASILIĞI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

Fatih ÇĠPĠL 1, Adnan SÖZEN2, 

Cihandar HASANHANOĞLU3 

ÖZET 

Türkiye gibi geliĢmekte ve genç nüfusa sahip olan ülkeler nüfus artıĢ hızına bağlı olarak sosyal refah 
çerçevesinde artan araç sayısı ile birlikte trafik kazalarındaki artıĢ doğru orantılı olarak artmaktadır. 
Trafik kazaları ülkemizde en önemli ölüm sebeplerinden birisidir. Her yıl ortalama 4000 dolaylarında 
kiĢi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Bu duruma yol açan birçok faktör bulunmaktadır. 
Bunlar trafik planlaması, dizayn ve inĢaat, yol Ģartları, meteorolojik Ģartlar sayılabilir. Ölümcül faktör 
ise insan hatalarıdır. Literatür verilerine göre trafik kazalarının %95‟inin sürücü davranıĢı, sürücü 
becerileri ve kazaya yatkınlık gibi insan hatalarından meydana geldiğini belirtmektedir. Bunlar trafik 
kurallarını ve yol Ģartlarını bilmeme, sürücü becerisinin kötülüğü, kötü karar verme, değiĢen koĢullara 
ayak uyduramama ve en önemlisi sürücünün kiĢilik yapısıdır. Bu çalıĢmanın temel amacı sürücü 
davranıĢlarını trafik içerisindeki değiĢimini gözlemek ve bu davranıĢların trafik güvenliği ve trafik 
kazalarındaki etkilerini belirlemektir. Bununla beraber sürücü tiplerini incelemek ve tüm bu bilgiler 
ıĢığında trafik kazalarını azaltıcı çözümler üretmek çalıĢmanın kapsamında yer almaktadır. Sürücüle-
rin sürücülük deneyimleri, geçmiĢleri, alkol kullanma alıĢkanlıkları, kaç defa kazaya karıĢtıkları ve 
demografik özellikleri belirlenerek Ki-kare Bağımsızlık Testi ile değerlendirilmiĢ, değiĢkenler arasın-
daki iliĢki katsayıları saptanmıĢtır. Ayrıca değiĢkenler arasındaki iliĢki uyum analizi ile incelenmiĢtir.  

1. GĠRĠġ 

Ġnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır. ĠĢte belki bundan dolayı olsa gerek insan davranıĢlarını tahmin 
edebilmek ve ona göre önlemler almak pek kolay olmamaktadır. En ilkel yaĢam formundan, en kar-
maĢık yaĢam formlarına kadar hemen hemen tüm canlılar ulaĢım gayreti içerisindedirler. Bu ulaĢım 
tamamında basitliği veya karmaĢıklığı dıĢında aynı özelliği taĢır. Bu özellik; ihtiyaçların amaçlar doğ-
rultusunda tatminidir. Amaçlar tatmin edilirken düĢünen, karar veren ve uygulayan canlı olan insan 
ise; kendisi gibi pek çok insanın kararını, amacını ve uygulamasını aynı zaman diliminde ve aynı 
mekânları kullanmak suretiyle paylaĢabilir. Bu durum ise doğal olarak bir sistem içerisinde düzensizlik 
durumunu ortaya çıkaracaktır. Kararın uygulamaya konma aĢamasında diğer insanlarla aynı 
mekânları, eĢ zamanlı kullanma mecburiyeti de trafiği ortaya çıkartmaktadır. Alt sistem olan ulaĢım ve 
ulaĢımı belirleyen kurallar, ne kadar az sorunla iĢlerse, üst sistemlerin baĢarısını da artırıcı yönlü 
ivme katar. Ġnsanların amaçlarını belirleyen ve kararlarından doğan ulaĢım hareketleri, kültürel, eko-
nomik ve sosyal yönlü olabilmektedir. Dünyada yol kazalarında her sene 1,2 milyon insan hayatını 
kaybetmekte ve 10 milyon insan da yaralanmaktadır. Bu da günde ortalama 3200 ölüm ve 27.000 de 
yaralanmaya tekabül eder. Dünya bankası tahminlerine göre 2020 yılında yol kazaları en önemli 
üçüncü ölüm nedeni olacaktır (Ergun, 2004:123).  

Ülkemizde her yıl binlerce can alan, onbinlerce insanımızda kalıcı fiziki ve ruhsal etkiler bırakan, 
trilyonlarla ifade edilen maddi kayıplarla ülke sorunlarımızın daima birinci sırasında bulunan trafik 
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kazaları araĢtırıldığında, 21.yüzyılın yükselen değeri olan sürücü unsuru ön plana çıkmaktadır. Trafik-
te insan davranıĢları geliĢtirilmedikçe trafik kazalarını önlemek için alınacak tüm tedbirlerin ve yapıla-
cak bütün düzenlemelerin fayda sağlayacağı ön görülmemektedir (ġahingözlü, 2004:580). 

Birçok sürücü ve ailesi, arabayı, taĢıtı saygınlık, ekonomik üstünlük ve gösteriĢ aracı olarak görür. Bu 
nedenle de arabasını kendi kiĢiliği ile bütünleĢtirip, kiĢiliğinin bir parçası, uzantısı olarak kabul edebi-
lir. Araç sürücünün kiĢisel alanı, evi, toprağı gibi değerlendirilebilir. Arabasını süsleyen, resimler, 
tablolar asan, türlü renkli farklar, havalı kornalar taktıran, arabanın arkasına önüne türlü yazılar yazdı-
ran sürücü, kendi kiĢiliğini arabasına, taĢıtına yansıtıyor, onunla bütünleĢtiriyor demektir. Bu nedenle 
arabasını hızlı sürdüğünde, kurallar dinlemediğinde, bir yandan da kendi bağımsızlığını ve özgürlü-
ğünü kanıtlamıĢ olmaktadır. Arabası hakkında kötü söz edildiğinde, kendisi aĢağılanmıĢ, hakarete 
uğramıĢ gibi tepki gösterir; arabanın baĢarısını kendi baĢarısı olarak benimser (Köknel, 1993:40). Bu, 
kazaya yatkınlık varsayımının geliĢmesinde çok etkili olmuĢtur. Buna göre, belli kiĢiler paylarına 
düĢenden daha fazla kazada yer almakta ve bu kiĢiler, sabit, zamana karĢı direnen hatta doğuĢtan 
gelen belli yapılara veya özelliklere sahiptirler. Bu sebepten, trafik psikologlarının ana görevlerinden 
biri de sürücüleri araç kullanırken kaza yapmaya eğilimli kılan beceri ve kiĢilik özelliklerini tanımaktır. 

Genel olarak, araç kullanma iki ayrı boyut olarak görülebilir. Sürücü becerileri ve araç sürüĢ tarzı. 
Sürücü becerileri bilgi iĢlem süreçleri ve motor beceriler ile iliĢkili iken, araç sürüĢ tarzı sürücünün 
kiĢilik özelliklerini, tutumlarını ve güdülerini yansıtmaktadır. Sürücülük becerileri, bilgi iĢleme süreçle-
rini ve eğitim ve pratikle geliĢen motor becerileri içermektedir. BaĢlangıçta, tüm bu iĢlemler bilinçli bir 
kontrol gerektirmektedir. Fakat zamanla daha fazla pratik yapılması ve sürücülük deneyiminin artma-
sıyla otomatik hale gelmektedir. Öğrenmeye ilaveten, araç kullanmayla iliĢkili becerilerin sürücünün 
genel bilgi iĢleme becerilerinden de etkilendiği düĢünülebilir. Sürücülük tarzı, araç kullanma alıĢkan-
lıklarıyla ilgilidir. Sürücülük tarzı geçen yıllarla birlikte oluĢmaktadır ama sürücülük deneyiminin art-
masıyla beraber daha güvenli bir hal alacağı anlamına gelmez. Pratik yapmak ve çeĢitli trafik koĢul ve 
ortamlarına daha fazla maruz kalmak tahmin edilebileceği gibi becerilerde geliĢmeye yol açacağı gibi 
aynı zamanda bireyin araç kullanma üzerindeki kontrolünün artmasına ve güvenliğe olan ilginin aza l-
masına, dolayısıyla daha riskli sürücülük tarzına yol açmaktadır (Tekinsav, 2000:15).  

AraĢtırmalar bazı sosyo-demografik özelliklerin kazaya yatkınlık ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. 
Örneğin, birçok çalıĢmada gençlerin kazaya yatkınlık açısından orta yaĢlı sürücülere oranla daha 
riskli bir grup olduğu bulunmuĢtur. Bu, bazı araĢtırmacılar tarafından acemilikle, bazı araĢtırmacılar 
tarafından ise gençlerin risk alma davranıĢının daha fazla görüldüğü bir dönemde olmalarıyla açık-
lanmıĢtır. Benzer Ģekilde yaĢlı sürücüler ise, motor ve algısal becerilerindeki yavaĢlama nedeniyle 
baĢka bir risk grubu olarak görülmüĢlerdir. Kazaya yatkın sürücü özelliklerini araĢtıran birçok çalıĢ-
macı, cinsiyetler arasında böyle bir farkın olduğunu, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kazaya 
karıĢtığını bildirmiĢlerdir. Bu bazen, kadınların yola daha az çıkmalarıyla açıklanmıĢ, bazen de trafikte 
yaptıkları hataların erkeklerden farklı özellikler taĢımasıyla iliĢkilendirilmiĢtir (Akkaya, 2002:20). 

Kazaya yatkın sürücü özelliklerini belirlerken, sürücünün motor yetenekler, dikkat ve konsantrasyon 
ya da tepki zamanı gibi beceriye dayalı özelliklerinin mi, yoksa motivasyonel özelliklerini mi daha 
önemli olduğu ciddi bir tartıĢma konusudur. Sürücü davranıĢını inceleyen araĢtırmacılar, sapkın 
sürücü davranıĢı dedikleri, yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranıĢlarını, bu özelliklere göre 
sınıflandırılmıĢlardır. Bunlardan kural ihlali motivasyonel, hata ise beceriye ya da bilgi iĢlemeye dayalı 
bir özellik olarak tanımlanmıĢtır. Bir grup araĢtırmacının farklı örneklemlerde yaptıkları araĢtırmalar 
sonucunda ise ihlalin kazaya karıĢma ile iliĢkili bir faktör olduğu, buna karĢın hataların kazaya karıĢ-
ma ile iliĢkisinin olmadığı bulunmuĢtur (Yasak, 2002:150). 
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Kurallara uymama konusunda sürücünün açık niyetine bağlı olarak ortaya çıkan ihlalleri, daha geniĢ 
ve sosyal bir bağlamda incelemek gereklidir. Ġhlaller, kiĢileri trafik kurallarına uymaya iten motivasyon-
ların farklı olduğunu ve insanların trafik kurallarının önemi konusunda farklı yargılara sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu farklılığın neden kaynaklandığını anlamak için insanların tutum, inanç ve atıfsal 
eğilimleriyle çalıĢılmıĢtır. Bu alanda yapılan araĢtırmaların bir kısmında, kiĢilerin kazalarda sorumlu-
luğu kime atfettiği ile ilgilenilmiĢtir. Bu konudaki araĢtırmalar farklı sonuçlar göstermekle birlikte, 
sorumluluğu dıĢsal nedenlere atfetme eğiliminde olan kiĢilerin daha fazla kazaya karıĢtığı düĢünül-
mektedir (Tekinsav, 2000:23). 

YaĢam tarzı ve kaza yapma eğilimi de oldukça ayrıntılı çalıĢılan bir konudur. Bir araĢtırma sonuçları-
na göre, genç sürücülerde, yaĢam tarzı ile kazaya karıĢma arasında yüksek iliĢki bulunmuĢtur. Ça-
lıĢmada, çeĢitli yaĢ gruplarından üniversite öğrencileri, öğrenci olmayanlar, iĢsizler, bir iĢ sahibi olan-
lar yaĢam tarzı ve kazaya karıĢma sıklığı açısından karĢılaĢtırılmıĢlardır. Bulgulara göre, öğrenciler, 
sosyal sorumluluk duygusu diğerlerinde göre daha yüksek olan kiĢiler; iĢsizlere, araç kullanmayı bir 
zevk ve güç aracı olarak görenlere kıyasla daha az kazaya karıĢmaktadırlar ve dolayısıyla düĢük risk 
grubundadırlar (Yasak, 2002:25). 

Tüm yapılan bu açıklamalar ıĢığında;  

 Trafik kazalarında %95‟lik gibi yüksek bir oranda etkiyi sahip sürücü faktörü ve özelliklerini 
açıklamak,  

 Sürücü tiplerini ve sürücülerin trafikteki davranıĢlarını incelemek ve  

 Elde edilen bilgiler sonucunda trafik kazalarını azaltıcı çözümler üretmek, bu çalıĢmanın 
amaçları olarak sıralanabilir. 

2. TRAFĠKTE SÜRÜCÜ DAVRANIġLARI 

Günümüzde trafikte milyonlarca araç seyretmekte ve milyonlarca farklı insan dolayısıyla farklı kiĢilik 
türleri trafik akıĢının bir parçası olmaktadır. Bu farklı kiĢiliğe sahip sürücü kitleleri baĢlıca belirlenmiĢ 
sürücü modelleri içerisinde bulunmaktadır. 

Yapılan araĢtırmalarda farklı türde bireylere özgü araç kullanma modelleri saptanmıĢ ve beĢ tip sürü-
cü modeli belirtilmiĢtir. AraĢtırmacılar sürücülerin kendilerini belirlenen beĢ modelden birinde bulacak-
larını açıklamıĢlardır. Belirtilen modeller; 

1. GösteriĢe meraklı sürücüler, 
2. Heyecanlı sürücüler, 
3. Aykırı sürücüler, 
4. Egoist sürücüler, 
5. Mantıklı ve sakin sürücülerdir. 

GösteriĢe meraklı sürücüler, henüz geliĢmedikleri ve yeterince olgunlaĢmadıklarını açığa vuran dav-
ranıĢlar gösterip, alıĢılmadık tavırlar takınırlar. Bu sürücüler için yaĢ ile sosyal seviyenin anlamı bu-
lunmamaktadır. Gereğinden fazla hızlı ve dikkatsiz araç kullandıkları ve etrafındakileri daima geçe-
ceklerine inandıkları için sürekli tehlike yaratırlar. Ne kadar içerlerse içsinler yine de araca hakim 
olabileceklerini ispata hazır olduklarını söylemekten zevk duyarlar. Heyecanlı sürücüler, heyecanları-
nı kontrol altına alamayan sürücülerdir. Duygularının dizginlenebilmesi belirli bir olgunluğu gerektirir. 
Bu olgunluğa eriĢme sadece yaĢ meselesi değil, aynı zamanda bir eğitim sorunudur. Bu kategoriye 
giren sürücüler, acil hallerde çare bulmak ve tedbir almada gecikir, normal hallerde sinirlenerek pani-
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ğe kapılır, trafik sıkıĢıklıklarında sinirli hareketlerde bulunurlar. Aykırı sürücüler, her türlü kural dıĢı 
davranıĢı ve hareketi kendilerine hak ve yetkili olarak görürler. Egolarını tatmin için baĢkalarına kaza 
yaptırmaktan, normal giden bir sürücüyü kızdırarak yarıĢ yaptırmaktan keyif alırlar. Egoist sürücüler-
de geçmiĢten gelen psikolojik bozukluklar bulunmaktadır. Kurallara riayetsizlik, iĢaret vermeden 
dönüĢ yapmalar, ani manevralar, uygunsuz yerlere dönüĢler, Ģerit ihlalleri, kendi rahatı ve kolaylığı 
için usulsüz olarak yasak yerlere park etme sık sık yaptıkları trafik ihlalleridir. Mantıklı ve sakin sürü-
cüler, her tedbir ve yasağı kendi kiĢisel düĢüncelerine uygun olduğu ölçüde görmek istedikleri gibi 
düĢünürler ve uygularlar. Kendi hatalarını asla kabul etmezler. Bir kazaya karıĢtıkları zaman büyük bir 
çoğunlukla diğer aracın sürücüsünden Ģikayetçi olurlar (Kalyoncuoğlu, 1999:42). 

Farklı bir araĢtırmada ise sürücü modelleri ikiye ayrılmıĢtır; 

1. Amatör sürücüler, 

2. Profesyonel sürücüler. 

Amatör ve profesyonel sürücüler farlılıklar incelendiğinde, amatör sürücülere oranla profesyonel 
sürücülerin daha fazla trafik suçu iĢledikleri, daha çok kaza yaptıkları bunun sebebinin profesyonel 
sürücülerin daha uzun süre araç kullanmasının ve kendilerine olan aĢırı güvenlerinin olduğu belirlen-
miĢtir. Sürücülük becerisi yüksek olan ancak hız ihlali yapma, yeterli takip mesafesi bırakmama gibi 
davranıĢları nedeniyle güvenli sürücülük becerilerine sahip olmayan sürücülerin daha fazla kaza 
yaptıkları ve ceza aldıkları görülmüĢtür. Özellikle becerilerine aĢırı güvenen genç erkek için temel 
risk, hızlı araç kullanma davranıĢlarıdır. Sürücülük becerilerine aĢırı güvenen kiĢilerin kaza yapma 
riskli yanında trafik kurallarını ihlal etme alıĢkanlıklarının altında yatan faktör bu sürücülerin kendileri-
ne duydukları abartılı özgüven ve kendini yüceltme etkisidir. Sürücülerin kendilerini daha güvenli 
olarak tanımlamaları, kendisinin baĢına olumsuz olayların gelebileceğini düĢünmemeleri kendini 
tehlikelerden koruyacak önlemleri almamalarına neden olmaktadır. Bu da karayolu trafik kazalarında 
bir artıĢa neden olmaktadır (Kalyoncuoğlu, 1999:46) 

2.1. Sürücü DavranıĢını Etkileyen Faktörler 

2.1.1 Biyografik Etkenler 

Ġnsan; sürücü, yaya veya yolcu olarak pek çok kazada ön plana çıkmaktadır. GeçmiĢ yıllardaki trafik 
kaza istatistiklerine bakıldığında yaya kazalarında çocuklar ve yaĢlılar daha fazla kurban durumunda-
dırlar. Okul çağı çocukları (6-14 yaĢ) daha fazla sayıda ölüm ve yaralanma ile kazalarda çocukların 
motor ve mental geliĢimleri tehlikeleri kavramaya yetmemektedir. YaĢlılar ise reaksiyon ve hareketle-
rinin yavaĢlamaları nedeniyle kazalara uğrama riskleri artmaktadır. YaĢlıları korumak üzere onlara 
özel sürücü dersleri verilmesi, gece yaĢlılara sürme yasağı vs. önlemler önerilmektedir.  

Ġnsan faktörü trafik kazalarında önemli faktör olup sürücülerin demografik ve sosyal faktörleri, kaza 
yatkınlığı ile tutarlı iliĢki gösteren değiĢkenlerin baĢında gelmektedir. BaĢta yaĢ ve araç kullanma 
sıklığı gibi demografik faktörler ve yaĢam stresi, yorgunluk, çalıĢma saatleri gibi sosyal faktörler bu 
kapsamda ele alınmaktadır. Demografik değiĢimlerin, trafik cezaları sollama eğilimi gibi riskli sürücü 
davranıĢlarını anlamlı olarak desteklediği de görülmüĢtür.  

2.1.2 Fizyolojik Etkenler 

Waller, epilepsi, kalp rahatsızlığı, Ģeker hastalığı, alkolizm, hap bağımlılığı gibi kronik tıbbi durumları 
olan 2/672 sürücü ile çalıĢmıĢtır. 922 rasgele seçilmiĢ ve bilinen hiçbir kronik tıbbi durumu olmayan 
sürücüden oluĢan bir karĢılaĢtırma grubu da vardır. Waller‟in bu çalıĢması, Ģeker hastası, epilepsi, 
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kalp hastası, alkolik ve psikolojik bozuklukları olan sürücüler yaĢa göre ayarlanmıĢ kontrol grubu ile 
karĢılaĢtırıldığında 1.000.000 mil sürüĢteki kazalarının iki kat daha fazla, trafik ihlallerinin de 1,3 ile 
1,8 kat daha fazla olduğunu göstermiĢtir. Hap kullanıcısı olan sürücülerin 1,8 kat daha fazla ihlal 
yaptıkları fakat daha fazla kaza yapmadıkları gözlenmiĢtir (Kalyoncuoğlu, 1999:67). Çevresel görme 
ile trafik ortamını fark eden sürücü, doğrudan görme ile görüp tanır. Çevresel görüĢ yeteneği yetersiz 
olan yada deneyimsizlik nedeniyle bu yeteneği yeterince geliĢmemiĢ olan sürücüler, akan trafik orta-
mında Ģerit değiĢtirirken ya da viraj alırken hatalı davranıĢlar yaparlar. Yandaki araçla mesafeyi ayar-
layamadıkları için hem kendileri hem de diğer sürücüler için tehlike yaratırlar.  

2.1.3 Psiko-fizyolojik faktörler 

Deneyimle de bağlantılı olarak, insan faktöründe ikinci önemli etmen sürücülük becerileridir. Sürücü-
lük becerileri doğrudan kiĢinin araç kullanırken gösterdiği performansa karĢılık gelir. Ancak bu per-
formans araç kullanma ve güvenli sürücülük olmak üzere iki farklı beceri alanını kapsamaktadır. 
Birincisi, bir anlamda psiko-teknik değerlendirmeyle ölçülmeye çalıĢılan ve araç kullanma yetkinliği 
için gerekli olan fiziksel ve zihinsel özellikleri kapsamaktadır. Güvenli sürücülük becerisi ise, kazalar-
dan kaçınma ve güvenli sürücülüğü aktif olarak yol davranıĢlara yansıtma yeteneğine karĢılık gelmek-
tedir. Sürücülük becerilerini sürücü beyanı temelinde ölçmek amacıyla Lajunen ve Summula tarafın-
dan sürücü becerileri ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Bu ölçek anılan iki tür beceriyi ölçen çok sayıda maddeden 
oluĢmaktadır. Araç kullanma becerisini ölçen maddeler, kaygan yolda araç kullanma ve geriye kaçır-
madan aracı yokuĢta kaldırma gibi doğrudan psikomotor beceriye dönük özelliklerden oluĢmaktadır. 
Güvenli sürücülük becerisi ise yeterli takip mesafesi bırakma ve sabırsızlanmadan yavaĢ bir aracın 
arkasından sürme gibi kazalardan kaçınmaya ve kaza riskini azaltmaya yönelik becerilerin sürücüde 
ne oranda bulunduğunu ölçmeyi amaçlamıĢtır.(Özkan ve diğerleri, 2002:329). 

Sürücülük performansı, doğuĢtan gelen, deneyim ve bilgiyle geliĢen yeteneklerimizle belirlenir. Dik-
kat, konsantrasyon, el-ayak-göz koordinasyonu, refleks, hız-mesafe tahmini, karar verme/muhakeme 
yeteneği bu yeteneklerden belli baĢlıları arasında yer almaktadır. Sürücünün güvenli bir Ģekilde ma-
nevralar yapabilmesi, araç hakimiyetini koruyabilmesi ve hız ayarlama Ģerit değiĢtirme, araç sollama 
vb. kurallara uyabilmesi için temel yeteneklere belli bir düzeyde sahip olmak durumundadır. Trafik 
psikolojisi biliminin 40 yıllık bir geçmiĢe dayanan araĢtırma bulguları, yukarıda vurgulanan ve sürücü-
lük performansını belirleyen yeteneklerin, hız ayarlama, öndeki aracı geçme, öndeki ve yandaki 
araçla arada uygun mesafeyi bırakma, Ģerit değiĢtirme gibi pek çok sürücü davranıĢı ile iliĢkili oldu-
ğunu göstermektedir.   

Sürücücünü niyeti dıĢında ortaya çıkan hatalar, dikkat ve beceri gücünü arttırmayı amaçlayan eğitim 
kurslarına katılımla daha fazla bilgi ve insan makine iliĢkisinin yeniden düzenlemesiyle azaltılabilecek 
problemlerdir. Buna karĢılık kurallara uymama konusunda sürücünün açık niyetine bağlı olarak ortaya 
çıkan ihlalleri, daha geniĢ ve sosyal bir bağlamda incelemek gereklidir. Ġhlaller, kiĢileri trafik kuralları-
na uymaya iten motivasyonların farklı olduğunu ve insanların trafik kurallarının önemi konusunda 
farklı yargılara sahip olduğunu göstermektedir (Tekinsav, 2000:34). 

Dalgın ve zihni meĢgul sürücüler de Ģehir içi ve Ģehir dıĢında kazalara sebebiyet vermektedir. Son 
yıllarda, Ġspanya‟da yapılan bir çalıĢmanın bulgularına göre, zihni meĢgul, dalgın sürücüler, trafikte 
seyrederken, araçlarının dikiz aynalarını ve hız kadranlarını diğer sürücülere göre çok daha az kontrol 
etmektedir. Yine aynı çalıĢmaya göre, zihinsel meĢgulken gözlerin etrafı tarama hareketi azalmakta, 
hatta göz hareketi donmaktadır. Bu durum ise kiĢinin tüm dikkat süreçlerini etkilemekte, trafik orta-
mında sürücünün etrafı sürekli taraması azalmakta, beklenmedik, ani olaylara karĢı sürücü hazırlıksız 
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yakalanmaktadır. Dolayısıyla da, dalgın araç kullanmak nedeniyle kazalar meydana gelmektedir 
(Demiröz, 2006:35).  

Ülkemizde sürücü asli kusurları içerisinde birinci sırada, uykusuz, dalgın ve yorgun araç kullanma 
gelmektedir. Yapılan araĢtırmalar, uyuĢturucu, keyif verici maddeler ve alkollü içkilerin etkisinde araç 
kullanmanın yarattığı kaza riskleriyle yorgun ve uykusuz araç kullanmanın neden olduğu kaza riskleri 
arasında bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde, özellikle Ģehirlerarası yollarda, Ģerit ihlali 
nedeniyle kafa kafaya çarpıĢma Ģeklinde meydana gelen kazaların hemen hemen hepsinin nedeni, 
sürücünün yorgun ve uykusuz araç kullanması olarak tespit edilmiĢtir (Akkaya, 2002:532).  

Yorgunlukla mücadele etmek için iki yol vardır; sürücünün tutum ve davranıĢlarının geliĢtirilmesi ve 
yeni teknolojilerin geliĢtirilip uygulanmasıdır. Hiç Ģüphesiz asıl çözüm, sürücünün eğitilmesi ve sürü-
cünün mantalitesi ve davranıĢını değiĢtirmeye yönelik kampanyalar yapılmasıdır. Bu konuda sürücü 
eğitilirken öğretilmesi gereken bazı ana hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir (Akkaya, 2002:535); 

1. Stres yaratacak hususların ortadan kaldırılmasına yönelik günlük program yapılması,  
2. En rahat güzergahın seçilmesi,  
3. Ara sürmeden önce kuvvetli kahvaltı yapılması, iki defa tıka basa yenilmesi yerine 5-6 defa 

hafif yemek yenilmesi, 
4. Oturma pozisyonunun iyi olmasının sağlanması,  
5. Her iki saat araba kullandıktan sonra 15 dakika dinlenilmesi, 
6. Yorgunluk alametlerini tanımanın öğretilmesi, 
7. Yorgunluk hissedilince arabanın durdurulması, 
8. Uyku giderici ilaç kullanılmasının önlenmesi, 
9. Tüm konsantrasyonun araba sürümüne verildiğinden emin olunması,  
10. Kötü hava Ģartlarına dikkat edilmesi, 
11. Oto içindeki havanın uygun olmasının sağlanması. 

Hartley‟e göre uygun kanun uygulama mevzuatı uygulanabilir olmalıdır. Bu mevzuat organizasyon 
dahilinde her düzeydeki ihlallerin kanuni iĢleme tabii tutulması gibi bir beklenti oluĢturmalı ve sadece 
sürücülerle kısıtlanmamalıdır. Mevzuata uyum sağlamama ticari kazanç beklentisi oluĢturmamalıdır.  

KiĢi için trafik kurallarına ne anlam verdiği, kurallara uyma konusundaki tutumları, aracının onun için 
taĢıdığı anlam, güvenlik bilincinin geliĢip geliĢmediği, sosyal sorumluluk ve kontrol duygusu da kiĢinin 
yetenekleri kadar çok önemlidir. Sürücülük yetenekleri, kiĢinin aracı güvenli kullanabilmek için gerekli 
potansiyele sahip olup olmadığını belirlerken, tutum ve inançlar da kiĢinin bu yetenekler ile ne yapa-
cağını, nasıl bir sürücülük davranıĢı göstereceğini belirlemektedir (Öztürk, 2006:52). 

Karar verme, eldeki tüm bilgilerin dikkate alınarak durumun kavranması, alternatif eylem biçimleri ile 
getirecekleri sonuçların gözden geçirilmesi ve uygun eylemin seçilerek uygulanmasıdır. Kararsız 
insanlar bile günlük yaĢamda farkında olarak veya olmayarak pek çok kararlar vermek zorundadırlar.  

2.1.4.Psikososyal Etkenler 

YaĢam tarzı ve kaza yapma eğilimi de oldukça ayrıntılı çalıĢılan bir konudur. Bir araĢtırma sonuçları-
na göre genç sürücülerde, yaĢam tarzı ile kazaya karıĢma arasında yüksek iliĢki bulunmuĢtur. ÇalıĢ-
mada, çeĢitli yaĢ guruplarından üniversite öğrencileri, öğrenci olmayanlar, iĢsizler, bir iĢ sahibi olan-
lar, yaĢam tarzı ve kazaya karıĢma sıklığı açısından karĢılaĢtırılmıĢlardır. Bulgulara göre, öğrenciler 
sosyal sorumluluk duygusu diğerlerine göre daha yüksek olan kiĢiler, iĢsizlere araç kullanmayı bir 
zevk ve güç aracı olarak görenlere kıyasla daha az kazaya karıĢmaktadırlar ve dolayısıyla düĢük risk 
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gurubundadırlar. Ġsveç‟te yapılan ve yaĢ ortalaması 25 olan, 3.000 genci kapsayan bu çalıĢmada 
ayrıca, savunmacı tutumlara (kendini trafik ortamında tehlikelerden korunma bilgisi ve eğilimi) sahip 
olan sürücülerin de kazaya karıĢmada düĢük risk gurubunda olduğu saptanmıĢtır. Bulgular, cinsiyet 
açısından incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre yüksek risk gurubunda olduğu ve daha fazla 
kazaya karıĢtıkları saptanmıĢtır (Yasak, 2002:43).  

Trafik psikolojisi literatüründe, risk kavramı üzerine geliĢtirilen üç büyük kuram bulunmaktadır. Risk 
dengeleme kuramı, risk kaçınma kuramı ve risk eĢiği modeli, Bu kuram ve modellerdeki ortam varsa-
yıma göre risk, davranıĢı etkileyen temel faktördür. Fuller‟in, risk kaçınma modeline göre, insanın 
temel güdülerinden biri, engellerden ve potansiyel rizikolardan kaçınmaktır. Sürücü, tekrar tekrar 
engellere maruz kaldığında, yol üstündeki riskleri belirlemeyi ve davranıĢlarını ona göre ayarlamayı 
öğrenir.  

2.1.5. Psikolojik Faktörler 

Otobanlarda daha çok olmak üzere düĢük hız tahminine yol açan faktörlerden biri uyarılmanın uzun 
sürmesi ve alıĢma etkenidir. AlıĢma etkisini ortadan kaldırmak için yol ve çevrenin görsel yapısında 
bazı değiĢiklikler yapılmalıdır. Çevrede çok fazla iĢaret ve araç olduğunda bu yoğunluk kiĢinin perife-
ral kapasitesini aĢmakta ve bazı uyarılar iĢlenemez ve gerekli tepkiler verilemez olmaktadır. Gereksiz 
bilgilerin çok olduğu yollar, kazaların artmasına neden olmaktadır. Sürücülerin yoldaki iĢaretleri fark 
etmesinde seçici dikkat rol oynar. KiĢinin hangi uyarana dikkat edeceğini o sıradaki ihtiyaçları ve 
motivasyonu beliler. ĠĢaretlerin renk, boyut, Ģekil özellikleri de onların daha çok dikkat çekmesini 
sağlamaktadır. Gereksiz bilgi içeren özellikle Ģehir içi yollarda bulunan bu reklam panoları, sık aralıklı 
trafik iĢaretleri tehlike yaratmaktadır. Deneyimli sürücüler gözlerini yol yönünden ayırdıklarında 1,5 
saniye kadar performanslarını koruyabilmektedirler.  Bu sürenin uzaması halinde tehlike ortaya çıka-
bilir. Hız araçta arttıkça periferal görme bulanıklaĢmaya ve algılanamaz bilgi vermeye baĢlamaktadır.  

Hızın sürücülerin fiziksel ve psikolojik yapıları ve kazaların sonuçları üzerinde yadsınamayacak etkile-
ri bulunmaktadır. Bu etkilerden bir kısmı kazanın oluĢumuna direkt olarak sebep olurken, bir kısmı da 
meydana gelen kazaların sonuçlarını vahimleĢtirmektedir. Ġnsanlar herhangi bir tehlikenin üstesinden 
gelebilmek için sezmek, tanımlamak, tahmin etmek, karar vermek ve uygulamak basamaklarını sıra-
sıyla yaĢarlar. Sezmek ile uygulamak arasında geçen süre durumun karmaĢıklığı ve belirsizliği ile 
artıĢ göstermektedir.  

3. YÖNTEM  

Sürücü kiĢilik yapısının kaza yapma olasılığı üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla anket formları 
hazırlanmıĢtır. AraĢtırma sürücülerin görüĢ ve düĢünceleri alınarak sürücü kiĢilik yapısının kaza 
yapma olasılığı üzerine etkisini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Bu yönüyle de araĢtırma betimsel bir 
değer taĢımaktadır. 

Bu araĢtırmanın evrenini; özel, ticari ve resmi araç kullanan sürücüler oluĢturmaktadır. Belirtilen 
evrenden random (tesadüfi örneklem) yöntemi ile seçilen 2.018 sürücü araĢtırmanın örneklemini 
oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın temel veri kaynağını anketler ile toplanan veriler oluĢturmaktadır. Anketler geliĢtirilme-
den önce gerekli literatür taraması geniĢ çaplı olarak yapılarak, elde edilmek istenen bilgiler oluĢtu-
rulmuĢ, uzman kiĢilerin görüĢleri doğrultusunda anket formları hazırlanmıĢtır. 
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Anket formları 3 bölümden oluĢturulmuĢtur. Anket formunun birinci bölümünde deneklerin kiĢisel 
bilgilerine, ikinci bölümde trafik bilgilerine, trafikteki davranıĢlarına ve özenlerine ve trafik geçmiĢlerine 
ait toplam 46 soruya yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise deneklerin sosyal ve kiĢisel uyumlarını 
irdelemeye iliĢkin Hacettepe KiĢilik Envanteri kısa forma ait sorulara yer verilmiĢtir. 

3.1.Verilerin Analizi 

Denek grubuna uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayar ortamına akta-
rılmıĢtır. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler daha sonra SPSS 10.0 programı kullanılarak çözüm-
lenmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans (N), yüzde (%) kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmaya katılan sürücülerin görüĢlerinde değiĢkenlere göre anlamlı farklılık olup olmadığını anla-
mak için Ki-kare Testi, kiĢisel ve sosyal uyum puanlarını irdelemek için varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiĢtir. 

3.2. Trafik Güvenlik Anketi 

Trafik güvenlik anketi, sürücülerin nitelikleri, araçların kullanım özellikleri, güvenlik bilgileri, trafik ile 
ilgili alıĢkanlıkları, sürücülerin araçları ile ilgili bilgileri ve araçları ile ilgilerini belirlemek için oluĢturul-
muĢ 46 sorudan oluĢmaktadır. 

Anket formu üç bölüme ayrılabilir. Birinci bölümde sürücülere ait yaĢ, medeni durum, eğitim durumu 
gibi kiĢisel bilgilere yer verilmiĢtir. Anket formunun ikinci bölümünde sürücülerin araç kullanım tarzları, 
trafik geçmiĢleri, trafikte güvenlikle ilgili tutum ve davranıĢları, trafikte riskli davranıĢ özelliği gösterip 
göstermediğini, sürücülerin araçları ile ilgili davranıĢları, gösterdikleri özen gibi kriterleri belirlemeye 
yönelik sorulardan oluĢmaktadır. Son bölümde ise Hacettepe KiĢilik Envanteri Kısa Form sorularına 
yer verilmiĢtir. 

3.3. Hacettepe KiĢilik Envanteri (HKE) 

HKE orijinal olarak 1976 yılında tek bir takım halinde hazırlanmıĢtır. Daha sonra 1985 yılında bir de 
kısa form takım B geliĢtirilmiĢtir. HKE takım A ile ilgili bilgiler aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir. HKE Ta-
kım A 1976 yılında hazırlanmıĢ olan HKE Deneme Takımı‟nın GeliĢtirilmesi ve 1978 yılında Reviz-
yondan geçirilmesi ile elde edimleĢtir. HKE Takım A 1982 yılında ikinci revizyondan geçirilmiĢ ve 
bugünkü Ģeklini almıĢtır. Takım A kiĢilik Uyum için dört ve sosyal uyum için de dört olmak üzere sekiz 
alt ölçekten oluĢmuĢtur. Alt ölçeklerin her birinde 20‟Ģer madde vardır. 8 madde de geçerlik (G) puanı 
için kullanılmıĢtır. Envanter toplam 168 maddeden oluĢmaktadır. HKE Takım A üç toplam sekiz alt 
ölçek ve iki geçerlik puanı olmak üzere 13 puan vermektedir. KiĢisel ve sosyal uyum oluĢturan ve 
ölçme aracının kapsamına dahil edilen sekiz alt ölçeğe iliĢkin açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

3.4. KiĢisel Uyum Alt Ölçekler   

KiĢisel uyuma iliĢkin dört alt ölçeğin nitelikleri aĢağıda kısaca belirtilmiĢtir 

3.4.1 Kendini Gerçekleştirme(KG) 

Kendini gerçekleĢtirme puanı, kendini gerçekleĢtiren kiĢinin davranıĢ özelliklerinden kendine güven-
me, kendi yeteneklerinin farkında olma, kendi kendine kararlar verebilme, doğru bildiğini söyleyebil-
me, kabul edildiği ve bir iĢe yaradığı duygusu içinde olma gibi niteliklerle iliĢkilidir. Puanın yüksek ya 
da düĢük olması, bireyin bu nitelikteki davranıĢlarını değerlendirme olanağı sağlamaktadır. 
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3.4.2 Duygusal Kararlılık (DK) 

Duygusal kararlılık puanın yüksek oluĢu, bireyin duygusal yönden kararlı oluĢunu belirtir. Duygusal 
kararlılık puanı yüksek olan bireyler, genellikle kendine güvenen, az üzülen, alıngan olmama özellik-
leri gösteren kiĢilerdir. Çoğu kez sakin ve huzurlu bireyler izlenimi verirler. BaĢkalarından pek az 
tavsiye isterler. Kendi kararlarını kendileri verme eğilimindedirler. Ortaya çıkan yeni ve yabancı du-
rumlardan çekinmezler. Acil durumlarda etkili davranıĢlar gösterirler. Puanı düĢük olan kiĢiler genel-
likle gergin ve kaygılı olurlar sıkıntılı durumlarda gözyaĢlarını tutamazlar karĢılaĢtıkları yeni durumlar-
da ise ya korkak ve çekingen, ya da aĢırı düzeyde atak ve kavgacı olabilirler. 

3.4.3. Nevrotik Eğilimler (NE) 

Nevrotik belirtileri olan kiĢiler kronik yorgunluk, baĢ ağrısı uyuyamama, görme güçlükleri, iĢtahsızlık 
vb. gibi çeĢitli psikosomatik belirtilerin birinde ya da bir kaçından Ģikayetçidirler. Nevrotik kiĢiler duy-
gusal çatıĢmalarını genellikle fiziksel yolardan ifade etmektedirler. Ayrıca, nevrotik eğilimler benliğini 
olduğu gibi kabul edememe, mükemmeliyetçi olma, eleĢtiriye açık olmama gibi davranıĢları da içerir. 
Nevrotik eğilimler puanın yüksek bulunması, bu tür belirtilerin azlığını düĢük olması ise çokluğunu 
gösterir.  

3.4.4. Psikotik Belirtiler (PB) 

Psikotik belirtiler puanı düĢük olan bireylerde, insanlardan uzaklaĢma ve yalnız kalmayı yeğleme 
eğilimi, dikkatini bir noktada toplama güçlüğü ve hayal kurma eğilimi gözlenir. Bu bireyler alıngan ve 
aĢırı duygusaldırlar kendilerine yönelik düĢünceleri fazladır. Psikotik belirtiler puanı yüksek olduğu, 
normal bir uyum tarzında ise birey, belirli ölçüler içinde hayal dünyasından bağımsız olarak yaĢamını 
sürdür.  

3.5. Sosyal Uyum Alt Ölçekleri 

Sosyal uyuma iliĢkin 4 alt ölçeğin nitelikleri kısaca aĢağıda belirtilmiĢtir. 

3.5.1. Aile İlişkileri (Aİ) 

Bu alt ölçekten elde edilen puan, bireyin ailesiyle onların iliĢkilerini yansıtır. Puanın yüksek bulunması 
kiĢinin anne babası ve kardeĢleriyle dostça ve sağlıklı iliĢkiler içinde olduğunu ailesini sevdiğini ve 
ailesi tarafından sevildiğini gösterir. Bu tür bireyler aile üyelerini normal ölçüler içinde kendilerinden 
isteklerde bulunan, ancak belli düzeyde bağımsız olma hakkını onlara tanıyan kiĢiler olarak görürler. 
Zamanlarının çoğunu aileleriyle evde geçirirler ve birlikte etkinlik geçirirler. Aile iliĢkileri puanının 
düĢük bulunması ise bireyin ailesiyle olan iliĢkilerinde karıĢıklık ve uyumsuzluk bulunduğuna iĢaret 
eder. Genellikle ana babası ve kardeĢleriyle problemleri olan bireyler, aile üyelerini çok otoriter bulur-
lar onların kendilerinden çok fazla Ģey beklediklerini düĢünürler. Çok zorunlu durumlar dıĢında evde 
olmaktan kaçınırlar, evde kaçma isteklerini sık sık ifade ederler. 

3.5.2. Sosyal İlişkiler (Sİ) 

Sosyal iliĢkiler puanı bireyin diğer insanlarla olan iliĢkilerinin niteliğini belirtir. Puanın yüksek oluĢu 
sosyal olgunluk yönünden bireyin uyumlu ve sosyal becerilerinin yüksek düzeyde olduğuna iĢaret 
eder. Bu kiĢiler arkadaĢları ve diğer yetiĢkin grupları içinde mutlu ve rahat bir görünüm verirler. Ko-
nuĢmaktan hoĢlanırlar ve baĢkalarının söylediklerine ilgi gösterirler. BaĢkalarını sever ve baĢkaları 
tarafından sevilirler. Topluluk içinde esnek bir tutum benimserler, kabul gören davranıĢlar sergilerler. 
Kendilerini sosyal durumlarda uygun Ģekilde idare etmesini bilirler. Sosyal iliĢkiler puanının düĢük 
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olması ise bireyin sosyal beceriler ve soysallaĢma bakımından durgun olduğu anlamına gelir. Bu 
kiĢiler arkadaĢ ve yetiĢkin gruplar içerisindeyken kendilerini mutlu ve rahat hissetmezler. KonuĢmak-
tan ve baĢkalarıyla bir arada olmaktan hoĢlanmazlar dıĢardan gelen sosyal uyarıcılara tepki göster-
mede isteksiz hareket ederler ya da hiç tepki göstermezler.  

3.5.3. Sosyal Normlar (SN) 

Sosyal normlar formu uyulması zorunlu yasal durumları olduğu kadar, dikkate alınması gereken 
sosyal kural ve toplum değerlerine baĢkalarının haklarına saygılı olma, bunun yanı sıra kendi istek ve 
gereksinimlerini de toplumla uzlaĢarak, belli ölçülerde bağımsız olarak karĢılama gibi davranıĢları 
ölçer. Sosyal normlar puanının yüksek olması, bireyin baĢkalarının haklarını anlayıĢla karĢıladığını 
kiĢisel isteklerini grubun gereksinmelerine göre erteleyebildiği ya da değiĢtirebildiğini gösterir. Bu 
kiĢiler toplumda neyin yanlıĢ neyin doğru olarak kabul edildiğinin bilincindedirler.  

3.5.4. Antisosyal Eğilimler (AE) 

Anti sosyal eğilimler puanın düĢük olması, bireyin antisosyal eğitimlerine sahip olduğunu gösterir. 
Antisosyal eğilimleri olan kiĢiler, genellikle sert, öfkeyle dolu, kavgacı, incitme isteği duyan, zor kul-
lanmaya eğilimli, öç alma duyguları içinde olan, saygısız bireylerdir. EĢyalara özellikle baĢkalarının 
eĢyalarına zarar vermekten, bilinçli olarak toplumsal normlara ters düĢen davranıĢlarda bulunmaktan 
hoĢlanırlar ve bu Ģekilde kiĢisel doyum sağlamaya çalıĢırlar. Antisosyal eğilimler puanının yüksek 
olması, bireyin belli ölçüler içinde bu tür eğilimleri olmadığına iĢaret eder (Özgüven, 1992:22).   

4. BULGULAR  

Trafik güvenlik anketinde sürücülere uygulanan soruların kiĢisel ve sosyal puan ortalamaları varyans 
analizi ile incelenmiĢ ve anlamlı bir farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Kendini gerçekleĢtirme puanı, 
kendini gerçekleĢtiren kiĢinin davranıĢ özelliklerinden kendine güvenme, kendi yeteneklerinin farkında 
olma, kendi kendine kararlar verebilme, doğru bildiğini söyleyebilme, kabul edildiği ve bir iĢe yaradığı 
duygusu içinde olma gibi niteliklerle iliĢkilidir. Duygusal kararlılık puanın yüksek oluĢu, bireyin duygu-
sal yönden kararlı oluĢunu belirtir. Duygusal kararlılık puanı yüksek olan bireyler, genellikle kendine 
güvenen, az üzülen, alıngan olmama özellikleri gösteren kiĢilerdir. Çoğu kez sakin ve huzurlu bireyler 
izlenimi verirler. Ortaya çıkan yeni ve yabancı durumlardan çekinmezler. Acil durumlarda etkili davra-
nıĢlar gösterirler. Psikotik belirtiler puanı düĢük olan bireylerde, insanlardan uzaklaĢma ve yalnız 
kalmayı yeğleme eğilimi, dikkatini bir noktada toplama güçlüğü ve hayal kurma eğilimi gözlenir. Bu 
bireyler alıngan ve aĢırı duygusaldırlar kendilerine yönelik düĢünceleri fazladır. Nevrotik belirtileri olan 
kiĢiler kronik yorgunluk, baĢ ağrısı uyuyamama, görme güçlükleri, iĢtahsızlık vb. gibi çeĢitli psikoso-
matik belirtilerin birinde yada bir kaçından Ģikayetçidirler. Nevrotik kiĢiler duygusal çatıĢmalarını 
genellikle fiziksel yolardan ifade etmektedirler. Ayrıca, nevrotik eğilimler benliğini olduğu gibi kabul 
edememe, mükemmeliyetçi olma, eleĢtiriye açık olmama gibi davranıĢları da içerir. 

Aile iliĢkileri ile elde edilen puan, bireyin ailesiyle onların iliĢkilerini yansıtır. Puanın yüksek bulunması 
kiĢinin anne babası ve kardeĢleriyle dostça ve sağlıklı iliĢkiler içinde olduğunu ailesini sevdiğini ve 
ailesi tarafından sevildiğini gösterir. Bu tür bireyler aile üyelerini normal ölçüler içinde kendilerinden 
isteklerde bulunan, ancak belli düzeyde bağımsız olma hakkını onlara tanıyan kiĢiler olarak görürler. 
Sosyal iliĢkiler puanı bireyin diğer insanlarla olan iliĢkilerinin niteliğini belirtir. Puanın yüksek oluĢu 
sosyal olgunluk yönünden bireyin uyumlu ve sosyal becerilerinin yüksek düzeyde olduğuna iĢaret 
eder. Bu kiĢiler arkadaĢları ve diğer yetiĢkin grupları içinde mutlu ve rahat bir görünüm verirler. Ko-
nuĢmaktan hoĢlanırlar ve baĢkalarının söylediklerine ilgi gösterirler. BaĢkalarını sever ve baĢkaları 
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tarafından sevilirler. Topluluk içinde esnek bir tutum benimserler, kabul gören davranıĢlar sergilerler. 
Kendilerini sosyal durumlarda uygun Ģekilde idare etmesini bilirler. Sosyal normlar formu uyulması 
zorunlu yasal durumları olduğu kadar, dikkate alınması gereken sosyal kural ve toplum değerlerine 
baĢkalarının haklarına saygılı olma, bunun yanı sıra kendi istek ve gereksinimlerini de toplumla uzla-
Ģarak, belli ölçülerde bağımsız olarak karĢılama gibi davranıĢları ölçer. Anti sosyal eğilimler puanın 
düĢük olması, bireyin antisosyal eğitimlerine sahip olduğunu gösterir. Antisosyal eğilimleri olan kiĢiler, 
genellikle sert, öfkeyle dolu, kavgacı, incitme isteği duyan, zor kullanmaya eğilimli, öç alma duyguları 
içinde olan, saygısız bireylerdir. EĢyalara özellikle baĢkalarının eĢyalarına zarar vermekten, bilinçli 
olarak toplumsal normlara ters düĢen davranıĢlarda bulunmaktan hoĢlanırlar ve bu Ģekilde kiĢisel 
doyum sağlamaya çalıĢırlar. 

Çizelge 1‟de sürücülerin kazaya karıĢma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum ve bunların alt 
ölçeklerine ait değerler verilmiĢtir. Çizelge1 incelendiğinde kiĢisel ve sosyal uyum ile bunların alt 
ölçekleri olan kendini gerçekleĢtirme (KG), duygusal kararlılık (DK), nevrotik eğilimler (NE), psikotik 
belirtiler (PB), aile iliĢkileri (AĠ), sosyal iliĢkiler (SĠ), sosyal normlar (SN), antisosyal eğilimler (AE) 
puanları kazaya karıĢan sürücülerde yüksek olmakla bu durum kazaya karıĢma durumunun artmasıy-
la azalma göstermektedir.  

Kazaya karıĢan ve karıĢmayan sürücülerin kiĢisel uyum puanlarına bakıldığında kendini gerçekleĢ-
tirme, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler ve psikotik belirtiler alt ölçeklerinde kaza yapmamıĢ sürü-
cülerin puanları daha yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre kaza yapmayan sürücüler genellikle 
kendine güvenen, kendi yeteneklerinin farkında olan, kendi kendine kararlar verebilen, doğru bildiğini 
söyleyebilen, duygusal yönden kararlı olan kiĢilerdir.  

Sık kaza yapan kiĢiler ise bu özelliklerin tam aksi davranıĢları sergileyen ve kronik yorgunluğu, baĢ 
ağrısı uyuyamama, görme güçlükleri, iĢtahsızlık vb. gibi çeĢitli psikosomatik belirtileri olan, insanlar-
dan uzaklaĢmıĢ ve yalnız kalmayı yeğleme eğleyen, dikkatini bir noktada toplama güçlüğü çeken 
kiĢilerdir. 

Sosyal uyum puanlarına bakıldığında kaza yapmayan kiĢilerin anne babası ve kardeĢleriyle dostça ve 
sağlıklı iliĢkiler içinde olduğunu ailesini sevdiği ve ailesi tarafından sevildiği, sosyal olgunluk yönün-
den uyumlu ve sosyal becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Kaza yapmayan kiĢilerin 
sosyal normlar puanları yüksektir ve bu norm formu uyulması zorunlu yasal durumları olduğu kadar, 
dikkate alınması gereken sosyal kural ve toplum değerlerine baĢkalarının haklarına saygılı olma, 
bunun yanı sıra kendi istek ve gereksinimlerini de toplumla uzlaĢarak, belli ölçülerde bağımsız olarak 
karĢılama gibi davranıĢları ölçer.  

Kazalara karıĢan sürüler ise açıklanan bu özelliklerin aksine ayrıca antisosyal eğilimlere sahip, gene l-
likle sert, öfkeyle dolu, kavgacı, incitme isteği duyan, zor kullanmaya eğilimli, öç alma duyguları olan, 
saygısız davranıĢlar sergileyen bireylerdir.  

Çizelge 2‟de sürücülerin trafik kurallarına uyma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum ve bunların 
alt ölçeklerine ait değerler verilmiĢtir.  
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Çizelge 1. Sürücülerin kazaya karıĢma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum puan ortala-
maları ve değerleri. 

Kazaya KarıĢma N 
KiĢisel Uyum Puan Ortalamaları 

KiĢisel Uyum 
KG NE PB DK 

Hiç karıĢmadım 976 6,90 5,98 5,87 5,68 24,73 

1-2 defa 820 6,77 5,67 5,59 5,49 23,22 

3-4 defa 186 6,48 5,41 5,44 5,36 22,50 

5-6 defa 13 6,25 5,24 5,31 5,19 22,05 

7 ve fazlası 23 6,02 5,13 5,19 5,02 21,84 

Kazaya KarıĢma N 
Sosyal Uyum Puan Ortalamaları 

Sosyal Uyum 
AĠ SĠ SN AE 

Hiç karıĢmadım 976 7,34 6,87 6,98 6,43 26,78 

1-2 defa 820 6,69 6,55 6,61 6,02 25,02 

3-4 defa 186 6,48 6,41 6,34 5,75 24,35 

5-6 defa 13 6,35 6,29 6,06 5,56 23,74 

7 ve fazlası 23 6,23 6,11 5,88 5,39 23,12 

 

Çizelge 2. Sürücülerin trafik kurallarına uyma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum puan 
ortalamaları ve değerleri. 

Kurallara Uyma N 
KiĢisel Uyum Puan Ortalamaları 

KiĢisel Uyum 
KG NE PB DK 

Evet 1.110 6,98 6,45 6,46 6,81 26,67 

Arasıra 674 6,12 5,73 5,97 5,91 23,56 

Hayır 234 5,59 5,29 5,70 5,46 21,73 

Kurallara Uyma N 
Sosyal Uyum Puan Ortalamaları 

Sosyal Uyum 
AĠ SĠ SN AE 

Evet 1.110 7,57 7,72 7,33 7,25 29,17 

Arasıra 674 6,31 6,38 6,31 6,54 25,23 

Hayır 234 5,88 5,73 5,95 6,03 23,44 
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Çizelge 2 incelendiğinde trafik kurallarına her zaman uyan sürücülerin kiĢisel uyum ile alt ölçekleri 
kendini gerçekleĢtirme, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler ve psikotik belirtilere ait puanlar en 
yüksektir. Kurallara ara sıra uyan sürücüler daha düĢük ve uymayan sürücüler ise en düĢük kiĢisel 
uyum puanlarına sahiptir. Sosyal uyum ve alt ölçekleri olan aile iliĢkileri, sosyal iliĢkiler, sosyal norm-
lar, antisosyal eğilimler için en yüksek puana sahip grup trafik kurallarına her zaman uyan sürücüler-
de gözlenirken, kurallara ara sıra uyan sürücülerde daha düĢük, kurallara hiç uymayan sürücülerde 
ise en düĢük sosyal uyum puanı gözlenmektedir. 

Çizelge 3‟te sürücülerin araç kullanırken dikkat dağılma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum 
değerleri verilmiĢtir.  

Araç kullanırken dikkat dağılma durumuna göre kiĢisel uyum puanları dikkate alındığında dikkat 
dağılma sorunu yaĢayan sürücülerin düĢük puana sahip sürücüler olduğu görülmektedir. DüĢük 
puana sahip sürücü grubu genellikle dikkatini bir noktada toplama güçlüğü, kronik yorgunluk, baĢ 
ağrısı, uyuyamama, görme güçlükleri, iĢtahsızlık vb. gibi çeĢitli psikosomatik belirtileri olan, insanlar-
dan uzaklaĢmıĢ ve yalnız kalmayı tercih eden bireylerden oluĢmaktadır. Dikkat dağılımı sorusuna 
hayır yanıtını veren sürücüler kiĢisel ve sosyal uyum puanlarında en yüksek puana sahip sürücüler-
dir. Ara sıra dikkatinin dağıldığını belirten sürücüler ise daha düĢük kiĢisel ve sosyal uyum puanına 
sahiptir.  

Çizelge 3. Sürücülerin araç kullanırken dikkat dağılma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal 
uyum puan ortalamaları ve değerleri. 

Dikkat Dağılma N 
KiĢisel Uyum Puan Ortalamaları 

KiĢisel Uyum 
KG NE PB DK 

Hayır 334 6,74 6,33 6,24 6,94 26,67 

Ara sıra 979 6,05 5,60 5,48 6,01 23,56 

Evet 705 5,69 5,31 5,20 5,86 21,73 

Dikkat Dağılma N 
Sosyal Uyum Puan Ortalamaları 

Sosyal Uyum 
AĠ SĠ SN AE 

Hayır 334 7,34 7,49 7,51 7,59 28,61 

Ara sıra 979 6,26 6,56 6,44 6,24 25,23 

Evet 705 5,94 5,85 5,98 5,92 23,44 

Çizelge 4‟te sürücülerin yaĢa göre kaza yapma durumlarına göre kiĢisel ve sosyal uyum değerleri 
verilmiĢtir. KiĢisel uyum puanları değerlendirildiğinde 18-25 yaĢ grubuna dahil sürücüler en düĢük 
puana sahiptir. Bu grubu sırasıyla 55 yaĢ ve üzeri grubu sürücüler, 26-35 yaĢ grubu sürücüler ve 46-
55 yaĢ arası sürücüler izlemektedir. En yüksek puana ise 36-45 yaĢ arası sürücüler sahiptir. Yine 
aynı gruplarda kaza yapma sayısı arttıkça uyum puanları azalma göstermektedir. Sosyal uyum puan-
ları değerlendirildiğinde ise 55 ve üzeri yaĢ grubuna dahil sürücüler en düĢük puana sahiptir. Bu 
grubu sırasıyla 18-25 yaĢ grubu sürücüler, 26-35 yaĢ grubu sürücüler ve 46-55 yaĢ arası sürücüler 
izlemektedir. En yüksek puana ise 36-45 yaĢ arası sürücüler sahiptir. Yine aynı gruplarda kaza yap-
ma sayısı arttıkça uyum puanları azalma göstermektedir. 18-25 yaĢ arası sürücüler, genç, deneyim-
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siz, risk alma olasılığı daha yüksek, duygusal kararlılığı tam olarak oturmamıĢ bireylerdir. Deneyimsiz 
oluĢları acil durumlarda sağlıklı karar verebilme yetilerini azaltmaktadır. Dikkatlerini bir noktaya odak-
lamada güçlük çekerler. Bu sürücü grubuna ait bireyler daha çok mükemmeliyetçi ve eleĢtiriye açık 
değildirler. Genç sürücüler antisosyal eğilimleri daha üst seviyede yaĢamaktadır. Bu sürücüler saldır-
gan, öfkeli, zor kullanmaya eğilimli ve baĢka bireylerin haklarına yeteri kadar saygı göstermeyen 
sürücü grubunu oluĢturmaktadır. 26-35 ve 36-45 yaĢ aralığına dahil orta yaĢlı sürücü grubu ise kiĢili-
ğin geliĢtiği ve oturduğu, topluma karĢı daha fazla saygı gösterildiği ve dikkat toplama yeteneğinin 
daha fazla olduğu, ortaya çıkan yeni sorunlardan çekinmeyen, sosyal olgunluk yönünden uyumlu ve 
sosyal becerileri yüksek düzeyde olan sürücülerden oluĢur. 55 ve üzeri yaĢ grubundaki sürücüler ise 
kronik yorgunluk, baĢ ağrısı uyuyamama, görme güçlükleri, iĢtahsızlık vb. gibi çeĢitli psikosomatik 
belirtilerin birinde yada bir kaçından Ģikayetçidirler. Bu sürücülerde dikkat, refleks gibi özelliklerinde 
belirgin düĢüĢler risk meydana getirmektedir. 

Çizelge 4. Sürücülerin yaĢa göre kaza yapma durumlarıma göre kiĢisel ve sosyal uyum puan 
ortalamaları ve değerleri. 

YaĢ 

Trafik Kazalarına KarıĢma-KiĢisel uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

18-25 425 22,64 469 22,45 82 22,29 3 20,03 8 21,92 

26-35 430 24,84 257 23,26 70 22,51 7 21,73 8 21,02 

36-45 94 26,87 65 24,96 18 23,89 1 23,00 1 22,00 

46-55 19 25,22 23 24,33 10 23,87 1 23,00 5 23,64 

55 ve üzeri 8 22,78 6 21,97 6 21,46 1 21,00 1 20,00 

YaĢ 

Trafik Kazalarına KarıĢma-Sosyal uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

18-25 425 26,32 469 24,07 82 23,66 3 23,01 8 22,40 

26-35 430 27,35 257 24,76 70 24,11 7 23,53 8 23,05 

36-45 94 28,16 65 26,23 18 25,39 1 25,00 1 24,00 

46-55 19 27,60 23 24,83 10 24,07 1 24,00 5 23,09 

55 ve üzeri 8 24,56 6 23,36 6 22,67 1 22,00 1 21,00 

 

Çizelge 5‟te sürücülerin eğitim durumu değiĢkenine göre kaza yapma durumlarına göre kiĢisel ve 
sosyal uyum değerleri verilmiĢtir. Çizelge 5 incelendiğinde kazaya karıĢmamıĢ ve öğrenim seviyesi 
yüksek olan sürücülerin kiĢisel uyum seviyelerinin yüksek olduğu ve öğrenim seviyesi düĢtükçe uyum 
puanında azaldığı görülmektedir. Üniversite mezunu sürücüler en yüksek uyum puanına sahipken, bu 
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gruptaki sürücüleri sırasıyla yüksekokul mezunu sürücüler, lise mezunu sürücüler ve ilkokul mezunu 
sürücüler izlemektedir. Sosyal uyum puanları değerlendirildiğinde de öğrenim seviyesi yüksek olan 
sürücülerin uyum seviyelerinin yüksek olduğu ve öğrenim seviyesi düĢtükçe uyum puanında azaldığı 
görülmektedir. Üniversite mezunu sürücüler en yüksek uyum puanına sahipken, bu gruptaki sürücüle-
ri sırasıyla yüksekokul mezunu sürücüler, lise mezunu sürücüler ve ilkokul mezunu sürücüler izlemek-
tedir. 

Çizelge 6‟da alkol kullanma alıĢkanlıklarına göre kaza yapma durumlarına göre kiĢisel ve sosyal 
uyum değerleri verilmiĢtir.  

Sürücülerin alkol kullanma alıĢkanlıklarına göre kiĢisel uyum puanları değerlendirildiğinde, alkol 
kullanmayan sürücülerin en yüksek uyum puanına sahip olduğu, bu sürücü grubunu sırasıyla yılda 
birkaç kez alkol kullanan, ayda birkaç kez alkol kullanan, haftada birkaç kez alkol kullanan ve her gün 
alkol kullanan sürücülerin izlediği görülmektedir. Yine sürücülerin alkol kullanma alıĢkanlıklarına göre 
sosyal uyum puanları değerlendirildiğinde aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Alkol kullanmayan sürücü-
lerin en yüksek uyum puanına sahip olduğu, bu sürücü grubunu sırasıyla yılda birkaç kez alkol kulla-
nan, ayda birkaç kez alkol kullanan, haftada birkaç kez alkol kullanan ve her gün alkol kullanan sürü-
cülerin izlediği görülmektedir.  

Çizelge 5. Sürücülerin eğitim durumu değiĢkenine göre kaza yapma durumlarıma göre kiĢisel 
ve sosyal uyum puan ortalamaları ve değerleri. 

Eğitim Durumu 

Trafik Kazalarına KarıĢma-Sosyal uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Ġlköğretim 103 25,43 263 23,56 21 22,34 2 21,18 7 20,77 

Lise 154 26,78 206 24,99 36 24,27 3 23,92 8 23,65 

Yüksekokul 194 27,52 73 25,60 67 24,41 3 23,43 2 22,89 

Üniversite 525 28,69 278 27,72 62 27,09 5 26,67 6 26,27 

Eğitim Durumu 

Trafik Kazalarına KarıĢma-KiĢisel uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Ġlköğretim 103 23,98 263 22,54 21 21,69 2 20,85 7 20,00 

Lise 154 24,35 206 22,92 36 22,08 3 21,39 8 20,71 

Yüksekokul 194 25,22 73 23,67 67 22,41 3 21,77 2 21,35 

Üniversite 525 26,12 278 25,59 62 24,93 5 24,51 6 24,29 
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Çizelge 6 Sürücülerin alkol kullanma alıĢkanlıklarına göre kiĢisel ve sosyal uyum puan ortala-
maları ve değerleri. 

Alkol Kullanma 

Trafik Kazalarına KarıĢma-Sosyal uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Her gün 9 24,56 10 23,45 4 22,31 4 21,67 11 21,00 

Haftada birkaç kez 85 26,32 63 24,89 24 23,87 1 23,00 3 22,40 

Ayda birkaç kez 218 27,35 269 25,21 35 24,06 1 23,00 3 22,95 

Yılda birkaç kez 126 27,60 171 25,34 81 24,42 1 23,00 1 23,00 

Hiç 538 28,16 307 25,98 42 25,05 4 24,47 4 24,00 

Alkol Kullanma 

Trafik Kazalarına KarıĢma-KiĢisel uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Her gün 9 22,77 10 21,78 4 21,03 4 20,46 11 20,00 

Haftada birkaç kez 85 22,98 63 21,94 24 21,51 1 21,00 3 21,02 

Ayda birkaç kez 218 24,84 269 23,76 35 22,95 1 22,00 3 21,92 

Yılda birkaç kez 126 25,22 171 24,01 81 23,10 1 22,00 1 22,00 

Hiç 538 26,87 307 25,33 42 24,62 4 24,00 4 23,64 

Çizelge 7‟de hızlı araç kullanmaktan hoĢlanma durumlarına göre kaza yapma durumlarına göre 
kiĢisel ve sosyal uyum değerleri verilmiĢtir.  

 

Çizelge 7. Sürücülerin hızlı araç kullanmaktan hoĢlanma durumlarına göre kiĢisel ve sosyal 
uyum puan ortalamaları ve değerleri. 

Hızlı Araç Kullanma 

Trafik Kazalarına KarıĢma-Sosyal uyum 

Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Hayır 208 29,17 312 27,65 60 26,23 8 25,19 5 24,32 

Ara sıra 356 25,23 267 23,87 74 23,09 4 22,41 5 22,04 

Evet 412 23,44 241 22,56 52 21,86 4 21,53 10 21,34 

Hızlı Araç Kullanma Trafik Kazalarına KarıĢma-KiĢisel uyum 
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Hiç KarıĢmadım 1-2 defa 3-4 defa 5-6 defa 7 ve fazlası 

N X N X N X N X N X 

Hayır 208 26,67 312 25,43 60 24,89 8 24,56 5 24,31 

Ara sıra 356 23,56 267 22,77 74 21,98 4 21,50 5 21,12 

Evet 412 21,73 241 21,02 52 20,44 4 19,85 10 19,57 

 

Sürücülerin hızlı araç kullanma alıĢkanlıklarına göre kiĢisel uyum puanları değerlendirildiğinde, hızlı 
araç kullanmayan sürücülerin en yüksek uyum puanına sahip olduğu, hızlı araç kullanan sürücülerin 
ise en düĢük uyum puanına sahip olduğu görülmektedir. Sosyal uyum puanları değerlendirildiğinde 
de aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Sosyal uyum puanlarında da hızlı araç kullanmayan sürücülerin en 
yüksek uyum puanına sahip olduğu, hızlı araç kullanan sürücülerin ise en düĢük uyum puanına sahip 
olduğu görülmektedir.  

 

5.SONUÇLAR 

Trafik kazaları önceden görülebilir ve önlenebilir. Yüksek gelir düzeyindeki birçok ülke son 20 yıllık 
dönemde, trafik güvenliğine yönelik sistem yaklaĢımı benimseyerek kazalarda ve bunlara kurban 
gidenlerin sayısında önemli azalmalar sağlayabilmiĢtir. DüĢük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde 
geçerli çözümler motorlu taĢıt trafiğinde daha uzun bir geçmiĢe sahip ülkelere göre farklılıklar göster-
se bile temel ilkeler aynıdır. Bu ilkeler arasında, örneğin, geliĢkin yol tasarımı ve trafik yönetimi, taĢıt 
standartlarının geliĢtirilmesi, hız denetimi, emniyet kemeri kullanımı ve alkol sınırlarının gözetilmesi 
yer almaktadır. DüĢük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yerine getirilmesi gereken görev, mevcut 
çözümleri uyarlamak ve değerlendirmek veya yeni çözümler üretmektir.  

Trafik kazalarının büyük bölümünün insandan kaynaklandığı için insan faktörü en önemli faktör olarak 
tanımlanmalı, üzerinde gerektiği gibi çok yönlü olarak durulmalı ve alınacak önlemlerinde bu anlayıĢ 
doğrultusunda oluĢturulması gereklidir. Ülkemizde sürücülerin bilgisiz, deneyimsiz, ihmalkar olması 
ve ayrıca denetim mekanizmasının tam olarak iĢlemeyiĢinden dolayı trafik kazaları en önemli ölüm 
nedenlerinden biri olmaya devam edecektir. Bunun önüne geçmek için sürücü eğitimi ve psikolojisine 
önem verilmeli, sürücü adaylarının teknik ve psikolojik eğitimi uzman kiĢiler tarafından verilmelidir.    

Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar ile sürücü kiĢilik yapısının trafik kazalarına etkisi hakkında önemli 
bilgiler elde edilmiĢtir. Bu veriler trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirler için referans alınabilir ve 
gelecekteki diğer araĢtırmalar için yol gösterebilir.  
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TÜRKĠYE’DEKĠ UZUN YOL OTOBÜS ġÖFÖRLERĠNDE OBSTRÜKTĠF UYKU 
APNE RĠSKĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE 

DÖRT SORU ANKETĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 
 

Dr. Hikmet FIRAT1 , Dr. Melike YÜCEEGE2, Dr. Sadık ARDIÇ3  Dr. Ahmet DEMĠR4, 

 

ÖZET 

Amaç: Türkiye‟ de 45 yaĢ üzeri ve Beden kitke indeksi (BKĠ) > 25kg/m2 olan ağır vasıta sürücü aday-
larına polisomnografi yapılması zorunludur, ancak kanundaki bu madde baĢvuru sayısının çok fazla 
olması nedeniyle göz ardı edilmektedir. Bu çalıĢmada daha önce standardize edilmiĢ olan 4 anket 
formu “Berlin, STOP, STOP-BANG ve OSA50” kullanılarak uzun yol otobüs Ģoförlerinde Obstrüktif 
Uyku Apne (OUA) riski belirlenmeye çalıĢıldı. 

Materyal-Metot: 90 uzun yol otobüs Ģoförüne 4 anket doldurulup hepsine polisomnografi uygulandı. 
Ayrıca olası diyabet, hipotroidi gibi ek hastalıkların belirlenmesi için kan tetkikleri yapılıp kulak burun 
boğaz tarafından endoskopik muayeneleri yapıldı. 

Bulgular: Boyun çevresi, BKĠ, göbek çevresi, OUA ve metabolic sendrom sıklığı, oksijen desaturas-
yon indeksi ve uykuda oksijen saturasyonunun %90‟ın altında olduğu sure 45 yaĢ üzeri Ģoförlerde 45 
yaĢ altındaki Ģoförlere göre belirgin olarak yüksekken, uykuda olan ortalama oksijen saturasyon ise 
belirgin olarak düĢük bulunmuĢtur. STOP-BANG anketi hastalığı belirlemekte en yüksek sensitiviteye 
(% 87) ve negative prediktif değere (%76) sahip olduğu bulunmuĢtur. 

Sonuç: Uzun yol otobüs Ģoförlerinde OUA riskini taramak için 45 yaĢ sınırı uygundur. 4 anket içinde 
STOP-BANG anketi uzun yol otobüs Ģoförlerinde OUA riskini belirlemekte en yüksek sensitiviteye ve 
negative prediktif değere sahip olması nedeniyle bu grup kiĢilerde güvenli olarak tarama amaçlı 
kullanılabilir. 

 

GĠRĠġ 

Birçok trafik kazası uyku deprivasyonu veya ara vermeden uzun sure araç kullanması sonucu mey-
dana gelir. Ġstatistiklere göre 1998 yılından 2006 yılına dek ağır vasıtaların neden olduğu kaza sayısı 
142.145 den 709.535 e yükselmiĢtir (1). 

Toplumda Obstrüktif Uyku Apne (OSA) hastalık prevalansı ortalama % 2-4 arası olmakla birlikte yaĢ, 
cinsiyet ve değiĢik insan gruplarına göre bu sıklık değiĢebilmektedir (2). Ülkemizde 26.09.2006 tarihli 
26301 sayılı Resmi Gazetenin 7. maddesinde;  45 yaĢından büyük, beden kitle indeksi>25 olan, 
profesyonel ehliyet talep eden herkesten polisomnografi (PSG) raporu istenmesi gerektiği, her sürücü 
adayına uygulanacak ankette horlama, tanıklı uyku apnesi ve/veya gündüz uykululuğu olan herkesten 
polisomnografi raporu istenmesi gerektiği belirtilmiĢtir (3). PSG yapılması gereken Ģoför sayısının çok 

                                                           
1,2,3, SB DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim&AraĢ. Hast. Göğüs Hast Kliniği 
4 Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
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fazla olması, ülkede ise yeterince uyku laboratuvar sayısının olmaması nedeniyle bu zorunluluk göz 
ardı edilmektedir. 

OSA hastalığının ön tanısında tarama amaçlı soru-tabanlı anket formları kullanılmaktadır. Bu anket-
lerden ilki olan “Berlin anketi” toplum taramasında (4) ve uyku bozuklukları kliniğinde (5) OSA tara-
masında kullanılmıĢtır. STOP anketi, STOP-BANG anketi ve OSA50 anketi aynı amaçla değiĢik 
popülasyonlarda OSA taramasında kullanılmıĢtır (6-8).  

ÇalıĢmamızda uzun yol otobüs Ģoförlerinde bahsi geçen 4 anket formunu kullanarak OSA riski olan 
hasta grubunu belirlemeye çalıĢtık. 

METOD 

Olgular 

Ġki farklı otobüs firmasından Eylül 2010 – Aralık 2011 tarihleri arasında toplam doksan Ģoför çalıĢma 
protokolüne alındı. Tüm olgulara çalıĢtıkları gecenin ertesinde gün içinde 5 saatten az olmamak Ģartı 
ile uyku takip testi (polisomnografi)= PSG kaydı 64 kanallı Compumedics E serisi cihazı ile uygulandı. 
Her olgudan rutin kan tetkikleri ve Kulak burun boğaz muayenelerinin yanı sıra solunum fonksiyon 
testleri ve tansiyon takibi ölçümleri yapıldı. NCEP ATP III kriterleri metabolic sendrom tanısı için 
kullanıldı (9). 180 dakikadan az uyku süresi olanlarla daha önceden OSA teĢhisi konulmuĢ olanlar 
çalıĢma dıĢı bırakıldı. Tüm olgular erkekti. AraĢtırma için Helsinki deklarasyonu gereği DıĢkapı Has-
tanesi‟nden etik komite onayı alındı. ġoförlere çalıĢma anlatıldı ve gönüllü onay formu alındı. 

Anketler 

OSA ön tarama testi amaçlı dört farklı anket formu kullanıldı. Anketlerdeki sorular Türkçeye çevrilip 
PSG öncesi bir klinisyen yardımı ile tüm olgulara cevaplandırıldı. 

Berlin Anketi (BA) 

BA üç kategori içerir. Kategori 1: horlama sıklık ve Ģiddetini belirlemeye çalıĢan 5 soru ve tanıklı 
nefes durmasını sorgulayan bir sorudan ibarettir. Kategori 2 ise uykululuk ve yorgunluk hakkında 
sorular içerir. Kategori 3 ise yüksek tansiyon öyküsü ve vücut kitle indeksi (VKĠ) > 30 kg/m2 olan 
hastaları belirlemeye yöneliktir. Herhangi iki kategorinin pozitif olması (2 puan ve daha fazla pozitiflik) 
o kiĢinin OSA riski taĢıdığını göstermektedir. 

STOP Anketi (SA) 

4 sorudan ibarettir. “Horlama”, “gün içinde yorgunluk”, “tanıklı nefes durması” (apne) ve “yüksek 
tansiyon” varlığı. 2 ve daha fazla pozitiflik o kiĢide yüksek OSA riski olduğunun göstergesidir. 

STOP-BANG Anketi (SBA) 

STOP anketindeki sorulara ek olarak “VKĠ”, “50 yaĢ sınırı”, “boyun çevresinin 40 cm sınırı” ve “cinsi-
yet” (erkek cinsiyet pozitif puan demektir) soruları uygulanmıĢtır. Üç ve daha fazla pozitiflik, yüksek 
riskli OSA ön tanısı olarak değerlendirilmiĢtir. 

OSA50 Anketi 

Toplumda OSA riskini belirlemede % 88 sensitivite ve % 55 spesifite ile geçerlilik almıĢ yeni bir anket-
tir (8). Göbek çevresi (erkeklerde > 102cm = 3 puan), baĢkalarını rahatsız edecek kadar horlama= 3 
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puan, tanıklı apne (= 2 puan) ve >50 yaĢ = 2 puan, toplamda ≥5 puan olması yüksek riskli OSA ön 
tanısı koymaktadır. 

Uyku Testi (Polisomnografi = PSG) 

ÇalıĢmaya katılan tüm Ģoförlere uykusuz geçirdikleri gecenin ertesi günü Compumedics E serisi 
(Compumedics®, Melbourne, Victoria, Australia) PSG cihazı ile en az 5 saatlik uyku kayıtları alındı. 
Uyku süresi 180 dakikanın altında olan kayıtlar çalıĢma dıĢı bırakıldı. PSG kaydında 6 kanal EEG 
(elektroensefalografi), 2 kanal EOG (elektro-okulografi), 2 kanal çene altı EMG (elektromyografi), 
parmak ucundan oksijen saturasyonu ölçen oksimetre, solunum hareketlerini gösteren karın ve göğüs 
kemerleri, solunumu tespit eden hem thermistor hem de nazal kanül, EKG (elektrokardiyografi) ve her 
iki bacak tibialis anterolateral kasa yerleĢtirilen EMG uygulandı. Uyku vereleri ve solunum skorlamala-
rı Amerikan uyku tıbbı akademisinin (AASM) 2007 kurallarına göre yapıldı (10). Buna göre; “apne” en 
az 10 saniye ve daha fazla süreyle ağız-burun solunumunda bazal düzeye göre %90 düĢme, olarak 
tanımlanmıĢtır. “Hipopne” ise ağız-burun solunumunda bazal duruma gore en az % 50 ve üzeri ampli-
tude azalması ve beraberinde % 3 ve üzeri oksijen düĢmesi (=desaturasyon) veya arousal geliĢmesi 
ve bu durumun en az 10 saniye ve üzerinde devam etmesidir. 

Apne-Hipopne Ġndeksi (AHĠ) uyku süresince tespit edilen toplam apne ve hipopne sayısının / toplam 
uyku süresine (saat) bölünmesiyle elde edildi. Uyku etkinliği % 60‟ın altında veya uyku süresi 180 
dakikanın altında olanlar çalıĢma dıĢı bırakıldı.  PSG skorlamaları sertifikalı bir uyku teknisyeni tara-
fından manuel olarak anket sonuçlarını bilmeden (kör olarak) analiz etti.  

Ġstatistiksel Analizler 

Tanımlayıcı istatistikler de ortalama ve standart deviasyon kullanıldı, kategorik değiĢkenler için ise 
frekans ve yüzde değerleri kullanıldı. SPSS 16.0 istatistik programı kullanıldı. Tüm grup <45 yaĢ ve 
>45 yaĢ olarak iki gruba ayrıldı. Sayısal değiĢkenler için her iki grup arasında “independent –t- test 
uygulanırken, kategorik değiĢkenler için “ki kare” veya uygun ise Fisher‟s exact test” uygulandı. Nor-
mal dağılımı olmayan sayısal değiĢkenlerde Mann Whitney-U testi kullanılarak median (ortanca) 
değerler alındı. Tüm grup için “sensitivite” “spesifisite”, “pozitif prediktif değer”(PPD) ve “negative 
prediktif değer” (NPD) analizleri yapıldı, guven aralığı (confidence interval) hesaplandı. AHI>15 olan-
lar OSA olarak belirlendi. Demografik özelliklerle PSG dataları arasındaki bağıntı „pearson korelas-
yon‟ testi yaparak belirlendi. P<0.05 anlamlı kabul edildi. OSA tespitinde en etkili faktörün ne olduğu-
nu belirlemek için süreğen değiĢkenlere „factor analizi‟ yapıldı. 

BULGULAR 

Andropometrik, demografik ve polisomnografik veriler Tablo 1 de gösterilmiĢtir. ÇalıĢmaya alınan 90 
uzun yol otobüs Ģöföründen 85 tanesi çalıĢmaya dahil edildi. 23 olgu <45 yaĢ iken 62 olgu >45 yaĢ 
idi. Tüm olgular erkek cinsiyette ve VKĠ‟leri >25 kg/m2 idi (29,4±3,7). >45 yaĢ grupta 39 olgu (%62,9) 
OSA tanısı alırken <45yaĢ grupta 7 olgu AHI>15 idi ve OSA tanısı almıĢtı (%30,4). Tüm grupta 46 
sürücüde (%54,1) AHI>15 idi ve OSA (+) idi. 45 yaĢ üzeri grubun VKĠ, AHI, oksijen desaturasyon 
indeksi (ODĠ), %90‟ın altında geçen desaturasyon süreleri, boyun ve göbek çevreleri, yüksek tansiyon 
ve metabolic sendrom varlığı <45 yaĢ gruba göre yüksek bulundu. 

YaĢ, VKĠ, boyun ve göbek çevresi AHĠ ve ODĠ ile anlamlı ancak zayıf korelesyon gösterirken, (0.19-
0.52 aralığında) (Tablo 2), factor analizinde “VKĠ”, “göbek çevresi” ve “ağırlık “ tan oluĢan yeni bir 
komponent OSA tanısını tek baĢına koymada % 49.4 lük bir doğruluk payına sahipti (sırasıyla; 0.907, 
0.898 ve 0.879). 
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AHI>15 değeri sınır alındığında OSA ön tanısı koymak için kullanılan tarama testlerinin sensitivitesi, 
spesifisitesi, PPD ve NPD‟leri Tablo 3 de gösterilmiĢtir. Testler arasında kombinasyonlar yapılsa da, 
tek baĢına STOP-BANG testinin OSA tanısı koymakta % 87 sensitivitesi ve % 76‟lık NPD ile diğer 
testlere üstünlük sağladığı görülmüĢtür. 

TARTIġMA 

Ülkemizde, D veya E grubu ağır vasıta ehliyeti almak için baĢvuran Ģoför adaylarından 45 yaĢ üstü 
olan herkesin veya 45 yaĢ altı olan ancak beraberinde horlama, tanıklı nefes durması ve/veya gündüz 
aĢırı uykuya meyilli olması varsa ehliyet almadan önce mutlaka uyku testi (polisomnografi) yaptırma 
zorunluluğu vardır (3).  Uyku laboratuvar sayılarının yetersiz olup uzun süreli randevu listelerine sahip 
olması ve kanunun yeterince doğru uygulanmaması nedeniyle trafik yönetmeliğinin bu maddesi göz 
ardı edilmektedir. ÇalıĢmamızda 45 yaĢ sınırının OSA tespitinde uygun olduğunu belirledik (>45 yaĢ 
grupta % 62,9 sıklığa karĢın, <45yaĢ grupta % 30,4 idi). 

Ülkemizde yapılan bir anket çalıĢmasında 316 kamyon Ģoförünün 94 ünün (%29,4) yaĢamlarında bir 
kaza yaptıkları ve bunların % 29,8 inin ise ölümle sonuçlandığını bildirmiĢtir. Kaza yapan bu olguların 
% 20 sinde kaza nedeni uykuya dalma iken, aynı Ģoförlerin  % 78 inin hemen her gece (habitüel) 
horlaması olduğu belirlenmiĢtir. Kazaya karıĢan Ģoförlerin boyun çevresi >42 cm ve VKĠ>30 kg/m2 
olarak belirlenmiĢtir (11). ÇalıĢmamızda VKĠ, boyun çevresi ve göbek çevresi AHĠ ve ODĠ ile zayıf 
korelasyon gösterirken, yapılan factor analizinde göbek çevresi, VKĠ ve ağırlık tan oluĢan üçlü kom-
ponentin olguların yarısını tespit edebildiğini belirledik. Bunun anlamı; Ģoförlerde bir tek faktörün OSA 
tespitinde yeterli olamayacağıdır. Korelasyonun zayıf olmasının bir diğer nedeni ise tüm grubun 
VKĠ‟lerinin ortalamanın üzerinde olması da olabilir. 

Stoohs ve ark 155 uzun yol Ģoföründe yaptıkları bir gecelik uyku kaydında (MESAM-4 adlı portable 
cihaz ile) % 10 olguda ODĠ>30/saat bulmuĢlardır (12). Findlet ve ark “Ster Clear” adlı bilgisayar ta-
banlı bir program ile apneik ve narkoleptik Ģoförlerin daha fazla kaza yaptıklarını tespit etmiĢlerdir 
(13). PSG li yapılan bir çalıĢmada ise “vardiyalı çalıĢmanın” tek baĢına uyku apnesi riskini artırdığı 
belirlenmiĢtir. (14). Ağır vasıta Ģoförlerinin çoğunlukla vardiyalı çalıĢması, uyku apne sıklığının fazla 
görülmesinin nedenlerinden biri olabilir. 

OSA tespitinde PSG uygulanımı ve manuel skorlama altın standarttır, ancak ülkemizdeki uyku bozuk-
lukları tanı-tedavi merkezleri sayısı yeterli değildir. Tüm olgulardansa, hastaların tespit edilip PSG 
uygulamasına alınması için tarama testleri (anketler)  yapılması pek çok toplulukta (yaĢlıda, yüksek 
tansiyonlularda, klinik hastalarında vs.) uygulanmıĢtır (4-6,15-17). Bunların içinde en sık kullanılanı 
„Berlin anketi‟dir. ÇalıĢmamızda Berlin anketinin AHI>15 olguları tespit etmekte sensitivitesinin % 
45,6, NPD‟nin % 56,8 gibi düĢük bulurken, spesifisitesi (%84.6) ve PPD (%77.7) gibi daha yüksek 
bulunmuĢtur. ÇalıĢmamıza katılan Ģoförlerden hiçbiri araç sürerken uykusu geldiğini, gün içi aĢırı 
uykulu olduğunu ve uyumalarına rağmen yorgun hissettiklerini ifade etmemiĢlerdir. Bu sorular Berlin 
anketinin ikinci kategorisini teĢkil ettiğinden dolayı anketin sensitivitesinin düĢüklüğünü açıklayabilir. 
Son dönemlerde yapılan bir baĢka araĢtırmada ise belediye otobüs Ģoförlerinin iĢlerini kaybetmeye-
cekleri garantisi verildiği takdirde OSA belirtilerinden bahsedebilecekleri belirlenmiĢtir (18). Sırf bu 
sebep bile olgularımızın semptomları olduğundan az belirtme nedeni olabilir. 

ÇalıĢmamızda STOP testine ek olarak 3 parametre eklendiğinde (VKI>35, yaĢ>50 ve boyun çevre-
si>40 cm) STOP-BANG anketi elde etmiĢ olduk ve OSA tespitinde en yüksek sensitivite ve NPD e 
ulaĢtığını belirledik. STOP testinde kullanılan 4 sorunun üçü OSA semptomlarıyla ilgili olması, olgula-
rımızın da bu semptomları belirtmemesi nedeniyle, düĢük prediktif değerler bulduk. OSA50 anketinde 
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ise objektif parametre olarak göbek çevresinin >102 cm ve yaĢın >50 olmasının OSA tespitinde yete-
rince sensitive olmadığını gördük.  

Berlin ve STOP anketleri yüksek PPD e sahip iken NPD‟leri düĢük idi. Bu testler hastalığı (OSA) 
yakalarken, anketin negative çıkması durumunda hastalığı yeterince ekarte edememektedir.  

ÇalıĢmamızda STOP-BANG testinin yüksek değerlerde çıkmasının bir nedeni çalıĢma grubunun sırf 
erkek cinsiyet olması olabilir. ÇalıĢma grubumuzdaki Ģoförlerin %54,1 inde OSA (+) olması NPD‟lerin 
düĢük çıkmasına da neden olmuĢ olabilir. STOP-BANG anketi 4770 olguda (Sleep Heart Health 
Study) orta-ağır Ģiddetli OSA tespitinde aynı bizim çalıĢmamızda belirlediğimiz gibi % 87 sensitiviteye 
sahip bulunmuĢtur(19). STOP-BANG anketine diğer anketlerin eklenmesi ise istatistiksel sonuçlara 
hiçbir ek katkı sağlamamıĢtır. STOP-BANG testinin NPD I %76 bulunmuĢtur, bu da OSA sıklığı yük-
sek olan bir toplulukta hasta olanların ¼ ünü atlayacağı görülmektedir ve rutin kullanımda kabul 
edilmesini güçleĢtirmektedir. 

Tarama testlerini belirlemede bir diğer kriter ise yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahip anketi belir-
lemektir. Bunun için Youden‟s indeks denilen bir hesaplama yapılır (20). Bu durumda Youden‟s in-
deksi en yüksek olan tarama testi „OSA50‟dir. Bu testin PPD i STOP-BANG‟e göre yüksek iken, NPD 
i düĢük bulunmuĢtur. Daha yüksek sayılı otobüs Ģoförü popülasyonlarında çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

45 yaĢ sınırı bizim araĢtırmamızda da OSA sıklığını göstermek açısından uygun bulunmuĢtur, ancak 
45 yaĢ altı Ģoför popülasyonunda da % 30 gibi hastalığın yüksek sıklıkta belirlenmesi, uzun yol Ģoför-
lerinde sayıca daha yüksek rakamlarda ve değiĢik yaĢ gruplarında çalıĢmalara ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. 

ÇalıĢmamızda aldığımız olgular ülkemizdeki tüm Ģoförleri temsil etmemektedir. Her ne kadar gerek 
yaĢ gerek se VKĠ açısından tüm Ģoför popülasyonuna göre fark olmadığını düĢünüyor isek de, çalıĢ-
manın sonuçlarını yorumlarken karĢılaĢtığımız zorluk bu nedenle olabilir. Bu durum çalıĢmanın bir 
eksikliği olabilir.  

SONUÇ 

Uzun yol otobüs Ģoförlerinde OSA tespitinde kullanılabilecek 4 farklı tipte anket uygulama çalıĢması 
yapılmıĢtır. Tarama testi olarak STOP-BANG testinin OSA riskini belirlemede bu grup olgularda daha 
baĢarılı olduğu gösterilmiĢtir. PSG yapılacak hastaların seçiminde, uzun bekleme listelerini de göz 
önüne alarak, adayları eleyecek tarama anketlerinin faydalı olacağını düĢünmekteyiz. 

EK BĠLGĠ: Bu çalıĢmada  Dr. YeĢim Yılmaz‟ a katkılarından dolayı teĢekkür ediyoruz. Bu çalıĢma 
“Sleep and Biological Rhythms” dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiĢtir. 
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TABLOLAR 

Tablo 1: Uzun Yol Otobüs ġöförlerinde YaĢa Göre Andropometrik ve Polisomnografik Veriler  

Parametreler YaĢ <45 
(n=23) 

YaĢ ≥ 
45(n=62) 

Toplam 
(n=85) 

p 

Vücut Kitle Ġndeksi(VKĠ) (kg/m2) 27.7±2.9 29.7±4 29.1± 3.8 <0.05 

Boyun Çevresi (cm) 40.1±2.5 41.5±2.9 41.1± 2.8 <0.05 

Göbek Çevresi (cm) 94.7±8.3 101.4 99.6± 9.8 <0.05 

Apne-Hipopne Ġndeks (AHĠ)* 14.4±11.6 

12.1 (0.6-40) 

23.6±18.5 

18.5 (1.1-
85.6) 

21.1±17.4 

16.3 (0.6-
85.6) 

<0.05 

OSA (AHĠ>15),  n (%) 7 (30.4) 39 (62.9) 40 (54.1) <0.05 
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Oksijen Desaturasyon Ġndeksi (ODĠ)* 5.1±5.2 

3.0 (0.2-20.2) 

12.5±14.1 

7.6 (0-63.5) 

10.5±12.8 

5.4 (0-63.5) 

<0.05 

<90% saturasyonun altında geçen za-
man (dakika)* 

3.5±9.2 

0.3 (0-40.3) 

22.8±39.4 

5.8 (0-166.3) 

17.6±35.0 

3 (0-166.3) 

<0.05 

OrtalamaOksijen saturasyonu (%) 93.26±0.3 91.7±0.2 92.1±1.9 <0.05 

Ortalama Kalb Atım hızı  69.4±8.9 69.7±9.1 69.6±9 >0.05 

Metabolik Sendrom 2 (8.7) 21 (33.9) 23 (27.0) <0.05 

Verilen değerler ortalama±standart derivasyondur.  

*: Dağılım normal olmadığında ortanca ve aralık değerleri alınmıĢtır.  

Tablo 2: Demografik ve Polisomnografik Veriler Arasındaki Korelasyon 

Demografik veriler AHĠ ODĠ 

VKĠ r:0.526** r:0.473** 

YaĢ r:0.192 r:0.225* 

Boyun Çevresi r:0.267* r:0.248* 

Göbek Çevresi r:0.441** r:0.354** 

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı (2- tailed). 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 

 

Tablo 3: AHI>15 Olgularda OSA Belirlemesinde Kullanılan Dört Farklı Anket Sonuçları  

 Berlin STOP STOP-BANG OSA50 

Sensitivite 
45.6% 

(31.2-60) 

41.3% 

(27-55.5) 

87% 

(77.7-96.6) 

63% 

(49-76.9) 

Spesifisite 
84.6% 

(73.2-95.9) 

92.3% 

(83.9-1.00)* 

48.7% 

(33.3-64.4) 

82% 

(70-94) 

PPD 
77.7% 

(62-93.4) 

86.4% 

(72-1.00)* 

66.6% 

(54.7-78.5) 

80.5% 

(67.6-93.4) 

NPV 
56.8% 

(44.1-68.6) 

57.1% 

(44.9-69.3) 

76% 

(59.2-92.7) 

65.3% 

(51.9-78.6) 

 

PPD: Pozitif Prediktif Değer      NPD: Negatif Prediktif Değer 

*: Güven aralığının üst limiti 1.00 geçtiğinde sınırlama getirilmiĢtir. 
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ĠLKYARDIM HĠZMETLERĠ 

 

Ġlknur KUBĠLAY, Zülfinaz KURT1  

ÖZET 

Toplumda ilkyardım bilincinin geliĢtirilmesi, ilkyardım eğitimi almıĢ kiĢilerin sayısının artırılması ve 
konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla;   2002 yılında Ġlkyardım Yönetmeliği‟nin yürürlüğe 
girmesinden sonra,  Ġlkyardım Eğitici Eğitimlerine baĢlanmıĢtır. Ġlkyardım ve eğitici eğitimlerinde stan-
dardizasyonu sağlamak, farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için uluslararası standartlar doğrultu-
sunda eğitim konuları belirlenerek yayınlanmıĢtır. Bu çalıĢmalarla birlikte; sertifikalı ilkyardım eğitimle-
rine baĢlanmıĢ olup; 2011 yılsonu itibarıyla 152 Ġlkyardım eğitici eğitmeni, 1199 ilkyardım eğitmeni ve 
343885 ilkyardımcı yetiĢtirilmiĢtir.  Bakanlığımız hedefleri doğrultusunda kurum ve kuruluĢlarla yapı-
lan eğitim iĢbirliği protokolleri, özel ilkyardım eğitim merkezleri açılıĢları ile ilkyardımcı sayılarının 
artırılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, ilkyardım, ilkyardımcı, Ġlkyardım Eğitmeni, Ġlkyardım Eğitici Eğitmeni 

 

1.GĠRĠġ 

YaĢamın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlar-
da, müdahalede bulunan kiĢilerin ilkyardım eğitimi almıĢ olmaları, yaĢamın sürdürülmesinde, sakat-
lanmaların önlenmesinde ve iyileĢme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamaktadır. 

Kaza ve diğer olaylarda ölümlerin % 10‟u ilk 5 dakika %50‟si ilk yarım saatte olduğuna göre, ilkyardım 
uygulamalarının zamanında yapılması kadar usulüne uygun olarak yapılması da çok önemlidir. Bu 
gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da 
ortamda bulunan kiĢilerin kendilerine ya da baĢkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son dere-
ce önemlidir. Ġlkyardım uygulayacak olan kiĢilerin, öncelikli amaçlarının kiĢilere zarar vermemek 
olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluĢturabilecek müdahalelerde bulunmamaları için mutlaka ilk-
yardım eğitimi almıĢ olmaları gerekmektedir. 

Ülkemizde çeĢitli kurum ve kuruluĢlarca ilkyardım eğitimleri verilmekle birlikte, bu eğitimler belli bir 
standarda sahip değildi.  Yürütülmekte olan ilkyardım eğitimlerinin standart bir müfredat ve standart 
bir sürede yasal bir dayanak çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla;  uluslararası ilkyardım 
eğitimleri ve aktiviteleri incelenerek, ilkyardım konusunda eğitim faaliyetleri yürüten üniversitelerin 
görüĢleri alınarak,  Bakanlığımız tarafından 2002 yılında Ġlkyardım Yönetmeliği yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiĢtir.  

Yönetmelikle birlikte, toplumun her bireyine ilkyardım bilgi ve becerisinin öğretilmesi, her kamu, özel 
kurum ve kuruluĢlarda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması; bu doğrultuda ilkyardım 
eğitmeni yetiĢtirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluĢ ve merkezlerin açılıĢ, iĢleyiĢ ve dene-
timi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiĢtir. Yönetmeliği‟nin yürürlüğe girmesiyle birlikte; Ġlkyardım 
Uygulamaları Kitabı ve Rehberi, Eğitim Becerileri Kitabı ve Rehberi olmak üzere iki kitap hazırlanmıĢ 
ve yayınlanmıĢtır. 

                                                           
1 Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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2002 Yılında, 100 sertifikalı Ġlkyardım Eğitimcisi yetiĢtirilerek sertifikalı ilkyardım eğitimlerine baĢlan-
mıĢ olup;  Ġlkyardım Eğitimi, Ġlkyardım Eğitici Eğitimi, Ġlkyardım Eğitimci Eğitmenliği Eğitimi, Ġlkyardım 
Bilgilendirme Eğitimi Ģeklinde 4 aĢamalı olarak verilmektedir. 

2. ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġlkyardım Yönetmeliği gereği; “Tüm kurum ve kuruluĢlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, 
ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli iĢler kapsamında bulunan iĢyerlerinde, her on personel için bir 
olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiĢ merkezden en az “Temel Ġlkyardım Eğitimi” sertifi-
kası almıĢ "Ġlkyardımcının bulundurulması”  zorunluluk haline getirilmiĢ olup; ihtiyacı karĢılamak ama-
cıyla, Bakanlığımız, il sağlık müdürlüklerimiz ve ruhsatlandırılmıĢ özel merkezler ile üniversitelerce 
ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı eğitimleri düzenlenmektedir. 

Ayrıca; askeri personel, araç sürücüleri, öğretmenler, basın mensupları, itfaiye ve sivil savunma 
mensupları olmak üzere ilkyardım müdahaleleri açısından öncelikli meslek gruplarına yönelik ilkyar-
dım eğitimleri verilmesi amacıyla iĢbirliği çalıĢmalarımız devam etmektedir.   

2. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanlığımız ile ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı arasında 2003 tarihinde imzalanan 
“Ġlkyardım Eğitimi ĠĢbirliği” protokolü ile Jandarma Trafik Timleri ile Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü 
personeline ilkyardım konusunda eğitimler düzenlenmesi kararlaĢtırılmıĢ olup; halen 22 ilde Jandar-
ma Trafik Timlerine bu eğitimler devam etmektedir. 

3. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanlığımız ile Ankara Emniyeti Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü arasında 2003 tarihinde imzala-
nan “Ġlkyardım Eğitimi ĠĢbirliği” protokolü ile Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü personeline ilkyardım 
konusunda eğitimler düzenlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

Ayrıca;  2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iĢbirliği çerçevesinde; 43 ilde polis akade-
milerinde ilkyardım eğitim merkezi açılmıĢ, gerekli olan eğitimciler için Bakanlığımızca eğitimci eğitim-
leri verilmiĢtir.  

 

Tablo1 Emniyet Genel Müdürlüğü Ġlkyardımda Polis Projesi ile yetiĢtirilen ilkyardım eğitmeni, 
eğitimci eğitmeni, ilkyardımcı ve eğitici eğitim merkezi ile ilkyardım eğitim merkezi sayıları. 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠM 

MERKEZĠ 
SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠM 

MERKEZĠ 
SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTMENĠ 

SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠMCĠ 
EĞĠTMENĠ 

SAYISI 

ĠLKYARDIMCI 
SAYISI 

1 43 247 10 33180 

 

4. BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Ġlkyardım hizmetlerinin; mevzuat çerçevesinde verilmeye baĢlamasıyla birlikte ilkyardımcı sayısı 
hedeflerimiz doğrultusunda artıĢ göstermektedir. 
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Tablo2 Ülke genelinde bulunan ilkyardım eğitmeni, eğitimci eğitmeni, ilkyardımcı ve eğitici 
eğitim merkezi ile ilkyardım eğitim merkezi sayıları 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠM 

MERKEZĠ 
SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠM 

MERKEZĠ 
SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTMENĠ 

SAYISI 

ĠLKYARDIM 
EĞĠTĠMCĠ 
EĞĠTMENĠ 

SAYISI 

ĠLKYARDIMCI 
SAYISI 

41 307 1199 152 343885 

  

6. SONUÇ   

Ġlkyardım hizmetlerinin; yasal mevzuat çerçevesinde, uluslararası standartlar doğrultusunda yaygın-
laĢtırılması; toplumun her bireyine ilkyardım bilgi ve becerisinin öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve 
kuruluĢlarda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması; bu doğrultuda ilkyardım eğitmeni 
yetiĢtirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluĢ ve merkezlerin açılıĢ iĢleyiĢ, usul ve esasları 
düzenlenmiĢ olup, standardizasyonun sağlanması hedeflenmiĢtir.  

 

HEDEFLERĠMĠZ 

2015 yılına kadar; 

1- Ülke nüfusumuzun %1‟inin ilkyardımcı sertifikasına sahip olması,   

2- Polis Akademilerinden mezun olan her polis memurunun ilkyardım eğitimi alması ve ilkyardımcı 
sertifikası ile mezun olması,   

3- Ülke genelinde itfaiye erlerine sertifikalı ilkyardım eğitimleri düzenlenmesi, 

4- Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim iĢbirliği protokolü yapılarak; okullarda ilkyardım bilgilendirme 
eğitimlerinin düzenlenmesi, 

5- Sürücü kursları ve özel güvenlik kurslarında verilen ilkyardım eğitimlerinde Bakanlığımız ilkyar-
dım müfredatının verilmesinin sağlanması ve bu eğitimi veren kiĢilerin sertifikalı ilkyardım eğit-
menleri tarafından verilmesi. 

 

KAYNAKLAR 

Sağlık Bakanlığı Ġlkyardım Yönetmeliği 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı R.G. 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verileri 
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PLC TABANLI SCADA PROGRAMI KULLANARAK BĠR TRAFĠK KAVġAĞI SĠN-
YALĠZASYON UYGULAMASI 

 

Ġlhan TARIMER1, Mehmet ÖĞÜN2, Kadir CENGĠZ1, Uğur ARDIÇ3 

 

ÖZET 

Günümüzde hususi araçlar kullanım avantajları yanında trafik yoğunluğunu ve trafikte harcanan 
zamanı arttırmaktadır. Trafik yoğunluğu arttıkça insanın zamanını yönetmesi zorlaĢmıĢtır. Dolayısıyla 
trafikte geçen ek süre, hem ciddi bir zaman israfı, hem de döviz, insan sağlığını bozan stres, havaya 
salınan CO2 fazlalığı demektir. Trafik yoğunluğu büyük oranda, kavĢaklarda meydana gelmektedir. 
Bu nedenle,  trafik kontrolü bir kavĢak kontrolüyle baĢlamalıdır. Trafiğin yoğun olduğu bir kavĢağın 
kontrolünün iyi yapılması, birim zamanda daha fazla aracın geçiĢini sağlamakla mümkündür. Böylece 
uzun araç kuyruklarının oluĢması engellenmiĢ olur. Bu çalıĢmada, Muğla ilinde yoğun trafiğin mevcut 
olduğu bir kavĢağın gerçek zamanlı olarak bilgisayar üzerindeki SCADA yazılımı ile denetimi yapıl-
mak istenmiĢ; araç geçiĢ sürelerinin değiĢtirilmesi ve yoğun zamanlarda geçen araç sayısının arttırıl-
ması sağlanmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Trafik sinyalizasyon, PLC, SCADA, kent güvenlik yönetim sistemi, kavĢak. 

 

1. GĠRĠġ  

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler toplum ve insan yaĢamını çok boyutlu olarak etkilemiĢ-
tir. YaĢam standartlarının yükselmesi ile her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı da artmıĢ ve bu artıĢ 
ulaĢım problemini ortaya çıkarmıĢtır. Bu ulaĢım problemlerinin çözümü için sabit zaman aralıklarında 
yanıp sönen, günün belirli saatlerinde değiĢen ve trafik polisi aracılığı ile trafik denetimi [1] yapılmak-
tadır. Kent içi karayolu ulaĢımının performansı, karayolu trafik kontrolündeki baĢarıya ve kavĢaklarda 
doğru bir sinyal zamanlaması yapılmasına bağlıdır [2]. 

Kötü bir trafik denetimi ise trafiğin düzensiz akmasına, mevcut yolların kapasitesinin altında kullanı l-
masına, stres dolayısıyla yapılan trafik ihlalleri sonucu can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ancak 
trafik yoğunluğunun artması, trafik denetiminde sabit periyotlu kavĢak sinyalizasyonunu yetersiz 
bırakmaktadır. Bu sistemlerde daha önceden belirlenmiĢ süreler iĢletileceği için, diğer yolda araç 
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın o yola verilen geçiĢ hakkı süresince araçlar beklemektedir. Bu 
durumdaki gereksiz bekleme süreleri sürücüler üzerinde strese ve trafik ihlallerine neden olabilmek-
tedir. Bu sorun; geliĢen teknoloji doğrultusunda trafik yönetiminin gerçek zamanlı olarak takip edilme-
si, bekleme sürelerinin ihtiyaca göre arttırılıp azaltılması ile çözülebilir. Bu doğrultuda kurulacak sis-
tem ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) beraber kullanılarak trafik sıkıĢıklığının olduğu kav-
Ģaklara anında müdahale edilebilir. Fakat sistemin baĢında sürekli birilerinin olmasının gerekmesi tam 

                                                           
1 Muğla Üniversitesi
2 Muğla Ġl Emniyet Müdürlüğü
3 DHMĠ Muğla Dalaman Havalimanı 
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çözüme ulaĢtırmaz. Bunun için, trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda ana yol için geçiĢ sürelerini 
arttırıp yoğunluğun azaldığı saatlerde süreleri kısaltılmayı otomatik olarak yapmalıdır. Böylece denet-
leme için birinin istihdamı engellenir ve iĢgücü verimli kullanılır [3].   

2. PLC ve SCADA 

Programlanabilir mantık denetleyici (Programmable Logic Controller: PLC), probleme bağlı olmaksı-
zın çözüm üretebilen kontrol elemanıdır. Mantık iĢlemleri, bellek fonksiyonları, zaman ve sayıcı gibi 
elemanlar, PLC‟lerde üretici firmalar tarafından hazır olarak sunulmuĢtur. PLC ile yapılan çözümde 
kumanda devresi yazılımla sağlanmaktadır; yeni bir uygulama için sadece yazılım ve bağlantılar 
değiĢtirilmektedir. ġekil 1‟de bir bu çalıĢmada kullanılan SCADA kontrol ekranı verilmektedir. 

 

ġekil 1: Trafik KavĢağı Sinyalizasyon SCADA Kontrol Ekranı 

PLC giriĢindeki bilgiler giriĢ görüntü belleğine yazılarak merkezi iĢlem birimine gönderilir ve program 
yürütülür. Elde edilen veriler çıkıĢ görüntü belleğine yazılarak çıkıĢ katına aktarılır. ÇıkıĢ sinyalleriyle 
kontaktör, röle, selenoid valf gibi çalıĢma elemanları sürülür. Böylece kurulan sistem üzerinde dene-
tim sağlanır. 

Denetimli kontrol ve veri toplama sistemi yazılımı (SCADA) ise sisteme müdahalenin bilgisayarla 
uzaktan yapılmasını sağlar. Büyük üretimlerin yapıldığı kuruluĢlarda otomasyonun sağlanabilmesi için 
birden çok PLC kullanılmaktadır. Bu PLC‟leri bir SCADA yazılımı üzerinden kontrol etmek mümkün-
dür. Sahadaki elemanlardan gelen tüm verilerin değerlendirilmesi, gerektiğinde kaydedilmesi, mevcut 
verilerin arĢiv verileriyle karĢılaĢtırılması, verilerin grafik haline getirilmesi ve sahanın simülasyonunun 
bilgisayar ekranından izlenmesi sağlanabilir. SCADA programıyla PLC‟ye aynı saha içinden ulaĢıla-
bildiği gibi modem üzerinden istediğimiz yerden de ulaĢabiliriz. SCADA, özellikle su, enerji, trafik 
otomasyonu gibi sistemlerde güvenlik ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.  

3. GELĠġTĠRĠLEN SĠNYALĠYAZSYON VE YÖNTEMĠ 

KavĢakta oluĢan trafik yoğunluğunun durumuna göre farklı gün ve saatlerdeki geçiĢ süreleri ayarlana-
rak trafikte tıkanıklık meydana gelmesi ve olası gecikmelerin azaltılması, trafik akıĢını daha rahat ve 
güvenli hale getirebilir. Bu çalıĢma için Muğla ilinde bulunan Uğur Mumcu KavĢağı seçilmiĢtir. KavĢa-
ğın Google Earth görüntüsü ġekil 2‟de verilmiĢtir. Verilen Ģekildeki her bir sayı, oradaki trafik ıĢığının 
yerini göstermektedir. 
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ġekil 2: Uğur Mumcu KavĢağı 

3.1. Prototip Hazırlanması 

Bu çalıĢmada; Muğla‟da yoğun trafiğin olduğu Uğur Mumcu KavĢağı trafik sinyalizasyonu için bir 
prototip model yapılmıĢtır. Prototipin üzerindekilerle kavĢaktaki trafik ıĢıkları düzeni birebir aynıdır. 
Trafik ıĢıklarının yerleri ġekil 2‟de gösterilmiĢtir. KavĢağa giren ve kavĢaktan çıkan toplam 8 yol bu-
lunmaktadır. KavĢak içindeki trafik ıĢıklarıyla beraber toplam 10 trafik ıĢığı vardır. Prototip iki katman 
olarak hazırlanmıĢ; üst katmana trafik ıĢıkları monte edilmiĢtir. Alt katmanda ise SIEMENS S7-300 
PLC, bağlantı klemensleri, LED lambalarını besleyecek LED sürücü devresi ve W-otomat sigorta yer 
almaktadır. Bağlantı için kullanılan ray klemensler ve sistemin enerjisini kesmek amacıyla kullanılan 
W-otomat sigortalar montaj rayı üzerine monte edilmiĢtir. Herhangi bir arızadan dolayı PLC çıkıĢları-
nın zarar görmemesi için yalıtım amacıyla LED‟ler röle üzerinden sürülmektedir. Tüm bağlantılar alt 
katmanda yapıldığından trafik ıĢıklarının bağlantıları üst katmanda görünmeyecektir. Prototipin üst 
katmanı kavĢağın kuĢbakıĢı çekilmiĢ fotoğrafı ile kaplanacaktır. 

3.2. PLC Programının ve SCADA Yazılımının Hazırlanması 

ÇalıĢma için seçilen PLC, Siemens S7-300 313C Compact modelidir. Üzerinde bulunan 16 çıkıĢ 
sayısı yetersiz olduğu için ek olarak 16 çıkıĢı bulunan SM 322 Dijital çıkıĢ modülü eklenmiĢtir. PLC 
giriĢ beslemesi 220 VAC‟dir. Ġçinde bulunan güç kaynağı ile 24 VDC üretip CPU ve modüllerin besle-
mesi yapılır. Programlama için Simatic Manager Step 7 programı kullanılmıĢtır (ġekil 4).  

 

ġekil 4: Simatic Manager Programı 
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SCADA yazılımı için Simatic WinCC programı kullanılmıĢtır. Ġlk olarak kavĢak görüntüsü çizilmiĢ, 
kullanılacak butonlar ve trafik ıĢıkları yerleĢtirilmiĢtir. PLC çıkıĢları ile iliĢkili oluĢturulan tag‟ların trafik 
ıĢıklarına ataması yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın amacı, ana arter üzerindeki birim zamanda geçen araç sayısını artırmak ve ana arter 
üzerindeki ve tali arter üzerindeki araç sayılarının ıĢıkta ve kuyrukta bekleme sürelerini en asgari 
seviyede tutmaktır. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde araç kuyruklarının uzun olması 
sebebiyle kuyrukta bekleyen araç duraklama sürelerini minimum seviyede tutmak önem taĢımaktadır.  

SCADA ekranında bulunan “Start” ve “Stop” butonlarıyla sistem baĢlatılıp durdurulabilmektedir. “Ba-
kım-Onarım” butonuyla da herhangi bir arıza veya bakım durumunda ıĢık düzenini değiĢtirecektir. 
Düzenleme; trafiğin yoğun olduğu ana yollara (1, 6, 4, 10) sarı ıĢık yanıp sönmesini, trafiğin az olduğu 
yollara da (2, 3, 5, 7, 8, 9) kırmızı ıĢık yanıp sönmesini sağlayacaktır. Haftanın üç farklı zaman dili-
minde (hafta içi, hafta sonu, gece) trafik yoğunluğuna göre çalıĢan trafik ıĢıkları noktası, bir program-
lanabilir mantık denetleyicisi ile kontrol edilmektedir. ÇalıĢma kapsamında herhangi bir nedenle trafik 
sinyalizasyonu kontrol ve onun izlenmesine müdahale edilmesi gerektiğinde bu iĢ, bilgisayar üzerin-
deki bir görsel yazılım sistemi olan denetimli kontrol ve veri toplama sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Yapılan çalıĢmada kavĢağa bağlı her bir yoldan geçen araç sayısı, trafiğin yoğunlaĢtığı saatler göz 
önünde bulundurularak çıkartılmıĢtır. Araç yoğunluğunun daha fazla olduğu yollardaki araçlar için 
geçiĢ hakkı diğerlerine göre uzun tutularak daha fazla aracın geçiĢi sağlanmaktadır. GeçiĢ hakkı 
süreleri, belirli birim zaman aralıklarında yapılan araç sayımları kullanılarak belirlenmiĢtir.  

4. SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada planlanan trafik kavĢağı sinyalizasyon uygulaması ile trafik geçiĢ kontrolünün trafik 
yoğunluğuna göre geçiĢ sürelerinin ayarlanması SCADA üzerinden baĢarılı Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ-
tir. Ayrıca gece-gündüz modu ve hafta içi hafta sonu seçenekleri simatic manager step7 programında 
otomatik olarak ayarlanıp SCADA programı üzerinden izlenmiĢtir. Bu çalıĢma gerçek kavĢak üzerinde 
uygulandığında trafik akıĢının daha düzenli olacağı, zaman ve diğer kayıpların azalacağı, personel 
istihdamının da daha verimli kullanılabileceği öngörülmektedir.    
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KORĠDOR HIZ DENETĠM SĠSTEMĠ 

K. ErtaĢ, M.N. ġensoy1 

GĠRĠġ 

Karayolu trafik güvenliğinin maksimum seviyeye yükseltilerek can ve mal kayıplarının minimuma 
indirilmesi için trafik mühendisliği hizmetlerinin geliĢimi ve trafik eğitim hizmetlerinin yanı sıra, etkin bir 
trafik denetim hizmetinin de yürütülmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde sadece 2010 yılda meydana gelen trafik kazalarına sebep olan unsurlara dair yapılan 
incelemede, sürücü kusurları oranının % 87 değerlerine ulaĢtığı görülmüĢtür. Kazalara neden olan 
sürücü kusurları incelendiğinde ise yapılan 14 ana sınıflandırma içerisinde Hız kusuru yani “Araç 
hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak”, % 34 gibi bir orana denk gelmektedir. 
Bu nedenle karayolu trafik güvenliğinin sürekliliği için hız kusurlarının farklı denetim ve azaltılma 
yöntemleri ile kontrol altına alınması gerekmektedir.  

TRAFĠK KAZALARINA NEDEN OLAN UNSURLAR 

KUSUR UNSURLARI 2010 YILI 

SÜRÜCÜ 104.884 

YAYA 13.729 

YOL 726 

YOLCU 408 

ARAÇ 374 

TOPLAM 120.121 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Trafik İstatistik 
Bülteni 

TRAFĠK KAZALARINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KUSURLARI 

  2010 YILI 

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği Ģartlara uydurmamak 36.079 

KavĢak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiĢ önceliğine uymamak 16.739 

Doğrultu DeğiĢtirme (dönüĢ) kurallarına uymamak 15.042 

Arkadan Çarpma 10.543 

Manevraları düzenleyen genel Ģartlara uymamak 6.236 

ġerit ihlali yapmak 4.991 

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak 3.310 

Kırmızı ıĢık veya görevlinin dur iĢaretinde durmamak 2.860 

TaĢıt giremez trafik iĢareti bulunan yerlere girmek 2.678 

Alkollü olarak araç kullanmak 1.511 

                                                           
1 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi – Ġstanbul - Türkiye 
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Kurallara uygun olarak park etmiĢ araçlara çarpmak 1.212 

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 808 

Hatalı Ģekilde veya yasak olan yerlere park etmek 415 

DĠĞER 2.460 

TOPLAM 104.884 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Trafik İstatistik 
Bülteni 

Trafikte taĢıtların ortalama hızlarının düĢürülmesi hem meydana gelebilecek kazaların Ģiddetini hem 
de sayısını azaltmaktadır. Yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki hız ile trafik kazası arasında doğrudan 
bağlantı vardır. Hızların azaltılması ile meydana gelen trafik kazaları da doğrudan azalmaktadır.    

Projenin Amacı: 

ġehir içi yollarda hız kusuru (Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak)  ne-
deni ile meydana gelen kazaları önleyerek mal ve can güvenliğinin sağlanması. Birim zamanda yolun 
kapasitesi üzerinde taĢıt geçiĢini engelleyerek trafik akıĢının optimize edilmesi amacı ile Ģehir içi 
yollarda noktasal bazlı hız denetimi yerine belirlenen bölgelerde uzun mesafeli Koridor Hız Denetimi 
yapmak. 

Denetimin temel amacı, daha fazla ceza yazarak sürücüleri cezalandırmak değil, yol kullanıcılarının 
“yakalanma riski algısını” arttırarak, trafik güvenliği açısından tehlike yaratan davranıĢlar üzerinde 
caydırıcı etki yaratmaktır. Koridor Hız Denetimi uygulaması diğer yöntemlere göre daha uzun bir 
mesafede sürekli, standart ve adil bir denetimi mümkün kılan elektronik bir sistemdir.   

Sistem Mimarisi ve ÇalıĢma ġekli: 

Koridor Hız Denetim Sistemi adından da anlaĢılacağı üzere hız denetimi yapılacak yol ağı üzerinde 
denetimin baĢladığı A (GiriĢ Noktası) ile denetimin son bulduğu B (ÇıkıĢ Noktası) arasında gerçekle-
Ģecek seyahati ve bu seyahatin ortalama hızı bilgisini esas almaktadır.  

 

Resim-1: Koridor Hız Denetim Sistemi Sistem ÇalıĢma ġeması 

Sitemin teknik yapısı yol ağı üzerinde denetimin baĢladığı A (GiriĢ Noktası) ile denetimin son bulduğu 
B (ÇıkıĢ Noktası) üzerinde yer alan iki ayrı tak ve trafik akımı yönünde her Ģerit için ayrı ölçüm yapan 
kameralı plaka tanıma sitemi yer almaktadır. 

Sistemin çalıĢma yapısı üç adımdan oluĢmaktadır. Ġlk adımda A noktasında yer alan kameralı plaka 
tanıma sistemi ile koridora giren motorlu taĢıtın GPS tabanlı giriĢ zamanı (gün/ay/yıl/saat/saniye) ve 
plaka tespiti gerçekleĢtirilir. Ġkinci adımda ise B noktasında yine aynı yöntemle motorlu taĢıtın GPS 
tabanlı çıkıĢ zamanını (gün/ay/yıl/saat/saniye) ve plaka tespiti gerçekleĢtirilir. Üçüncü adımda ise 
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sistem A ve B noktalarında alınan bilgilerin analizlerini yapılarak koridor için belirlenen hız limiti üs-
tünde gerçekleĢen seyahatleri tespit edilerek hız ihlali yapan motorlu taĢıt plakalarına cezai yaptırım 
uygulanması için ihlale ait rapor ve fotoğrafları online olarak kontrol merkezine iletmektedir.    

 

Resim-2: Koridor Hız Denetim Sistemi Sistem ÇalıĢma ġeması 

Kazanım ve Faydalar: 

ġehir içi yollarda Koridor Hız Denetim Sisteminin kullanılmasının trafik güvenliği ve trafik mühendisliği 
açısından çok önemli onlarca faydası bulunmaktadır. Bu kazanımları iki ana gurupta değerlendirecek 
olur isek  

a) Trafik Güvenliği  

Trafikte hızın taĢıt kullanıcılarının psikolojik ve fiziksel yapıları ile trafik kazaları ve sonuçları üzerinde 
çok büyük etkileri vardır. Bu etkilerden bir kısmı kazanın oluĢumuna doğrudan sebep yaratırken, diğer 
bir kısmı ise meydana gelen kazaların sonuçlarını daha da ağırlaĢtırmaktadır. Bir sürücünün trafikte 
meydana gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemesi için “fark etmesi”, “tanımlaması”, “karar vermesi” 
ve verdiği kararı “uygulaması” gibi süreçleri içerir. Tehlike karĢısında durumun fark edilmesi ve alınan 
kararın uygulanması arasında geçen zaman, negatif bir olgunun pozitife döndürülmesi açısından çok 
önemlidir.  Hız, algılamayı güçleĢtirdiği için sürücülerin yol ve çevresindeki taĢıtları ve yayaları yete-
rince görememesi nedeni ile trafik kazaları meydana gelmektedir. 

Trafikte hız, fren mesafesini artırıcı önemli bir unsurdur. TaĢıtın duruĢ mesafesi, intikal mesafesiyle 
fren mesafesinin toplamı ile bulunmaktadır. Sürücünün frene basmasından itibaren taĢıtın durmasına 
kadar gidilen yol fren mesafesini oluĢturmaktadır. Frenlerin ayarsız, lastiklerin aĢınmıĢ, sürücünün 
yorgun ve yol yüzeyinin kaygan olması durumlarının birinin veya birkaçının birlikte varlığı halinde bu 
mesafe çok daha artmaktadır.  Artan hızla ile birlikte durma mesafesi ve kazaya karıĢma riski de 
artmakta ve taĢıtın istenilen anda durdurulabilme olasılığı azalmaktadır. Hızın yüksekliği ile kazanının 
Ģiddeti doğru orantıda yükselmektedir. Hızın denetlenerek düĢürülmesi ise kazaların sayısını ve 
Ģiddetini azaltmaktadır.  

Kontrollü ve sürekli bir denetim ile;  

 Kaza olasılığı minimuma indirilir. 

 Kaza Ģiddeti minimuma indirilir. 

 Ölümlü ve yaralamalı kaza riski minimuma indirilir. 

 Kaza sonucu meydana gelebilecek maddi kayıplar minimuma indirilir. 
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b) Trafik Mühendisliği 

UlaĢım politikaları için hız kritik bir parametredir. Yüksek hızlar trafik yoğunluğunun artıĢında baskın 
rolü oynar. ġehir içi yollar eriĢim kontrollü oto yollara nazaran kontrollü ve kontrolsüz kavĢaklar, yaya 
geçitleri trafik durultmaya yönelik geometrik düzenlemeler ve benzeri birçok etken vasıtası ile yavaĢ-
lamalara ve duraklamalara sahne olur. ġehir dıĢı oto yollarda seyahat hedefleri uzun mesafeli ve 
daha düzenlidir. ġehir içi yollarda ise seyahat hedefleri Ģehirlerarası yolculuklara nazaran daha karı-
Ģık, alternatifli ve süre açısından değiĢkenlik gösterir. “İnsanların oluşturduğu trafikte baskın faktör 
bencilliktir. İnsanlar kendi seyahat sürelerini optimize etmeye çalışırken, trafikteki diğer insanlara ne 
kadar zaman kaybettirdiklerine aldırış etmezler”(Trafik Akım Teorisyeni Andreas Schadschneider-
Köln Üniversitesi Almanya).    

Kent içindeki yollarda yavaĢlamadan, durmadan seyahat etmek mümkün değildir, bu sebeple bu 
yavaĢlama ve duraklamaların meydana geldiği bölgelerde dikkate alınmadan yapılan hız, yeterli takip 
mesafesinin bırakılmaması, gereksiz tıkanıklıkların oluĢmasına sebep olur. Trafik mühendisliği, trafik 
akımları ve yoğunluğu arttığında, trafik hızlarının düĢürülmesini tavsiye eder.  

Herkes aynı anda, en kısa zamanda, en kestirme yoldan, hedefine gitmek istiyor. Peki, doğa bu 
sorunu nasıl çözümlüyor bir bakalım. Karıncalar doğal yaĢam alanlarında çok büyük ve karıĢık otoyol 
sistemlerine benzeyen devasa yol ağları oluĢtururlar. Kolonideki yüz binlerce karınca aynı anda farklı 
güzergâhlardan yuvaya doğru ilerler. Herhangi sebep ile öndeki gurup yavaĢladığı an, asla bir trafik 
sıkıĢıklığı oluĢmaz. Nedeni karıncalar asla sollamıyorlar, bu durumlarda direk askeri birliklere dönü-
Ģüp her birlik trafik oluĢturmayacak Ģekilde hızlarını azaltıyorlar. Yolları üzerinde ki hızı yoğunluğa 
göre belirlerler ve güzergâh dıĢına çıkmazlar. Güzergâhları, insanların otoyolları gibi bariyerler ile 
çevrili değildir, ama onlar insanların aksine, önlerindeki grup yavaĢladığı an, sollamak, kestirme 
güzergâhlara sapmak yerine, trafik oluĢturmayacak Ģekilde hızlarını azaltıyorlar ve asla durmuyorlar. 
“Onlar hiçbir zaman trafiğin içine gömülü kalmıyorlar. Biz onların kurallarını kullanmalıyız. Karıncalar 
üzerine 8 yıldır çalışıyorum ve hiçbir zaman trafik tıkanıklığı görmedim. “ (Böcek Bilimci Audrey Dus-
sutour - Sidney Üniversitesi) 

Trafik tıkanıklığı lineer olmayan bir fonksiyondur. Kent içi trafikte pik saatler içerisinde trafik hacimle-
rinde oluĢacak düĢük miktarda bir azalma, tıkanıklarda yüksek oranda azalmaya sebep olur. Örneğin 
tıkanık bir yolda trafik akımında %5‟lik bir azalma (trafik akımının saatte 2000 taĢıttan 1900 taĢıta 
düĢmesi), ortalama taĢıt hızlarında %10 ila 30 arasında bir artıĢ sağlayarak seyahat hızının 
55km/h‟den 73km/s‟ye yükselmesine olanak sağlayacaktır. Amerika BirleĢik Devletlerinde GPS kulla-
nan taĢıtlar üzerinde yapılan bir çalıĢma ile 2008 yılında 2007 yılına göre toplam trafik hacimlerinde ki 
%4‟lük bir azalmanın, trafik tıkanıklıklarında %30 azalmaya karĢılık gelmektedir.  

Kent içi yollarda hız limitlerinin azaltılması ile artan trafik güvenliğin yanında, özellikle kapasitesine 
yakın çalıĢan yollarda Ģu faydaları sağlaması olasıdır 

 Trafik akımındaki tıkanıkları minimuma indirerek akıĢkanlığı sürekli kılmak, 

 Seyahat sürelerinin düĢürülmesi, 

 ĠĢletim maliyetlerinin azaltılması, 

 Yakıt tasarrufu, daha az kirlilik ve gürültü   
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TRAFĠK ĠHLALLERĠYLE MÜCADELE TEKNOLOJĠDEN FAYDALANMA 

Yavuz ÖZBARAN1 

 

Trafik günlük yaĢantımızın yararları kadar zararları ile de anılan bir unsurudur. Trafik yöneticilerinden 
beklenen ise bu unsurun zararlı kısımlarını asgariye indirgenmesidir. Sorunun çözümü konusunda 
birçok öneri ortaya atılsa da en kısa vadede çözüm olacak sunulabilecek öğe etkili trafik denetim 
yöntemleridir. Etkili denetim, denetimin sürekli olmasıyla paralel olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
trafik denetçilerinin bu konuda en büyük yardımcısının elektronik denetim sistemlerinin olacağı ortaya 
çıkmaktadır.  

Modern insan günlük hayatında sürücü yaya veya yolcu olarak kendini trafik içerisinde bulmak duru-
mundadır. GeliĢen araçlar ve yollar insanoğlunun daha çabuk ve daha fazla yol kat edip sevdiklerine 
ve iĢine daha fazla zaman ayırmasını sağlamaktadır. Otomobiller artık hemen her kesimin satın 
alabileceği fiyatlarda olup günlük hayatın zorunlu araçları haline gelmiĢleridir. Dolayısıyla her gün 
binlerce yeni araç yollara çıkmaktadır. Bu geliĢmeler medeniyet açısından oldukça önemli ve güzel 
geliĢmelerdir. Fakat bu geliĢme beraberinde yeni sorunlar getirmektedir.  

Trafikte meydana gelen sorunları maddi ve psikolojik sorunlar olarak ayırmak mümkündür. Maddi 
sorunlar meydana gelen kazaların neticesi olarak ortaya çıkan can ve mal kayıplarıdır. Maalesef 
ülkemizde yıllık can kayıpları binlerle, yaralanmalar on binlerle ve maddi hasar milyarlarla ifade edil-
mektedir. Psikolojik sorunlar ise trafik akımı içerisinde kalan kiĢilerin gerek diğerlerinin yaptığı kural 
ihlalleri gerekse trafik sıkıĢıklığı neticesi yaĢadığı strese bağlı sorunlardır. Her iki trafik sorunu duru-
munda da sürücülerin hayatları olumsuz etkilenmektedir. Kırmızı ıĢık ihlalleri, hatalı parklar, hatalı 
Ģerit değiĢtirmeler ve hız ihlalleri sürücüler tarafından sıklıkla hissedilen can sıkıcı ve üzücü neticelere 
yol açan trafik ihlalleridir. Son üç yılda meydan gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların %20 sinin kav-
Ģaklarda meydana gelmesi, hız sınırlarının aĢılmasıyla meydana gelen kazların yaralanma ve ölüm 
riskini artırdığının tespit edilmesi gibi bulgular kural ihlallerinin günlük hayatımızda ne denli üzücü 
sonuçlarının olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 

Trafikte yaĢanan sorunların temel iki nedeni yetersiz alt yapı ve yetersiz sürücü bilincidir. Ekonomik 
iyileĢmeye paralel olarak hızla artan araç sayısı ve bu artıĢa paralel olarak artıĢ göstermeyen yol ve 
otopark alanları trafik sıkıĢıklığına sebep olmakta ve trafik ihlallerine zemin hazırlamaktadırlar. Fakat 
trafik problemlerine temel neden trafik bilincinden yoksun ve çevresindeki sürücülerin haklarını gö-
zetmeyen araç kullanıcıları ve yayalardır.  

Bu sorunların çözümünü mühendislik ve eğitim alanlarında aramak gerekmektedir fakat her iki çözüm 
Ģeklide uzun bir süreç ve büyük para kaynakları gerektirdiğinden trafik yöneticileri bunların yerine 
trafik deneticilerini kullanarak çözüm üretme yoluna gitme eğilimindedir. Trafik denetçileri hem trafik 
düzenini sağlama hem de kural ihlallerini azaltmak adına çalıĢmaktadır. Fakat trafik denetçilerinin 
çözüm için öngörülen trafik düzenleme ve denetim hizmetlerini ne kadar etkili bir Ģekilde gerçekleĢti-
rebildiği hep soru iĢareti olarak kalacaktır. Kabul etmek gerekir ki gerek Ģehir içinde gerekse Ģehirle-
rarası yollarda trafik denetçilerinin sayısı kontrol etmeleri gereken alanın büyüklüğüne ve ihlal sayıla-
rına nazaran çok düĢük seviyede kalmaktadır. Mesela ġanlıurfa ilinde toplam 36 ıĢıklı kavĢak mev-
cutken trafik denetçilerinin elinde sadece 10 adet ekip otosu mevcuttur. Bu durum diğer tüm illerde 

                                                           
1 ġanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 
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benzer Ģekildedir. Kolluk kuvvetlerinin elindeki trafik personelini ihtiyacı karĢılayacak kadar artırması 
mümkün olmadığından trafik denetiminde yeni stratejilere baĢvurulmaktadır. Günümüz trafik denet-
leme birileri trafik kural ihlallerinin önüne geçebilmek adına „algılanan yakalanma riskinin artırılması‟ 
stratejisini benimsemektedir. Bu stratejiye göre trafik ekipleri mümkün olduğunca fazla miktarda ve 
alanda denetim faaliyeti gerçekleĢtirerek sürücülerde bir kural ihlali yaptıklarında yakalanma algısını 
artırmak hedeflenmektedir. Özellikle trafik kültürünü benimsememiĢ sürücülerle mücadele açısından 
bu stratejinin kabul edilebilir ve etkili olduğu öngörülmektedir. Fakat bu stratejiyi uygulamak çok kolay 
değildir. Trafik personeline yüklenen görev sadece denetleme olmadığından zaten yetersiz olan 
sayıları bu stratejinin uygulanabilirliğini zayıflatmaktadır. Trafik personeli gün içerisinde eskort iĢleri, 
güzergah tedbirleri, diğer kurumların yol üzerinde yaptıkları çalıĢmalara yardımcı olmak, trafik kazala-
rına müdahale etmek ve benzeri birçok görevle uğraĢmak zorunda kaldığından denetleme görevini 
tam olarak yerine getirememektedir. Dolayısıyla algılanan yakalanma riski hiçbir zaman istenilen 
seviyeye çıkmamaktadır.  

Bu noktada yapılması gerekenin bazı denetleme faaliyetlerini trafik personeli yerine yapacak teknolo-
jilerden faydalanmak olduğu açıktır. Algılanan yakalanma riskini artırma stratejisi elektronik denetim 
sistemlerinin devreye sokulmasıyla daha güçlü bir Ģekilde uygulanabilecektir. Denilebilir ki bu strateji 
için ulaĢılabilecek son nokta elektronik denetleme sistemlerinin yaygınlaĢtırılması ve bu sistemlerin 
varlığının bütün sürücüler tarafından bilinmesinin sağlanmasıdır. Çünkü otomatik kural ihlal tespit 
sistemleri 24 saat çalıĢabilecek Ģekilde tasarlanmaktadırlar ve sabit olduklarından bulundukları böl-
gede kural ihlal yapanların yakalanma riskini maksimuma çıkarmaktadırlar. Zaten elektronik denetim 
sistemlerinin kullanım amacı sürücü davranıĢlarını hem genel caydırıcılık yaparak hem de ferdi kural 
ihlalcileri cezalandırarak Ģekillendirmektir. Bu sistemlerle hem ihlali yapan cezalandırılmakta hem de 
trafik kurallarına uyma bilinci güçlendirilmektedir. 

Bu konuyla alakalı olarak Feldman, Farmer, Williams ve Retting‟in 1998 yılında Oxnard California‟da 
yaptıkları çalıĢmada kırmızı ıĢık ihlal tespit sistemlerinin kırmızı ıĢık ihlalleri üzerine etkisinin incele-
miĢlerdir. AraĢtırmacılar 9 kameralı 3 kamerasız ve 2 kontrol kavĢağında yaptıkları çalıĢmada kırmızı 
ıĢık ihlal tespit kameraları kullanılmaya baĢlamadan 1 ay öncesi ve kameralar kullanılmaya baĢladık-
tan sonra 4 aylık süreçte yapılan kırmızı ıĢık ihlallerini saymıĢlardır. Sonuçlar göstermiĢtir ki kamera 
konulan kavĢaklarda ihlaller %42 oranında azalmıĢtır. Ayrıca ilgi çekici bir Ģekilde kamera konmayan 
kavĢaklarda da kırmızı ıĢık ihlallerinde %40 azalma olduğu tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde Retting, 
Allan, Williams, Farmer ve Feldman1999 yılında Virginia eyaletinin Fairfax Ģehrinde KĠTS in kırmızı 
ıĢık ihlallerine etkisi hakkında çalıĢma yapmıĢtır. AraĢtırmacılar 6 kameralı 3 kamerasız kavsak ala-
nında bu çalıĢmayı gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 9 alanda kırmız ıĢık ihlal tespit sistemi uygulamaya geçme-
den önceki 1 aylık zaman diliminde gerçeklesen kırmızı ıĢık ihlal sayıları sistem çalıĢmaya baĢladık-
tan 3 ay ve 1 sene sonraki ihlal sayılarıyla karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢma kameralı kavĢaklarda ilk 3 ay 
içerisinde %9 bir yıl içerisinde %40 oranında kırmızı ıĢık ihlallerinin azaldığını göstermiĢtir. Ayrıca 
kamera bulunmayan kavĢaklarda da bir yıl sonra %14 oranında bir ihlal azalması olduğu tespit edil-
miĢtir. 

Bahsedilen 2 çalıĢmadan da anlaĢılabileceği gibi kavĢaklarda kamera olduğu algısı yaygınlaĢtıkça 
hem kameralı hem de kamerasız kavĢaklarda ihlal oranları azalmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir 
ki elektronik denetim kullanılmaya baĢladıkça ve yaygınlaĢtıkça sürücülerde denetlendiklerine dair 
Ģuur oluĢmaktadır ve bu düĢünce sayesinde sadece denetlemenin olduğu yerlerde değil diğer alan-
larda da trafik kurallarına uyma oranı artmaktadır. Ülkemizde elektronik denetim sistemlerine örnek 
olarak kırmızı ıĢık ihlal tespit sistemleri ve elektronik hız ihlal tespit sistemleri kullanılmaya baĢlanmıĢ-
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tır. Gözlemlemeler göstermektedir ki bu denetim sistemlerinin olduğu yerlerde insanlar kurallara daha 
duyarlı hareket etmeye baĢlamıĢtır.  

Bütün bu bilgiler ıĢığında özetlemek gerekirse günümüz trafik sorunlarının çözümü konusunda kısa 
vadede mühendislik ve eğitimle gösterilemeyen baĢarı için trafik denetçilerinin elinde elektronik dene-
tim sistemleri hazır beklemektedirler. Ayrıca elektronik denetleme sistemlerinin sadece kırmızı ıĢık ve 
hız ihlal tespit sistemi olarak kalmayıp yasak park tespit sistemi, hatalı Ģerit değiĢimleri için kurulabi-
lecek yol izleme sistemleri, tek yon yol uygulamalarını ihlal eden araçlar için kullanılabilecek kamera 
sistemleri olarak faaliyet göstermesi gerektiği aĢikârdır. Bu sistemler sayesinde kural ihlalleri yapan 
sürücülerin yakalanma riskini artıracağından denetleme birimlerimizin baĢarmak istediği  „algılanan 
yakalanma riskinin artırılması‟ stratejisi baĢarıya ulaĢacaktır. 
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BĠTKĠSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNDE ÖNEMĠ: 
ÇANAKKALE ÖRNEĞĠ 

 

ArĢ. Gör. Alper SAĞLIK1 Yrd. Doç. Dr. Füsun ERDURAN2 Öğr. Gör. Elif SAĞLIK3 

 

GĠRĠġ 

Karayolları insanların yer değiĢtirme, taĢıma, turizm ve ticaret gibi amaçlarla bir yerden baĢka bir yere 
ulaĢımı için kent içi ve kent dıĢı alanlarda, kullanıcı ve trafik güvenliği önceden belirlenmiĢ ölçü ve 
standartlara göre tesis edilmiĢ, eğimli veya düz arazi Ģeritleridir (Çetin, 2005: 35). Karayolları, son 
yıllarda artan hızlı kentleĢme, nüfus, endüstri ve teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak önemini artır-
mıĢ, ulaĢımın giderek konforlu ve güvenli olarak yürütülmesi çalıĢmaları hız kazanmıĢtır (Kırkık, 
2007:45). 

Kentlerdeki cadde, bulvar ve refüjler kent insanının, günlük yaĢamı içinde taĢıtla veya yaya olarak 
ulaĢımını sağlamanın yanı sıra rekreasyonel olarak da yararlanabileceği en önemli açık-yeĢil alanla-
dır. ÇeĢitli kentsel alanları ve kullanım biçimlerini birbirine bağlayan yollarda, oluĢturulan bitkisel 
tasarımlarla estetik ve iĢlevsel katkıların yanı sıra yaya ve taĢıt güvenliği de sağlanmaktadır. 

Kent içi yollarda bulunan bitkiler, kent sağlığı, biyo-ekoloji, peyzaj onarım tekniği ve trafik tekniği 
açısından önemli iĢlevlere sahiptir. Özellikle yolu belirginleĢtirip yönlendirme, yaya ve taĢıt trafiğini 
ayırarak kazaları önleme ve hafifletme, sürücülerin ilgi alanlarını sınırlama ve far ıĢıklarına karĢı 
perdeleme ile sürüĢ güvenliğini arttırma ve duran trafiğin gölgelenmesi gibi birçok iĢlevleri ile trafik 
tekniği açısından büyük önem taĢırlar. Bu iĢlevlerin yerine getirilebilmesi için bitkilerin, bilimsel ve 
teknik ilkeler doğrultusunda, doğru amaçlara hizmet eden bir tasarım içerisinde kullanılması gerek-
mektedir (Ertin vd., 2011:1). 

Bu çalıĢmada, güvenli bir trafiğin sağlanmasında bitkisel tasarımın taĢıdığı önem ve tasarım ilkeleri 
örneklerle açıklanmıĢtır. Bu doğrultuda Çanakkale‟de Atatürk ve Troya caddeleri ile Ġzmir-Bursa yolu 
üniversite kavĢağı; bitkisel potansiyelleri, tasarım ilkeleri, iĢlevsel ve estetik kullanımları açısından 
irdelenmiĢtir. Aynı zamanda bu yolların trafik güvenliği, kent-kentli sağlığı ve kent ekolojisi açısından 
kalitesinin artırılabilmesi için tasarım önerileri geliĢtirilmiĢtir. 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırmanın materyalini, Çanakkale kent içi ulaĢımın en önemli iki güzergahı olan Atatürk ve Troya 
caddeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü kavĢağında birleĢen Bursa-
Ġzmir yolunun trafik ıĢıklarına kadar olan 250 m‟lik kısımlarındaki orta refüj ve yol kenarı bitkilendirme 
alanları oluĢturmaktadır (ġekil 1). 

                                                           
1,2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü/Çanakkale/Türkiye 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı/Çanakkale/Türkiye 
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ġekil 1. ÇalıĢma Alanı (google.com, 2012). 

ÇalıĢmada yardımcı materyal olarak yerinde yapılan inceleme, gözlem ve çekilen fotoğraflar ile kara-
yolları peyzaj planlama çalıĢmaları kapsamında kent içi yollardaki bitkisel tasarım çalıĢmaları ile ilgili 
yerli ve yabancı literatürler kullanılmıĢtır. Ayrıca çalıĢma ile ilgili olarak Trafik Tescil Denetleme ġube 
Müdürlüğü ve Karayolları 142. (Çanakkale) ġube ġefliği‟nden elde edilen resmi belgelerden yararla-
nılmıĢtır.  

AraĢtırmanın metodu 4 aĢamadan oluĢmuĢtur: Birinci aĢamada, çalıĢma ile ilgili literatür taramaları 
yapılarak alanın yerinde gözlem ve incelemesi yapılmıĢtır. Ġkinci aĢamada çalıĢma alanında meydana 
gelen kaza nedenleri ve istatistikleri incelenmiĢ ve çalıĢma alanında oluĢan kazalar belirlenmiĢtir. Bu 
yollarda mevcut bitkisel tasarımlar yerinde fotoğraflarla tespit edilmiĢtir. Üçüncü aĢamada ise çalıĢma 
alanında trafik güvenliği açısından bitkisel tasarımlar ve yapılmıĢ olan hatalı uygulamalar yerinde 
belirlenmiĢtir. Son aĢamada çalıĢma alanındaki sorunların azaltılmasında bitkilerin estetik ve fonksi-
yonel özellikleri dikkate alınarak güvenli trafiğin sağlanabilmesi için öneriler getirilmiĢtir. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Kentsel Yol Bitkilendirmesinin Önemi 

Kentlerin taĢlaĢmıĢ ve betonlaĢmıĢ yapı kitleleri arasında yer alan yol bitkileri; estetik ve iĢlevsel 
etkileri ile insan ve çevre sistemi arasında süre gelen karĢılıklı etkileĢimin dengede kalmasına yar-
dımcı olmaktadır. Bu etkiler (Hayran ve ġahin, 1996:46):  

1-Estetik (Görsel) Etkiler: YeĢil alanlar ve onların dominant elemanları olan ağaçlar, farklı biçim, 
doku, renk, yapı ve ölçü özellikleri ile çevrede hareketli varyasyonlar yaratarak kentlerde görsel yön-
den çekici mekanlar yaratmaktadır. Bu mekanlarda oluĢturdukları etkileri Ģöyle sıralayabiliriz: 

Ölçek Etkisi: Yol boyunca kullanılan ağaçlar, yüksek yapı kitleleri arasında kaybolan insan ölçeğini 
yeniden yaratma açısından vazgeçilmezdir.  
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Mekan Etkisi: Yol ağaçlarının mekan etkisi düĢey (horizontal) ve yatay (vertikal) olarak oluĢur. Ağaçlar 
horizontal etkileriyle yol güzergâhını belirlerken vertikal etkileriyle mekanın çatısını oluĢturmaktadır.  

Kontrast ya da harmonik uyum: Ağaçların görsel özelliklerinden yararlanılarak mekanın özellikleri, 
harmonik ya da kontrast uyum içerisinde güçlendirilebilir. Yol boyunca dizili geometrik yapı kitlelerinin 
sert köĢeleri, yuvarlak formlu ağaçlarla yumuĢatılabilmektedir. 

Çeşitlilik: Ağaçların mevsimlere göre değiĢen renkte yaprak ve çiçek ile gövde renkleri mekanda 
çeĢitlilik sağlar ve kentin monoton görünümlerini hareketlendirir. 

Perdeleme: Birçok yerde caddeler, gerek bina yüzeylerinde gerekse yol boylarındaki iĢaret levhaları 
ve diğer kent donatılarıyla görsel kirliliğe neden olabilmektedirler. Yol ağaçları bu istenmeyen görü-
nümleri perdelemede, farklı yükseklikteki binaların, mağaza vitrinlerinin ve ilan levhalarının yarattığı 
karmaĢayı gizlemede en baĢarılı malzemedirler. 

2-ĠĢlevsel Etkiler: Kent içi yol ağaçlarının iĢlevsel etkileri; hijyenik ve trafik düzenleyici olmak üzere 
iki ana bölümde incelenebilir. 

Hijyenik Etkiler: Genel olarak yol ağaçlarının hijyenik iĢlevleri; iklimi iyileĢtirme, hava kirliliğini ve 
gürültüyü azaltmaya katkıları açısından önemlidir. 

Trafik düzenleyici etkileri: Yol ağaçlarının trafik düzenlemede en önemli etkileri yönlendirme ve vurgu-
lamadır. Kent içi yollarda birinci derecede yönlendirme iĢlevini birçok durumda yapılar üstlenirlerse de 
yol ağaçlarının da bu açıdan karayollarında etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Bitkisel Tasarımın Trafik Güvenliğindeki Rolü 

Yollar yalnız ulaĢıma hizmet veren fiziksel mekanlar değil aynı zamanda kentsel mekanın karakterini 
belirleyen önemli elemanlardan biridir. Toplumların kültürleri, sosyal yaĢantıları yollarla tanımlanabilir. 
Kentin eriĢilebilirliğini sağlayan yol, toplumsal yaĢamın en canlı ortamıdır. Bireyler ve toplumlar yol-
larda bir araya gelir, yollar boyunca çeĢitli etkinlikler oluĢturur. Ġnsan ve araçlar yollarda hareket eder. 
BitkilendirilmiĢ yollar, iĢlevsel ve görsel etkileri ile trafik güvenliği açısından çok önemli roller üstlenir-
ler (BiriĢçi, 2010:3). 

Bitkilerin trafik tekniği yönünden sahip oldukları iĢlevler Ģu Ģekilde sıralanabilir:  

 Yolun iyi bir görüĢ hattına sahip olması (optik sevk); yolun iki yanında uygun aralıklarla 
ağaç kullanımıyla oluĢturulan alle ağaçlandırması yolda bir derinlik oluĢturur, yol güzerga-
hını daha da belirginleĢtirir. 

 Far ıĢıklarına karĢı perde oluĢturmak. 

 Kaza ve yanılmaları engellemek veya hafifletmek. Ağaçlar kolay tanınan, kolay kavranabi-
len boyutlar olarak görüĢ alanı içerisindeki diğer objelerin boyutları ve uzaklıklarına, yolun 
ve yol üzerindeki araçların yönlerine ve hızlarına iliĢkin bilgilerin doğruya yakın biçimde algı-
lanmasına yardımcı olur (Aslanboğa ve Gündüz, 1986:18).  

 Bitkilerin mevsimlere göre değiĢen renk etkileri ile mekanda hareket sağlanır, vurgu etkisi 
oluĢturularak dikkat belli bir noktaya çekilebilir (Yıldırım, 2000:15). 

 Kar ve rüzgar siperi oluĢturma, tozdan, aĢırı güneĢten ve gürültüden koruma (Tanrıverdi, 
1973:235). 
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 Yapılar ve mekanların birbirinden ayrılabilmesi veya tam tersine birbirini tamamlayabilmesi-
nin sağlanması. Ġstenmeyen görüntülerin gizlenmesi. Uygun bitkilendirme ile özel ya da 
kamuya ait dıĢ mekanlar yoldan soyutlanabilir ve mekanı kullananların yaya ya da taĢıt tra-
fiğinden görsel olarak rahatsız olması engellenebilir (Aslanboğa ve Gündüz, 1986:18). 

 Bitkiler çizgi, doku, renk, form, ölçü, çeĢitlilik ve vurgu gibi özellikleri ile kentlerde görsel 
açıdan çarpıcı mekanlar oluĢturabilir. Bu mekanlar,  hareket kontrolü, yönlendirme, sınırla-
ma, görüĢ açısını değiĢtirme, belirli objeleri vurgulama etkisi yaratabilir (Yıldırım, 2000:15).  

 Ağaçlar yapılarla kontrast oluĢturarak alanların hatırlanmasını kolaylaĢtırır. Böylece kente yaban-
cı olanların (yaya ya da sürücü) yol bulmasını kolaylaĢtırırlar (Aslanboğa ve Gündüz, 1986:19).  

 Yol ağaçları bazı noktalarda sürücüler için yönlendirici olur, tali yol ayrımlarını vurgulayabi-
lir. (Sinyalizasyon) Çıkmaz sokakların, kavĢakların, yol ayrımlarının ve yaya geçitlerinin 
ağaçlarla belirtilmesi sağlanır. Sürücüler trafik iĢaretlerinden önce ağaçlar tarafından uyarı-
lır. Hızlarını zamanında ayarlama olanağı bulurlar (Bakan ve Konuk, 1987:27). 

 Yol boyunca farklı bitkisel tasarımlar oluĢturularak sürücünün yorgunluğu giderilebilir. 

 Seviye farklarının belirlenmesi ve eğimlerin vurgulamasına yardımcı olur (Bayraktar, 1990: 8). 

 Yağmur suyunun yere düĢüĢ miktarı ve hızını azaltarak zemini koruma ve aĢırı su birikmesi 
ve göllenmeleri önleyerek kaza riskini azaltma (Tanrıverdi, 1987:153). 

 Duran araç trafiğinin ve yayaların gölgelenmesi. 

ÇalıĢma Alanı Ġle Ġlgili Yol ve Trafik Bilgileri 

Tarihi ve turistik Ģehir olma özelliğine sahip olan Çanakkale‟de kuzeyden D-200 devlet karayolu 
bağlantılı Bursa-EskiĢehir-Ankara, güneyden D-550 devlet karayolu bağlantılı orta ve güney Ege illeri 
ile Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında transit kara ve deniz yolu bağlantılı taĢımacılık büyük önem 
taĢımaktadır (Ġl Trafik Komisyon BaĢkanlığı, 2009/44). Bu bölgeler arasındaki ulaĢım Çanakkale 
iskelesi ve Ġzmir-Bursa yolundan bu iskeleye bağlanan üniversite kavĢağından yıllık ortalama günlük 
11272 araç geçmektedir (kgm.gov.tr, 2012). Kentin merkezi ulaĢım aksını oluĢturması ve yoğun 
kullanıma sahip olması nedenleri ile çalıĢma alanımız olan “Atatürk”, “Troya Caddeleri” ve “Terzioğlu 
Üniversite KavĢağında” bu alanların trafik güvenliği açısından öncelikli alanlar olduğu belirlenmiĢtir.  

Ayrıca 2011 yılı verilerine göre Kentin nüfusu 135.192 (canakkale.gov.tr, 2012) olup,  aynı yıl veriler i-
ne göre Çanakkale il merkezine kayıtlı araç sayısı 63.839‟dur (Trafik Tescil Denetleme ġube Müdür-
lüğü, 2012). Çanakkale merkezinde 2008-2012 yılları arasında gerçekleĢen kazalar ve nitelikleri 
Tablo 1‟de verilmiĢtir (Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğü, 2012). 

Tablo 1. 2008-2012 Yılları Arasında Çanakkale Ġl Merkezinde OluĢan Trafik Kazaları 

 
 

Kaza 
Adedi 

Ölümlü 
Kaza 

Yaralamalı 
Kaza 

Maddi 
Hasarlı 

Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

 

Hasar 
Miktarı 

2008 
 

676 1 169 506 1 231 1.120.850 

2009 
 

514 1 198 315 1 281 976.770 

2010 
 

497 1 219 277 1 308 1.061.460 

2011 
 

607 - 251 356 - 348 1.544.100 

2012 
 

133 1 59 73 1 82 393.550 
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Kent ölçeği ve nüfus oranı düĢünüldüğünde araç kullanım oranı oldukça yüksektir. Kent merkezinde 
son 5 yılda gerçekleĢen kaza miktarına bakıldığında bir azalma görülmemesi yeterli önlemlerin alın-
madığının göstergesidir (Tablo 1). 

Çanakkale‟de yerleĢim yeri içi ve dıĢındaki ölümlü-yaralı ve maddi hasarlı kazalar incelendiğinde 
kazaların daha çok 4 kanun maddesinin ihlali sonucu meydana geldiği belirlenmiĢtir. Bu maddelerin 
kapsamları, kazalar ve bitkisel tasarımın bu konuda sağlayabileceği katkılar Tablo 2‟de verilmiĢtir 
(Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğü, 2012), (mevzuat.adalet.gov.tr).  

Tablo 2. Ġl Geneli Trafik Kaza Nedenleri ve Bitkisel Tasarımın Önemi 

Kanun 
maddesi 

 

Ġhlal Edilen Kanun Maddesinin Açıklaması 

 

Kaza 
Adedi 

Bitkisel Tasarımın Sağlayabi-
leceği Katkı 

47/c 
Trafik iĢaret levhaları, cihazları ve yer iĢaret-
lemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususla-

ra uymak zorundadırlar. 
7 

Trafik iĢaretlerini destekleme 
ve etkisini güçlendirme 

47/d 

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve 
yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, 

zorunluluk veya yükümlülüklere, uymak 
zorundadırlar. 

35 

Mevcut kurallara göre özellikle 
orta refüj ve yol kenarı kulla-

nımlarında güvenli sirkülasyonu 
destekleme 

48 

UyuĢturucu veya keyif verici maddeleri almıĢ 
olanlar ile alkollü içki almıĢ olması nedeniyle 
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiĢ kiĢile-

rin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır. 

76 

Bitkilerden çarpıcı renk, doku 
veya form etkisine sahip olanlar 

kullanılarak uyarılara dikkat 
çekme 

51 
Sürücüler, aksine bir karar alınıp iĢaretlen-

memiĢse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını 
aĢmamak zorundadırlar 

8 
Hızın arttığı yollarda bitkisel 

tasarımda yoğunluk ve vurgu 
etkileri artırılarak optik sevk 
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52/a 

KavĢaklara yaklaĢırken, dönemeçlere girer-
ken, tepe üstlerine yaklaĢırken, dönemeçli 

yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemze-
min geçitlere, tünellere, dar köprü ve men-

fezlere yaklaĢırken, yapım ve onarım alanla-
rına girerken, hızlarını azaltmak zorundadır-

lar. 

73 

Bitkiler ile yol çizgisinin ve 
virajın 3. boyutta algılanması-

nın kolaylaĢtırılıp sinyalizasyon 
etkisi yaratılarak erken uyarı 

sağlanması 

52/b 

Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik 
özelliğine, görüĢ, yol, hava ve trafik durumu-
nun gerektirdiği Ģartlara uydurmak zorunda-

dırlar. 

47 

Sürücünün emniyetli sürüĢ 
sağlaması ve dikkatini toplaya-
bilmesi için bitkisel tasarım ile 
yolun monotonluğunun gideril-
mesi ve hızın dengelenmesi 

 

Çanakkale‟deki trafik kazalarının incelenmesi sonucu, alkollü araç kullanmanın haricinde sürücülerin 
belirli bölgelere yaklaĢırken hızlarını azaltmadıkları veya trafik levha ve cihazlarına uygun hareket 
etmedikleri görülmektedir. 

Bitkisel Tasarımın Karayolu Trafik Güvenliğinde Önemi: Çanakkale Örneği 

Kent içi yol bitkilendirmeleri bitkisel tasarım ilkelerine göre gerçekleĢtirilse halkın sağlığına, kent 
estetiğine, kent iklimine, trafik iĢlevselliğine ve kent düzenlemesine olumlu katkılar sağlar (Yılmaz, 
1998:23). Bunun yanı sıra bitki tür ve özellikleri dikkate alınmadan yapılan yol bitkilendirmeleri, trafik 
güvenliği açısından yayalar ve sürücüler için ciddi tehlikelere neden olabilmektedir.  

Kentlerde hızlı nüfus artıĢı doğrultusunda artan alt ve üst yapı çalıĢmalarının ekonomik ve hızlı bir 
Ģekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle bitkilendirmenin sağlık, estetik ve iĢlevsellik 
özelliklerine dikkat edilmemektedir. Yol bitkilendirmeleri planlı ve sistematik olarak yapılmadığı için 
baĢarısızlıkla sonuçlanmakta ve beklenen etkileri de gösterememektedir. 

Çanakkale kentinde yapılan bitkilendirme çalıĢmaları açısından en sorunlu alanlar yol ve yol kenarla-
rıdır.  

Çalışma alanda  yol ve yol kenarında kullanılan bitki türleri 

ÇalıĢma alanında yer alan yol bitkileri incelendiğinde orta refüjde ve yol kenarlarında kullanılan bitki-
ler Ģunlardır: Acer negundo (Akçaağaç), Aesculus hipocastaneum (At Kestanesi), Ailanthus altissima 
(Kokarağaç), Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ (Kadın Tuzluğu), Catalpa bignonoides (Katalpa), 
Eleagnus angustifolia (Ġğde), Euonymus japonica (Taflan), Fraxinus sp. (DiĢbudak), Lagerstroemia 
indica (Oya Ağacı), Laurus nobilis (Defne), Ligustrum vulgare (Kurtbağrı), Melia azedarach (Tesbih 
Ağacı), Morus nigra "Pendula " (Ters Dut), Nerium oleander (Zakkum), Pinus nigra (Karaçam), Pinus 
pinea (Fıstık Çamı), Platanus orientalis (Doğu Çınarı),  Populus alba (Ak Kavak), Robinia pseudoa-
cacia (Yalancı Akasya), Rosa sp. (Gül), Rosmarinus officinalis (Biberiye), Salix babylonica (Salkım 
Söğüt), Tamarix sp. (Ilgın), Thuja (Mazı), Tilia sp. (Ihlamur), Viburnum sp. (Kartopu), Washingtonia 
filifera (Telli Palmiye), Yucca sp. (Yuka). 
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Trafik güvenliği açısından yapılan hatalı bitkisel tasarımlar 

ÇalıĢma alanında özellikle orta refüj, tretuvar ve yol kenarının özensizce bitkilendirildiği belirlenmiĢtir. 
Amaca uygun tür seçimleri yapılmamıĢtır. 

GeniĢ taç yapısına sahip (5-6 m ) Platanus orientalis (Çınar), Tilia sp. (Ihlamur), Fraxinus sp. (DiĢbu-
dak), Pinus pinea (Fıstık Çamı) gibi türler dar tretuvarların orta bölümünde geçiĢi engelleyecek Ģekil-
de kullanılmıĢtır. Bu durum hem yayaların karĢıya geçiĢlerde tehlike yaĢamasına neden olmakta, 
hem de özellikle yoğun trafikte yayanın kaldırımdan inerek yoldan yürümesine neden olmaktadır 
(ġekil 2). 

 

ġekil 2 . Tretuvar Kullanımını Engelleyici YanlıĢ Bitkilendirme Örnekleri (2012) 

 

Tretuvarlarda kullanılan yanlıĢ budamaya bağlı olarak alçaktan dallanan bitkiler (Platanus orientalis 
(Çınar), Tilia sp. (Ihlamur), Eleagnus angustifolia (Ġğde),  Morus nigra "Pendula " (Ters Dut)) geliĢerek 
normal form ve büyüklüklerine ulaĢtığı zaman yola taĢan kısımları ile yaya ve taĢıt görüĢünü engel-
lemektedir. Bu bitkiler gerekli budama ve bakım yapılmadığında durak önlerinde toplu taĢıma araçla-
rının manevralarını da zorlaĢtırmaktadır. TaĢıt yolunun içinde kalan bu bitkiler zamanla yola taĢan 
kısımlarının budanmasına rağmen taĢıtlar için geçiĢ engeli de oluĢturmaktadırlar (ġekil 3).  
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ġekil 3. Bitkilerin YanlıĢ Dikimi Sonucu Yola TaĢan Bitkiler (2012) 

Atatürk Caddesi ve Troya caddesinin kesiĢtiği bölgede kullanılan Acer sp. (Akçaağaç)‟lar, trafik iĢaret-
leri ve trafik lambasının taĢıt kullanıcıları tarafından görülmesini engellemektedir. Bu bölgedeki yaya-
lar da karĢıdan karĢıya geçiĢlerde taĢıtları görmekte sorun yaĢamaktadır (ġekil 4). 

 

ġekil 4. Trafik ĠĢaretlerinin Görünürlüğünü Engelleyen Bitkilendirme (2012) 

Çanakkale‟deki kazaların oluĢumunda en önemli sorunlardan biri kavĢaklara yaklaĢıldığında uyarıcı 
faktörlerin yetersizliğine bağlı olarak hızın azaltılmamasıdır. Atatürk ve Troya caddelerinin kesiĢim 
noktası olan kavĢakta, hızın azaltılmasını sağlayıcı bir bitkilendirme yoktur (ġekil 5). 
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ġekil 5. KavĢaklarda Yetersiz Bitkilendirme Örnekleri (2012) 

Orta refüjlerin trafik güvenliği açısından çok önemli rolleri vardır. Burada kullanılacak bitkilerin morfo-
lojik özellikleri (form, meyve, kozalak vb.) nedeniyle trafiği aksatmayacak, araç ve yayalara zarar 
vermeyecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Atatürk caddesinin orta refüj bitkilendirmesinde 
çoğunlukta Robinia pseudoacacia (Yalancı Akasya)‟ların kullanıldığı görülmektedir. Bu bitkinin yük-
sekten top Ģeklinde taçlanması yayaların geçiĢine olanak sağlamaktadır. Fakat yer yer 1m‟nin altına 
düĢen orta refüjlerde kullanılarak taĢıt trafiğini engellemesi olasıdır. Ayrıca bu bitkilerin altında yeri 
kaplayan ve renk etkisi yaratan çiçekli bitki olmaması yolu monotonlaĢtırmaktadır. Bunun yanı sıra 
orta refüjlerde kullanılan Pinus pinea (Fıstık Çamı)‟lar refüjden daha geniĢ taçlandıkları ve taĢıt yolu-
na taĢtıkları için yapılan sert budamalar sonucunda bitkilerin doğal formunda bozulmalar meydana 
gelmiĢtir. Bu bitkinin kozalaklarının araç yoluna düĢmesi araç ve yayalara zarar verebileceği gibi yol 
üzerinde kalarak trafiğin güvenli bir biçimde seyrinde de sıkıntılara neden olacaktır.  

Troya caddesi daha yeni ve geniĢ bir caddedir. Bu caddedeki orta refüj ve tretuvarlar daha planlı 
bitkilendirilmiĢtir. Bu caddenin orta refüjünde yoğunlukta Melia azedarach (TeĢbih Ağacı) kullanılmıĢ-
tır. Bu bitki rüzgara ve egzoz gazlarına dayanıklıdır. Özellikle Yol boyunca sürücüler için bir yönlen-
dirme sağlamaktadır. Ancak yayaların karĢıya geçiĢleri açısından meyveleri kayma riski yaratmakta 
ve özellikle yaz döneminde seyrek dal ve yaprakları ile yeterli gölgeleme yapamamaktadır. Bununla 
birlikte aynı caddede yer yer Viburnum sp. (Kartopu), Euonymus japonica (Taflan), Rosmarinus offici-
nalis (Biberiye) gibi çalılar ile Ailanthus altissima (Kokarağaç),  Melia azedarach (TeĢbih Ağacı), 
Tamarix sp. (Ilgın) gibi ağaçlar birbirlerine çok yakın ve geliĢigüzel dikildiği için görüĢ açısını kısıtla-
maktadır (ġekil 6). 
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ġekil 6. Orta Refüjlerde Uygunsuz Bitki Kullanımları (2012) 

Orta refüjlerde kullanılan bitkilerin bir görevi de yayaların tehlikeli yerlerden geçiĢini engellemek ve 
onları yaya geçitlerine veya üst-alt geçitlere yönlendirmektir. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun 
olduğu Atatürk caddesinin iskeleye bağlandığı noktada bulunan Demircioğlu caddesinde bu amaçla 
orta refüjde Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ (Kadın Tuzluğu), Euonymus japonica (Taflan) kullanıl-
mıĢtır. Özellikle „Kadın Tuzluğu‟ dikenleri ile yayaların tehlikeli olarak geçiĢini kontrol etmektedir. 
Ancak bu bitkilerin seyrek dikilmesi ve boylarının çok kısa olması nedenleri ile tam koruma ve yön-
lendirme sağlanamamıĢtır (ġekil 7). 

 

ġekil 7. Yaya GeçiĢlerini Önlemede Eksik ve Yetersiz Bitkilendirme (2012) 
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Yol kenarlarında ve özellikle orta refüjlerde rastlanan önemli sorunlardan biri de kaba dokulu bitkilerin 
yoğun kullanımı ve bazı yerlerde yoğun bitki kullanımına bağlı olarak taĢıt ve yayaların görünürlüğü-
nün azalmasıdır. ÇalıĢma alanında Pinus nigra (Karaçam) bitkisinin çok sık aralıklarla dikilmesi, 
Washingtonia filifera (Telli Palmiye) bitkisinin gövde kalınlığı, Biota (Mazı) türleri ve Viburnum sp. 
(Kartopu) gibi kaba dokulu bitkilerin trafik ıĢıklarına yakın yerlerde kullanılmaları ve Yucca (Yuka) 
bitkisinin diğer bitkiler ile sık Ģekilde kullanımı sonucu özellikle araç dönüĢlerinde ve yayaların karĢı-
dan karĢıya geçiĢlerinde görünürlük azalmaktadır (ġekil 8). 

 

ġekil 8. Yaya ve TaĢıt Görünürlüğünü Engelleyici Bitkilendirme (2012) 

ġehirlerarası yol olması nedeni ile taĢıt trafiğinin yoğun olduğu Ġzmir- Bursa yolu üniversite kavĢağın-
da yol geniĢletme, bitkilendirme ve asfaltlama çalıĢmaları devam etmektedir. Bu kavĢakta trafik gü-
venliği açısından en büyük sorun, yolun her iki yönünde araçların yüksek hızlarda bu kavĢağa yak-
laĢmaları ve trafik ıĢıklarına yaklaĢan araçların hızlarını azaltmada problem yaĢamalarıdır. Bazen 
araçlar bu kavĢakta duramayarak kazalara neden olmaktadırlar. Bu yolun özellikle kavĢağa yaklaĢan 
bölümlerinde ve orta refüjde uyarıcı ve araçların seyir hızlarını azaltmaya yönelik bitkilendirme mev-
cut değildir (ġekil 9). 
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ġekil 9. Ġzmir-Bursa Karayolu Üniversite KavĢağı ( 2012) 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yollarda yapılacak bitkisel tasarımlarda,  bitkilerin trafik güvenliği açısından kendilerinden beklenen 
yarar ve iĢlevleri yerine getirebilmeleri için tasarım, uygulama, bakım ve koruma aĢamalarında mev-
cut ilkelere uyulması zorunludur. Bu ilkelerden en önemlisi yolların ve meydanların Ģehir içindeki 
konumları, yolun sınıf nitelikleri göz ününe alınarak yapılacak bitkisel tasarımda yolun bugünkü duru-
mu ve geliĢme hedeflerinin dikkate alınmasıdır. YetiĢme ortamı Ģartları, Ģehir yol peyzajı planlama 
ilkeleri ve tahmin imkanları bir arada değerlendirilmelidir (TSE 8146, 1990:6). Bitki seçimleri yapılır-
ken bitkilerin her türlü fiziksel özelliğinin yanı sıra ekolojik isteklerinin yöreye ve amaca uygunluğu 
titizlikle belirlenmelidir. 

Kent içinde yapılan yol kenarı ve refüj ağaçlandırmaları, Çanakkale kentinin açık yeĢil alanları içinde 
önemli konuma sahiptir. Ancak bitkisel tasarımda kullanılan bitki türleri incelendiğinde bitkilerin estetik 
özellikleri, kompozisyonları, dikim aralıkları, budama ve bakım sorunları açısından önemli problemle-
rin olduğu belirlenmiĢtir. Bu nedenle yol bitkilendirmeleri kendilerinden beklenilen iĢlevleri yeterince 
yerine getirememektedir. 

ÇalıĢma alanında meydana gelen kazalar çoğunlukta; sürücülerin hızlarını azaltması gereken yerlere 
yaklaĢırken hızlarını azaltmamaları ve trafik iĢaretlerine uymamaları sonucu meydana gelmektedir 
(Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğü, 2012), (mevzuat.adalet.gov.tr). Özellikle Ġzmir-Bursa 
karayolu Üniversite kavĢağı ile Atatürk ve Troya caddelerin birleĢtiği kavĢaklarda uyarıcı trafik iĢaret-
lerini destekleyecek bitki kullanımlarına yer verilmemiĢtir.  

Bir diğer önemli konu ise kent içerisindeki tretuvar ve orta refüj geniĢliklerinin standartlara uygun 
olmaması ve bu alanlarda geliĢigüzel yapılan bitkilendirme sonucu geçiĢlerin daralmasıdır. Bu alan-
larda çoğu bitki araç trafiğini tehlikeye atacak Ģekilde yola taĢmıĢtır. Tretuvarlarda yayaların kullanı-
mını engelleyici Ģekilde dikilen bitkiler, bazı noktalarda sayıca çok olmaları nedeni ile sıkıĢarak form-
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ları bozulmaktadır. Bu durum yayaların kaldırım yerine yola inerek trafiği tehlikeye atmalarına neden 
olmaktadır. Sonuç olarak Çanakkale kentinde trafik güvenliği açısından bitkisel tasarımlarda dikkat 
edilmesi gereken en önemli konular Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Kent içi yollarda hızın denetimi ve trafik levha ve iĢaretlerinin sinyalizasyon etkisini artı-
rabilecek vurgu etkisine sahip bitkisel kompozisyonlar yapılmalıdır. Bu kompozisyonlar-
da renk, doku ve Ģekilleri ile sinyalizasyon etkisini artırabilecek Cercis siliquastrum (Er-
guvan), Acer sp. (Akçaağaç), Catalpa bignonioides (Katalpa), Lagerstromia indica (Oya 
ağacı), Fagus sp. (Kayın) gibi hem bölge iklimine uygun hem de çiçek ve yaprak özellik-
leri ile etkili türlere daha fazla yer verilmelidir. Budanarak Ģekil verilebilen, yukardan taç-
lanan, yüzlek köklü ve herdemyeĢil türler yol bitkilendirmelerinde hem daha dayanıklı 
hem de daha geniĢ kullanım olanağı olan türlerdir. Bunlara en iyi örnek bölge doğal ör-
tüsünde de bulunan Arbutus unedo (KocayemiĢ), Quercus sp. (MeĢe) ve Cupressus sp. 
(Serviler)‟dir. Ayrıca bölge iklimine uyum sağlayabilen Photinia serrulata (Alev ağaçları) 
veya Prunus laurocerasus (KarayemiĢ) türleri de iyi bir vurgu elemanı olarak kullanılabi-
lirler. 

 Yol kenarı ve orta refüjlerde yapılacak bitkisel tasarımlarda diğer yeĢil alan bitkilendir-
melerine göre daha hassas tür seçimleri gerektirdiği içi, mümkün olduğunca kent iklimi-
ne dayanıklı ve uzun ömürlü türlerin seçilmesi esastır. Bunun yanı sıra gerçekleĢtirilmek 
istenen estetik ve iĢlevsel etkilere göre, seçilen bitki türlerinin morfolojik ve fizyolojik 
özellikleri iyi bilinerek oluĢturulacak kompozisyonların yolun konumuna ve niteliğine gö-
re yapılması zorunludur.  

 Yapılacak bitkisel tasarımlar yaya ve sürücülerin görüĢ açısını engellememelidir. 

 Duraklar, daralan yollar ve tretuvarlarda kullanılacak bitkilerin sayı, dikim aralığı ve 
özellikleri bu alanlarda geçiĢ ve manevra yapacak araçların boyutlarına uygun olmalı, 
ayrıca yaya geçiĢine de engel oluĢturmamalıdır. 

 Daha önce yapılmıĢ olan yanlıĢ dikimler sonucu yola taĢarak araçların geçiĢlerini ve sü-
rücülerin görüĢlerini zorlaĢtırarak trafiği tehlikeye düĢüren bitkiler bu bölgelerden kaldı-
rılmalıdır. 

 Geleceğe yönelik olarak yapılacak çalıĢmalar, kurumlar arası iĢbirliği ile planlanarak 
projelendirilmelidir. Konunun uzmanlarının da görüĢ ve önerileri mutlaka dikkate alın-
malıdır. 

  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

90 

KAYNAKLAR 

Aslanboğa G, Gündüz O, (1986). Kentlerde Yol Ağaçlaması, TÜBĠTAK Yapı AraĢtırma Enstitüsü, Yayın No: U3, Ankara. 

Bakan K, Konuk G, (1987). Türkiye‟de Kentsel DıĢ Mekanların Düzenlenmesi, TÜBĠTAK Yapı AraĢtırma Enstitüsü, Yayın No: 
U5, Ankara.  

Bayraktar A, (1984). Karayollarından Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk-Alman Çevre Mühendisliği 
Sempozyumu, 28-32 s., Ġzmir. 

BiriĢçi Y,  (2010). Yaya ve TaĢıt Güvenliği Açısından Yollarda Bitkisel Tasarım, s. 74-78.  

Çetin M. (2005), Bartın Safranbolu Karayolu Güzergahı ve Yakın Çevresinin Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Değerlerinin 
Ġrdelenmesi Üzerine Bir AraĢtırma, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 117 s, Zonguldak.  

Ertin  D G, Meral M V, Zülfikar C, (2011). Yaya ve TaĢıt Trafiği Açısından Bitkisel Tasarım; Edirne Örneği, X. Ulusal Ekoloji ve 
Çevre Kongresi, Çanakkale.  

Hayran Ç, ġahin ġ, (1996). Kent Ġçi Yol Ağaçlarının Görsel ve ĠĢlevsel Etkileri ve Kent Ağaçlamaları, Ġstanbul 96 Sempozyumu, 
s. 41-54, Ġstanbul. 

Kırkık K P. (2007), Karayolları Peyzaj Planlaması, Hadımköy-Kınalı Örneği, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Bitirme Tezi, 110 s, 
Bartın. 

Tanrıverdi F. (1973), Karayolları Ağaçlandırma Rehberi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma 
Kürsüsü, 67s, Erzurum. 

Tanrıverdi F, (1987). Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel Ġlkeleri ve Uygulama Metotları, Atatürk Üniversitesi Yayınları 
No: 643, 367 s., Erzurum. 

Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğü, (2012). 2008-2012 Yılları Arasında Çanakkale Ġl Merkezinde OluĢan Trafik Kazaları, 
Form1, Form2, Çanakkale. 

Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğü (2012), Çanakkale Ġl Merkezine Kayıtlı Araç Sayısı, Çanakkale. 

T.C. Çanakkale Valiliği Ġl Trafik Komisyon BaĢkanlığı, (2009), Ağır Tonajlı Araç ve Tır‟ların Kepez-Eceabat Hattından GeçiĢleri, 
Karar Tarih: 03.06.2009, Karar Sayısı:2009/44, Çanakkale.     

TSE 8146, (1990. ġehir içi Yol ve Meydan Ağaçlandırma Kuralları, Ankara. 

Yıldırım B T, (2000). Bitkisel Tasarım, E.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Notları, Ġzmir. 

Yılmaz B, (1998). Kent Ġçi Yol Ağaçlandırma Kriterleri, Ġstanbul‟daki Örnek Caddelerin Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 95 s.,  
Ġstanbul Teknik Üniversitesi. 

(http://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/ıstatistikler/trafikulasimbilgileri.aspx  

karayolları trafik kanunu http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/644.html, 03.04.2012) 

(http://www.canakkale.gov.tr/141/canakkalenin-nufusu, 03.04.2012) 

(http://www.google.com/earth/index.html, 07.04.2012.) 

  

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/Kgm/Sitetr/Istatistikler/Trafikulasimbilgileri.Aspx
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/644.html
http://www.canakkale.gov.tr/141/canakkalenin-nufusu
http://www.google.com/earth/index.html


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

91 

AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ YARDIMIYLA KARAYOLU  
TRAFĠĞĠNDE TAġIT VE YOL GÜVENLĠĞĠNĠN ARTIRILMASI 

 

Hakkı SOY1, Mehmet BAYRAK2 

 

ÖZET 

Son yıllarda kablosuz haberleĢme sistemlerinde yaĢanan hızlı geliĢim sonucunda taĢıt haberleĢme 
sistemlerinin otomotiv teknolojisinde kullanımı büyük bir ivme kazanmıĢtır. Akıllı ulaĢım sistemleri 
trafikte güvenlik, verimlilik ve konfor gibi parametreleri göz önünde bulundurarak geliĢmiĢ kablosuz 
haberleĢme teknikleri ve modern bilgi teknolojisini mevcut ulaĢım yönetim sistemlerine entegre etme-
yi amaçlar. Dünya genelinde nüfus artıĢına paralel olarak artan araç sayısı ve ĢehirleĢme eğilimi ile 
büyük bir problem halini alan trafik sıkıĢıklığı akıllı ulaĢım sistemlerine duyulan gereksinimin temel 
sebebidir. Güvenli, verimli ve konforlu ulaĢım sistemleri oluĢturmak üzere ortaya çıkan problemlerin 
çözümünde insan, araç ve yol bileĢenleri üzerinde odaklanılır. Bu bildiride karayollarında seyahat 
eden taĢıtlar için yol ve sürüĢ güvenliğinin artırılmasına yönelik kablosuz haberleĢme teknolojilerinin 
güncel uygulamaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: TaĢıt haberleĢme sistemleri, yol araç haberleĢme, araçlar arası haberleĢme, 
akıllı ulaĢım sistemleri, bilgi ve haberleĢme teknolojileri. 

 

1. GĠRĠġ 

Ana yollarda trafik sıkıĢıklığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan trafik kazalarının önlenmesi çoğu 
zaman trafik yönetiminde çözüm bekleyen problemlerin baĢında gelir. Araç zekâsını artırarak karayol-
larında ulaĢımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla araçlara elektronik kontrol ünitesi yerleĢtirile-
rek geliĢmiĢ kablosuz haberleĢme teknolojileri yardımıyla kurulan araçsal ağlar ve trafik kontrol sis-
temleri üzerindeki araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları her geçen gün artarak devam etmektedir. Se-
yahat güvenliğinin artırılması, kazaların azaltılması ve sürücü konforunun iyileĢtirilmesi amaçlarıyla 
bugün otomotiv teknolojisinde gelinen noktada araçlara radar, kamera, algılayıcı sensörler ve coğrafi 
konum belirleme sistemleri entegre edilerek çevresel ortamı algılayabilme yeteneği kazandırılmıĢtır. 
Bu Ģekilde araçların çevresel koĢulların algılaması, gerekli hesaplamaların doğrudan araç üzerinde 
yapılması ve sağlanan araç zekâsı ile karar alma sürecinde sürücüye yardımcı olunması hedeflen-
mektedir. Bunun ötesinde araçsal haberleĢme sistemleri (vehicular communication systems) saye-
sinde araçsal ağların (vehicular networks) oluĢturulması araçların yol kenarlarında bulunan haber-
leĢme alt yapısı ve hatta kendi aralarında haberleĢmesine olanak sağlayacaktır.  

2. AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ 

Akıllı ulaĢım sistemleri (Intelligent Transport Systems, ITS); kablosuz haberleĢme teknolojileri kullanı-
larak karayolunda seyahat eden araçlar arasında veya araçlar ile karayolu haberleĢme alt yapısı 
arasında bilgi alıĢ veriĢine imkân sağlayan, bu Ģekilde karayollarında trafik güvenliğini, ulaĢım etkinli-
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ğini ve seyahat konforunu artırmak hedefiyle gerçekleĢtirilmiĢ, aynı zamanda seyahat süresini ve 
yaktı tüketimini optimize ederek çevre korumasına katkıda bulunmayı amaçlayan geliĢmiĢ trafik yöne-
tim sistemleridir (technologynewhere.wordpress.com). Yüksek hızlarla çok sayıda aracın seyahat 
ettiği karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli yol bilgisinin araçlar tarafından zama-
nında ve yüksek doğrulukta alınması büyük önem taĢır.  

Karayolu ve birbirleri ile bağlantılı araçlar akıllı ulaĢım sistemlerinin temel yapı taĢı olup bu Ģekilde 
sürüĢ konforu ve güvenlik artıĢı amaçlı çok sayıda uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamada genel-
likle uzaktan ölçüm (telemetri) ve kablosuz haberleĢme sistemlerine ihtiyaç duyulur. GeliĢtirilen uygu-
lamalar genellikle karayolu güvenliğini artırma amaçlı ve sürüĢ konforunu artırma amaçlı olmak üzere 
iki grupta incelenir. Güvenlik amaçlı uygulamalara örnek olarak yol koĢullarının ve yakın araçlara ait 
seyir bilgisinin görüntülenmesi, çarpıĢma uyarısı, otomatik frenleme gibi sistemlerle kaza önleme 
yardımı, kaza uyarısı, acil durum araçlarına (ambulans, itfaiye, vb.) öncelik sağlanması verilebilir. 
Konfor amaçlı uygulamalara örnek olarak ise aktif trafik yönetimi, trafik bilgisi izleme, yol planlama ve 
bunların yanında çeĢitli multimedya servisleri verilebilir.  

Akıllı ulaĢım sistemlerinin önemli özelliklerinden birisi kullanılan bilgilerin büyük bölümünün güncel ve 
gerçek zamanlı olmasıdır. ġekil 1‟de gösterildiği gibi önemli akıllı ulaĢım sistemi uygulamalarından 
birisi olan geliĢmiĢ trafik yönetim sistemleri ile video, radar ve manyetik algılayıcılardan gelen anlık 
bilgiler doğrultusunda trafik akıĢ hızı ve araç yoğunluğu değerlendirilerek ana arterler ve yoğun kav-
Ģaklar gibi sıcak noktalarda sinyalizasyon sistemleri üzerinden trafik akıĢı düzenlenir.   

 

 

 

ġekil 1. Akıllı UlaĢım Sistemi ile Trafik Yönetim Sistemi 

 

Akıllı ulaĢım sistemleri ile ilgili ürünler ve uygulamalar için standartların geliĢtirilmesi amacıyla 1992 
yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization, ISO) tarafın-
dan TC204 (Technical Committee 204/Transport Information and Control Systems) teknik komitesi 
kurulmuĢtur. Bunun yanında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication 
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Union, ITU) akıllı ulaĢım sistemlerinin geliĢtirilmesi için gerekli olan kablosuz haberleĢme gereksinim-
leri, haberleĢme kapasitesi ve frekans tahsisi gibi koordinasyon gerektiren konulardan sorumludur.  

3. TEMEL HABERLEġME TEKNOLOJĠLERĠ 

3.1.  Küresel Konumlandırma Sistemi  

Araçlarda bulunan küresel konumlandırma sistemi (Global Positioning System, GPS) alıcıları dünya 
etrafında dönen çeĢitli uydulardan aldıkları sinyaller yardımıyla araç konum bilgisini hesaplar. Sinyal-
lerin alıcıya ulaĢması doğrudan görüĢ hattı gerektirdiğinden Ģehir merkezlerinde küresel konumlan-
dırma sistemi kullanımı zaman zaman sekteye uğrayabilir. TaĢıtlarda küresel konumlandırma sistemi 
kullanılarak genellikle on metre doğrulukla konum belirlemek mümkündür.  

3.2.  TanımlanmıĢ Kısa Mesafeli ĠletiĢim 

TanımlanmıĢ kısa mesafeli iletiĢim (Dedicated Short Range Communications, DSRC) özellikle otomo-
tiv uygulamaları için tasarlanmıĢ kısa/orta mesafe kablosuz haberleĢme kanalında 5.8 GHz (Japonya 
ve Avrupa) – 5.9 GHz (Amerika) frekanslarında çalıĢan, 75 MHz‟lik bant geniĢliğine sahip, yüksek veri 
transfer hızı (6-27 Mbps) sunan yeni nesil bir haberleĢme standardıdır (leearmstrong.com). Tanım-
lanmıĢ kısa mesafeli iletiĢim ile araçlar ile yol kenarı birimi (Road Side Unit, RSU) arasında iki yönlü 
haberleĢme kurulmasına imkân sağlanır. Araçlar arası haberleĢme, yol araç haberleĢme, uyarlamalı 
trafik sinyalizasyon zamanlaması, otomatik geçiĢ sistemi, Ģehir içi trafik sıkıĢıklığını azaltmaya yönelik 
ücretlendirme sistemi (congestion charging) gibi akıllı ulaĢım sistemi uygulamalarında tanımlanmıĢ 
kısa mesafeli iletiĢim anahtar teknoloji görevi üstlenir. Standardizasyon çalıĢmaları sonucunda, fizik-
sel (PHY) ve ortam eriĢim kontrolü (MAC) katmanları IEEE 802.12p çalıĢma grubu tarafından belirle-
nen tanımlanmıĢ kısa mesafeli iletiĢim standardı haberleĢme tabanlı otomotiv uygulamaları için yay-
gın Ģekilde yönlendirici standart olarak kabul edilmektedir.           

3.3.  Kablosuz Ağlar 

Karayollarında seyahat eden araçlar ve yol kenarında bulunan cihazlar arasında haberleĢme gele-
neksel kablosuz ağlar yardımıyla sağlanabilir. Kablosuz ağlar için eriĢim mesafesi birkaç yüz metre ile 
sınırlı olsa da özellikle kablosuz algılayıcı ağlar gibi uygulamalarda çok atlamalı haberleĢme yardı-
mıyla bir sonraki araç veya yol kenarında bulunan sensorlar üzerinden daha sonraki araç ve cihazlara 
bilgi aktarımı mümkün olmaktadır. Yakın gelecekte LTE gibi dördüncü nesil mobil geniĢ bant haber-
leĢme sistemlerinin ve WiMAX gibi Ģehirsel ölçekli kablosuz ağların kullanılmaya baĢlanması ile 
oluĢturulacak kablosuz haberleĢme alt yapısından araç trafik bilgisinin aktarımı mümkün olacaktır. 
Araçsal ağlarda daha esnek bağlantılar kurulması amacıyla tasarsız ağ haberleĢme protokollerinin 
mobil IPv6 standartları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalıĢmalar sürmektedir.    

4. ARAÇSAL AĞLAR 

Telematik haberleĢme sistemleri ve araçsal ağlar karayollarında hızlı ve verimli ulaĢım ile yüksek yol 
güvenliği için anahtar teknolojilerdir. Araçsal ağlar taĢıtların birbirleriyle, hareketli veya sabit konumlu 
bilgi kaynaklarıyla haberleĢmesine imkân sağlar. Araçsal tasarsız ağların (Vehicular Ad-Hoc 
Networks, VANETs) temel karakteristik özelliği kablosuz eriĢim noktaları ve baz istasyonları gibi alt 
yapı gereksinimleri olmadan mevcut kablosuz ağlar (Wi-Fi, WiMAX), mobil haberleĢme sistemleri 
(GSM, UMTS) ve özel kısa mesafeli haberleĢme protokolleri üzerinden bilgi iletiĢimi sunmasıdır 
(comp.ist.utl.pt). Geleneksel kablosuz algılayıcı ağlar (Wireless Sensor Networks, WSNs) gibi ağa 
bağlı düğümler için enerji kapasitesinin sınırlı olmaması sistem tasarımını kolaylaĢtırsa da yetkilen-
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dirme sertifikası ve dijital imza gibi yöntemlerle bilgi güvenliğinin sağlanması araçsal ağlar için kritik 
öneme sahiptir.    

4.1.  Araçlar Arası HaberleĢme Sistemleri 

Tasarsız haberleĢme ağlarının önemli uygulamalarından biri olan araçlar arası haberleĢme (Inter-
Vehicle Communication, IVC) sistemleri karayolu üzerinde seyir halinde bulunan araçların yakınından 
geçen araçlarla ile çift yönlü araç kontrol bilgisi aktarımına izin verir. Ağ içindeki her araç kendi durum 
bilgisini gönderirken diğer araçlardan da seyir bilgisi alır. Bu Ģekilde birbirleriyle bağlantılı bir araç 
grubu oluĢturulup araçlar arası haberleĢme sistemleri yardımıyla sürücülerin görüĢ ufku geniĢletilerek 
karayolu trafik güvenliği artırılabilir. 

 

 

ġekil 2. Araçlar Arası HaberleĢme ve Yol Araç HaberleĢme Uygulamaları 

Araçlar arasında mesafe azaldıkça seyir bilgisi paylaĢımı daha fazla önem taĢır. Araçlar arası haber-
leĢme ile araç hızı ve konumu gibi durum bilgilerinin zamana bağlı paylaĢımı sağlanırsa araç takip 
hızı ve mesafesi kontrolü gibi akıllı ulaĢım sistemi uygulamaları kolayca gerçekleĢtirilebilir. ġekil 2‟de 
gösterildiği gibi araçlar arası haberleĢme yardımıyla kazalar, trafik sıkıĢıklığı, yol üzerindeki buzlanma 
gibi durumlara karĢı uyarı amaçlı bilgiler araçlara iletilirken (bbcr.uwaterloo.ca), ġekil 3‟de gösterildiği 
gibi trafik sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kör kavĢaklarda ve otoban giriĢlerinde araç geçiĢleri 
koordine edilebilir.  

http://bbcr.uwaterloo.ca/
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ġekil 3. DSCR Üzerinden Araçlar Arası HaberleĢme ile KavĢaklarda Kazaların Önlenmesi 

Araçlar arası haberleĢme sürücülerinin görüĢ hattı içinde kalan diğer araç sürücüleriyle doğrudan 
haberleĢmesi ve çok atlamalı haberleĢme ile çok uzak mesafelerdeki araçlardan bilgi almasına imkân 
sunar. Araçsal ağ uygulamalarında ağ topolojisi genellikle dinamik olarak değiĢen özellikler gösterdi-
ğinden bazen yol üzerinde haberleĢme sağlanamayan kör noktalar oluĢabilir. ġekil 4‟de gösterildiği 
gibi çok atlamalı haberleĢme kör noktaların ortadan kaldırılması ve uzak mesafeli araçlar arasında 
sinyal gönderimi için gerekli gücün azaltılması gibi önemli avantajlar sağlar. Çok atlamalı haberleĢ-
mede veri trafiği genellikle çeĢitli ortam eriĢim kontrolü (MAC) protokolleri ve yönlendirme algoritmala-
rı ile düzenlenir.     

 

 

ġekil 4. Yol Üzerindeki Tehlikelerin Araçlar Arası Çok Atlamalı HaberleĢme ile Bildirimi 

 

4.2.  Yol Araç HaberleĢme Sistemleri 

Yol araç haberleĢme (Road-Vehicle Communication, RVC) sistemleri yol kenarında konumlandırılmıĢ 
baz istasyonları ile yol üzerinde seyahat eden mobil araçlar arasında bilgi paylaĢımına imkan sağlar. 
Yol araç haberleĢme sistemleri için servis alanının çapı genellikle birkaç yüz metre ile sınırlıdır. Yol 
araç haberleĢmesi uygulamaları araçtan bilgi ve iletiĢim sistemi (Vehicle Information and Communi-
cation System, VICS), elektronik ücret toplama sistemleri (Electronic Toll Collection, ETC) ve akıllı 
otoyol sistemleri (Automated Highway System, AHS) gibi akıllı ulaĢım sistemlerine ayrılmıĢ servisler 
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yanında aynı haberleĢme alt yapısı üzerinden eĢ zamanlı olarak seyahat sırasında araçtan internet 
eriĢimi gibi genel amaçlı servislerin sunulmasını mümkün kılar. 

Yol araç haberleĢme uygulamalarında akıllı ulaĢım sistemi görevlerinin yerine getirilmesi için genellik-
le yol üzerinde kurulan haberleĢme alt yapısı ile bağlantılı olarak kılavuz sinyaller gönderilerek yol 
üzerindeki araçlar ile bağlantı kurulur. Ayrıca karayolları üzerinde kablosuz eriĢim noktaları oluĢturu-
larak araçlar arası haberleĢme uygulamalarında yüksek araç hızı ve ağır araçların (kamyon, tır vb.) 
gölgeleme etkisi gibi nedenlerle araçlar arasında bilgi gönderiminde yaĢanan sinyal kayıplarının da 
büyük ölçüde ortadan kaldırılması mümkündür. Bu Ģekilde kaza sırasında kaza konum bilgisinin yol 
kenarında bulunan istasyonlar tarafından çevredeki diğer araçlara yayınlanması ile sürücüler uyarıla-
rak olası baĢka kazaların önüne geçilebilir. 

 

5. SONUÇ 

Bu bildiride akıllı ulaĢım sistemleri ve bazı önemli araçsal ağ uygulamaları genel anlamda gözden 
geçirilmiĢtir. Akıllı ulaĢım sistemleri üzerinde son yıllarda çok sayıda araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢması 
yapılsa da pratik uygulamaların sayısı oldukça sınırlıdır. Yakın zamanda gerekli standardizasyon 
çalıĢmalarının tamamlanması ile özellikle karayollarında taĢıt ve yol güvenliğini artırma konusunda 
önemli baĢarılar sağlayabilecek yeteneklere sahip akıllı ulaĢım sistemlerinin kullanımı Ģüphesiz gide-
rek yaygınlaĢacaktır.  
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3N AĞIR HĠZMET OTOKORKULUĞUNUN ÇARPIġMA DAVRANIġININ 
BĠLGĠSAYAR SĠMÜLASYONU VE ÇARPIġMA TESTĠYLE BELĠRLENMESĠ 

 

Ayhan Öner YÜCEL1 , Ali Osman ATAHAN1, Orhan GÜVEN2 

 

ÖZET 

Karayollarımızda kullanılacak her türlü güvenlik tertibatının Avrupa ÇarpıĢma Test Standardı 
EN1317‟deki Ģartları sağlaması 1.1.2011 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiĢtir. Bu sebeple, kara-
yollarımızda halen kullanılmakta olan 3N AHO kodlu ağır hizmet oto korkuluğunun çarpıĢma davranı-
Ģının belirlenmesi ihtiyacı doğmuĢtur. Bu davranıĢı elde edebilmek için iki aĢamalı bir çalıĢma yapıl-
mıĢtır. Ġlk aĢamada 3N AHO sistemi bilgisayar ortamında modellenmiĢ ve dinamik çarpıĢma simülas-
yonları literatürde bu analizleri yapabilen LS-DYNA programı kullanılarak yapılmıĢtır. Simülasyonlar-
da gerçek çarpıĢma testlerinde kullanılacak olan 900 kg. kütleli otomobil ve 13 ton kütleli otobüs 
modelleri kullanılmıĢtır. Simülasyon sonuçlarına göre baĢarılı olduğu belirlenen 3N AHO sistemi 
gerçek çarpıĢma testlerinde denenmiĢtir. 900 kg. ve 13 ton kütleli araçlarla yapılan testler baĢarılıyla 
tamamlanmıĢ ve sonuçların dinamik simülasyonlarla uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. Sistem EN1317-5 
standardını sağlayarak CE belgesi almaya uygun bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ağır hizmet oto korkuluğu, çarpıĢma testi, karayolu güvenliği, EN1317, LS-
DYNA, CE belgesi, simülasyon.  

 

 

1. GĠRĠġ 

Oto korkuluklar, karayollarında kullanılan güvenlik tertibatlarında bir tanesidir. Çarpan araçları karayo-
lu içerisinde, mümkünse güvenlik Ģeridinde tutmak ve araçları yavaĢlatarak durdurmak üzere tasarla-
nırlar (AASHTO, 2002). Her türlü araç darbelerine göre sınıfları bulunan bu tertibatların en yüksek 
seviye koruma sağlayan tipine ağır hizmet oto korkuluğu (AHO) denmektedir. 

Ülkemizde kullanılan ilk AHO Alman patentli Süper Rail‟dir (BASt, 2001). Bu sistem hala kullanılmak-
ta olup oldukça pahalı bir sistemdir. Otoyollar ülkemizde ilk yapılmaya baĢlandığında Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Süper Rail‟e alternatif olacak bir sistemin tasarlanmasını istemiĢtir. Bu talep üzeri-
ne, ALKA Ģirketi, Amerikan AASHTO standartlarına uyumlu olacak Ģekilde 3N AHO olarak anılan 
sistemi geliĢtirmiĢtir (AASHTO, 2002). 3N AHO ilk defa 1987 yılında Sakarya-Gerede otoyolunda 
kullanılmıĢtır. Ġlk kullanım tarihinden bu zamana kadar sistem, Türkiye‟nin birçok bölgesinde AHO 
gerektiren köprü üstü, dik Ģev ve yoğun ağır vasıta trafiği bulunan yollarda güvenle kullanılmıĢtır. 

1.1.2011 tarihinde ülkemizde uygulamaya giren EN1317 standardı doğrultusunda 3N AHO sisteminin 
de karayollarında kullanılabilmesi için CE belgesinin alınması zorunlu hale gelmiĢtir (CEN, 1998). Bu 
amaçla sistem üzerinde EN1317 standardına uygun olarak çarpıĢma testi yaptırılması gerekmiĢtir 
(TSE, 2006). 
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2. 3N AHO SĠSTEMĠNĠN DETAYLARI 

3N AHO sistemi 5 temel parçadan oluĢmaktadır. Bu parçalar; 6 mm. kalınlığında, 2400 mm uzunlu-
ğunda ve 150x90x25 boyutlarındaki C profilden yapılmıĢ dikme, 253 mm yüksekliğindeki 3N ray, 
130x70x6 boyutlarındaki U ray kiriĢi ve rayları dikmeye bağlayan 2 adet takozdur. 3N AHO sisteminin 
tepe noktasının zemin seviyesinden yüksekliği 1174 mm ve dikmeler arası mesafe 1330 mm‟dir. ġekil 
1‟de gösterildiği gibi çakmalı sistemlerde dikmenin 1226 mm si toprak altında bulunmaktadır. Binek 
araçlar ve motosiklet gibi düĢük seviyede oto korkuluğa çarpma ihtimali olan araçları güvenle durdu-
rabilmek için U kiriĢi kullanılmaktadır. U kiriĢin standart uzunluğu 4100 mm‟dir. Bu kiriĢlerin birbirine 
bağlantı bölgelerinde büzülerek iç içe geçme detayı kullanılmaktadır. Bu bölgede bindirme boyu 100 
mm olup M10x45x4.6 bulon ile 2 parça birbirine bağlanmaktadır. U kiriĢ takozunun geniĢliği 90 mm 
ve boyutları 106x210x6‟dır. Bu bindirmeye ait bir resim ġekil 2‟de gösterilmektedir. 3N ray elemanının 
standart uzunluğu 4320 mm olup bindirme bölgesi 320 mm. geniĢliğindedir. Bindirme bölgesinde 
bağlantı 12 adet M16x45x8.8 bulonla yapılmaktadır. Bu bağlantının görüntüsü de ġekil 2‟de sunul-
maktadır. 3N rayın bağlı olduğu takoz elemanı 6 mm. kalınlığında, 554 mm yüksekliğinde ve 
350x90x25 boyutundaki C profilden yapıĢtır. Bu takoz darbe yüklerini sönümlemek amacıyla sisteme 
konulmuĢtur. Hafif araçların darbe Ģiddetini azaltabilmek için bu takozun alt köĢesinde üçgen bir 
boĢluk oluĢturulmuĢ ve bu kesite denk gelen 3N ray ile bağlantısı yapılmamıĢtır. Bu durum ġekil 2 
(a)‟da net olarak görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a

) 1-Dikme - C Profil 150x90x25X6, L=2400 mm. 

2-Takoz - C Profil 350x90x25X6, L=554 mm. 

3-3N Ray, L=4320 mm. 

4-U Kiriş 130x70x6 L=4100 mm. 

5-U Kiriş takozu 106x210x6 L=90 mm. 

6-Koruyucu ray parçası, L=300 mm. 

7-M16/40 Altıgen cıvata somun pul 

8-M16/50 Bombe başlı cıvata, somun ve pul 

9-M16/35 Bombe başlı cıvata, somun ve pul 

10-M16/155 Altıgen başlı cıvata, somun ve pul 
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ġekil 1. 3N AHO Sistemi Çizimleri: (a) 3N AHO En Kesit Görünümü, (b) 3N AHO Önden Görü-
nüm ve (c) Plan Görüntüsü 

 

3. AVRUPA ÇARPIġMA TEST STANDARDI - EN1317 

Avrupa ÇarpıĢma Test Standardı EN1317, yol güvenlik sistemlerinin çarpıĢma standartlarını içermek-
tedir ve Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından Mart 1998‟de onaylanmıĢtır (CEN, 1998). 
EN1317 beĢ ana kısımdan oluĢmaktadır. Standardın ilk kısmında test metotları için terminoloji ve 
genel kriterler yer almaktadır. 2. kısım olan EN1317-2‟nin kapsamı, oto korkulukların test metotları, 
çarpma testi kabul kriterleri ve sistemin performans sınıflarıdır. Standardın 3. kısmında çarpıĢma 
yastıkları, 4. kısmında terminaller ve geçiĢ elemanları, 5. kısmında ürün değerlendirme Ģartları CE 
belgelendirme detayları bulunmaktadır. Oto korkuluk sisteminin hizmet seviyesine bağlı olarak yapıl-
ması gereken çarpıĢma testleri Tablo 1‟de verilmiĢtir (CEN, 1998). Örnek olarak, bir oto korkuluk 
sisteminin H2 hizmet seviyesini sağlayabilmesi için EN 1317-2‟de belirlenen koĢullarda TB51 ve 
TB11 çarpıĢma testlerinde baĢarılı olması gerekmektedir. TB11 testinde 900 kg ağırlığındaki araba, 
100 km/s hızla ve 20 derecelik bir açıyla, TB51 testinde ise 13 tonluk otobüs, 70 km/s hızla ve yine 20 
derecelik açıyla sisteme çarptırılmalıdır. Tüm çarpıĢma testlerinin detayları Tablo 2‟de gösterilmekte-
dir (CEN, 1998). 

 

 

(c) 

(b) 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

100 

 

 

 

ġekil 2. 3N AHO Sistemi Bağlantı Detayları: (a) 3N Ray, Dikme ve Takoz Elemanı,  

(b) U-KiriĢi ve Takozu 

 

Tablo 1. EN 1317-2 Standardında Hizmet Seviyesi Ġçin Yapılması Gereken Kabul Testleri 

Hizmet Seviyesi                                                    Kabul Testi 

En Hafif Hizmet 

               T1        TB21 

                T2        TB22 

                 T3                                                            TB41 ve TB21 

Normal Hizmet 

               N1       TB31 

                            N2             TB31 ve TB11 

 

Ağır Hizmet 

                                           H1              TB42 ve TB11 

                                           H2                     TB51 ve TB11 

                 H3              TB61 ve TB11 

Çok Ağır Hizmet 

     H4a                                       TB71 ve TB11 

     H4b              TB81 ve TB11 

 

(a) 

(b) 
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Tablo 2. ÇarpıĢma Test Kriterleri 

Test                     Araç Hızı               Çarpma Açısı               Araç Ağırlığı        Araç Tipi 

                               (km/st)                      (derece)               (kg) 

 TB11       100                              20                                   900               Araba 

 TB21  80                                8                                   1300             Araba 

 TB22  80                               15                                  1300              Araba 

 TB31  80                               20                                    1500              Araba 

 TB32   110                              20                                  1500              Araba 

 TB41  70                                8                                  10000  Kamyon  

 TB42  70                               15                                 10000  Kamyon 

 TB51  70                               20                                 13000   Otobüs 

 TB61  80                               20                                 16000  Kamyon 

 TB71  65                               20                                 30000  Kamyon 

 TB81  65                               20                                 38000      TIR 

 

Yapılan TB11 ve TB51 testleri sonucunda araçlar devrilmemeli, sistemde boyuna uzanan elemanlar-
da kopma olmamalı ve araç sistemin üzerinden karĢı tarafa geçmemelidir. TB11 testi hafif araçla 
yapıldığından oto korkuluk fazla hasar görmemektedir. TB11 testi sonucunda aracın x, y ve z yönle-
rindeki ivmelenmeleri kullanılarak çarpıĢma Ģiddeti endeksi (ASI)  hesaplanmaktadır. ASI değeri 
aracın ivmelenmesinden dolayı taĢıt yolcuları üzerinde oluĢabilecek yaralanma riskini ifade etmekte-
dir. ASI değerine göre vuruĢ Ģiddeti düzeyini gösteren tablo aĢağıda verilmiĢtir (Tablo 3). Yaralanma 
olmaması için ASI değerinin olabildiğince küçük değer alması istenen bir durumdur (CEN, 1998). 

Tablo 3. VuruĢ ġiddeti Düzeyleri 

VuruĢ ġiddeti Düzeyi                                              Endeks Değeri 

A                                                                                     ASI ≤ 1.0 

B                                                                                 1.0 < ASI ≤ 1.4 

C                                                                                 1.4 < ASI ≤ 1.9 

 

TB51 testi sonucunda sistemde bir deformasyon meydana gelmektedir. Bu deformasyona çalıĢma geniĢliği 
(W) denilmektedir. ÇalıĢma geniĢliği sistemdeki elemanların ve bağlantıların rijitliğine bağlı olarak değiĢ-
mektedir. Deformasyon ölçülürken sistemin çarpıĢma testinden önceki trafiğe bakan tarafı ile çarpıĢma 
anında sistemin herhangi bir kısmı arasında oluĢan maksimum mesafedir. Aracın herhangi bir kısmı sis-
temden daha fazla yanal olarak hareket edebilir. Bu durumda çalıĢma geniĢliği olarak bu mesafe alınmak-
tadır. ÇalıĢma geniĢliğinin ölçülme yöntemiyle ilgili görüntü ġekil 3‟de verilmiĢtir. ÇalıĢma geniĢliği değerine 
göre belirlenen çalıĢma geniĢliği sınıfları Tablo 4‟de verilmiĢtir (CEN, 1998). 
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4. SONLU ELEMANLAR MODELLEME ÇALIġMASI 

ÇarpıĢma testleri sadece Avrupa‟da yapılmakta olan oldukça maliyetli ve zaman gerektiren testlerdir 
(Ross vd., 1993). Son yıllarda, tasarlanan karayolu güvenlik tertibatlarının dinamik davranıĢları bilg i-
sayar programları yardımıyla da belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Gerçek testlerden önce sistemin çar-
pıĢma davranıĢını simüle etmek, sistemdeki yetersizlikleri belirleyebilmek ve gerekirse iyileĢtirmeler 
yapmak için bu programlar kullanılmaktadır (Ray vd.,  2004).     

 

ġekil 3. DeğiĢik Durumlarda ÇalıĢma GeniĢliği (W) Belirlenmesi 

Tablo 4.ÇalıĢma GeniĢliği Sınıfları 

ÇalıĢma GeniĢliği Sınıfı    ÇalıĢma GeniĢliği Mesafesi (metre) 

                       W1                                                                                         W ≤ 0.6 

                       W2                                                                                         W ≤ 0.8 

                       W3             W ≤ 1.0 

                       W4                                                                                         W ≤ 1.3 

                       W5                                                                                          W ≤ 1.7 

                       W6                                                                                         W ≤ 2.1 

                       W7                                                                                         W ≤ 2.5 

                       W8                                                                                         W ≤ 3.5 

 

Bu çalıĢmada, 3N AHO sisteminin çarpıĢma test analizleri nonlineer etkileĢimleri modelleyebilen 
analiz programı LS-DYNA kullanılarak yapılmıĢtır (LSTC, 2011). LS-DYNA nümerik bir analiz yöntemi 
olduğundan analiz yapabilmesi için data dosyasının hazırlanması gerekmektedir. Data dosyası LS-
DYNA‟nın yardımcı programı olan LS-PrePost kullanılarak hazırlanmaktadır. Ayrıca analiz sonuçları 
da LS-PrePost tarafından takip edilmektedir. LS-PrePost programı ile her türlü sayısal ve görsel 
sonuçlar alınabilmektedir. Bilgisayar analizinde kullanılacak araçlar National Crash Analysis Center 
(NCAC) tarafından kullanılan araç modelleri arasından seçilmiĢtir (NCAC, 2008). Araç modelleri ile 
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oluĢturulan oto korkuluk modelleri aynı ortamda açılabilmektedir. Oto korkuluk sistemini modelleme-
nin ilk adımında 3 boyutlu katı modeller SolidWork programında hazırlanmıĢ ve IGES (igs) formatında 
kaydedilmiĢtir. IGES formatındaki model LS-PrePost programında açılarak yüzeylere sonlu eleman 
ağı oluĢturulur (Bayat, 2011: 27). Eleman tipi, elemanların kalınlıkları, malzeme özellikleri, sınır Ģartla-
rı, araç hızı ve analiz süresi gibi değiĢkenler LS-DYNA girdi dosyasına tanımlanır. 3N AHO sistemin-
deki tüm elemanlar St37 çeliğinden imal edilmiĢtir. Çelik eleman için programa tanımlanan malzeme 
özellikleri Tablo 5‟de verilmiĢtir.  

ST37 çeliği için akma gerilmesi 235 N/mm2 olarak tanımlanmıĢtır. Çelik elemanlar akma anından 
itibaren kopana kadar dayanım gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı modele birim Ģekil değiĢtirme 
için çeliğin alacağı gerilme değerleri tanımlanmıĢtır. Bu değeler Tablo 6‟te verilmiĢtir (Ün, 2007; 
Wright ve Ray, 1996). 

Tablo 5. 3N Modelinde Kullanılan Çelik Elemanların Malzeme Özellikleri 

Özellik                                                                                           LS-DYNA datası 

Malzeme tipi                                                                      lineer plastik malzeme  (Tip 24) 

Yoğunluk (t/mm3)                                                                          7.85E-09  

Elastisite Modülü (MPa)                                                               205,000 

Poisson Oranı                                  0.3 

Akma Gerilmesi (MPa)                                                                     235  

 

Tablo 6. ST37 Çeliği Ġçin Tanımlan Gerilme-Birim ġekil DeğiĢtirme Değerleri 

Birim Ģekil değiĢtirme       0.000        0.00135        0.004       0.012       0.006       0.100      1.000 

Gerilme (MPa)                   235.0         335.0           385.0       440.0       500.0       520.0      540.0 

3N AHO sisteminin sonlu elemanlar modelinde cıvata elemanı olarak ELEMENT_BEAM tanımlanmıĢ-
tır. Bu eleman karĢılıklı 2 düğüm noktasını birbirine bağlamakta ve bu elemanın kopması için sınır 
Ģartı tanımlanmaktadır. Bu sınır Ģartı kopma anındaki birim Ģekil değiĢtirme değeridir.  

5. SONLU ELEMANLAR ANALĠZ SONUÇLARI 

5.1. TB11 Analizi Sonuçları 

Ġlk yapılan analiz TB11 testine aittir. Analizde esas amaç araç içerindeki yolcuların yaralanma riskler i-
nin belirlenmesidir. ġekil 4‟te gösterildiği gibi araç oto korkuluğa 20 derece açıyla ve 100 km/s hızla 
çarpmaktadır. Aracın çarpma noktası olarak iki dikme arası seçilmektedir. Bu durum en olumsuz 
sonucu elde etmek amacıyladır. ġekil 4 ve 5‟te olduğu gibi araç oto korkuluğa çarptıktan kısa süre 
sonra oto korkulukla paralel hale gelmekte ve nihayet 0.240 sn sonra oto korkuluktan ayrılmaktadır. 
Analiz sonuçlarına göre araç stabilitesi bozulmamıĢ ve sistemde ray yırtılması oluĢmamıĢtır. Sistem-
deki oldukça dar bir alanda küçük bir hasar meydana gelmiĢtir. Testten elde edilen sayısal sonuçlar 
Tablo 6‟da sunulmuĢtur. Yapılan hesap sonucunda sistemin ASI değeri 1.14 olarak bulunmuĢ ve 
dolayısıyla B sınıfı olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre 3N AHO sistemi TB11 testinde baĢarılı 
olmuĢtur.  
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                             (a) LS-DYNA Analizi                               (b) ÇarpıĢma Testi 

ġekil 4. 3N AHO Sisteminin TB11 ÇarpıĢma Testi Üstten Görüntülerinin KarĢılaĢtırılması 
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                             (a) LS-DYNA Analizi                               (b) ÇarpıĢma Testi 

ġEKĠL 5. 3N AHO Sisteminin TB11 ÇarpıĢma Testi Arkadan Görüntülerinin KarĢılaĢtırılması 

5.2. TB51 Analizi Sonuçları 
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Bu analiz TB11‟in aksine oto korkuluğun yapısal yeterliğinin incelenmesine yöneliktir. Sisteme uygu-
lanan enerji seviyesi aracın kütlesinden dolayı TB11‟e oranla oldukça yüksektir. ġekil 6 ve 7‟de göste-
rildiği gibi araç oto korkuluğa 20 derece açıyla ve 70 km/s hızla çarpmaktadır. Aracın çarpma noktası 
olarak iki dikme arası seçilmektedir. Bu durum en olumsuz sonucu elde etmek amacıyladır. ġekil 6 ve 
7‟de görüldüğü gibi araç oto korkuluğa çarptıktan kısa süre sonra oto korkulukla paralel hale gelmek-
te ve nihayet 0.98 sn sonra oto korkuluktan ayrılmaktadır. Analiz sonuçlarına bakıldığında araç stabi-
litesi bozulmadığı, sistemde ray yırtılması olmadığı ve dikmelerin raydan ayrılmadan kaldığı görül-
mektedir. Sistemdeki en büyük yanal deformasyon 1700 mm. Olarak ölçülmüĢtür. Bu deformasyon 
ġekiller 6-8‟de görülmektedir. Sistemin W5 çalıĢma geniĢliğine sahip olduğu belirlenmiĢtir. Testten 
elde edilen sayısal sonuçlar Tablo 7‟de sunulmuĢtur. Bu sonuçlara göre, 3N AHO sisteminin TB51 
testinde baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir.  
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                            (a) LS-DYNA Analizi                               (b) ÇarpıĢma Testi 

ġekil 6. 3N AHO Sisteminin TB51 ÇarpıĢma Testi Üstten Görüntülerinin KarĢılaĢtırılması 
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                            (a) LS-DYNA Analizi                               (b) ÇarpıĢma Testi 

ġekil 7. 3N AHO Sisteminin TB51 ÇarpıĢma Testi Arkadan Görüntülerinin KarĢılaĢtırılması 

 

 

Tablo 7. Simülasyon ve ÇarpıĢma Testlerinden Elde Edilen Sayısal Değerlerin KarĢılaĢtırılması 

                                                                             TB11                                          TB51 

 Kriterler                                              ÇarpıĢma      Simülasyon         ÇarpıĢma      Simülasyon                                                             

                                                         Testi                                           Testi 

ÇarpıĢma Hızı (km/s)                            100.6                 102.5    73.2               73.7 

ÇarpıĢma Açısı (derece)                          20                     20      20                  20 

Araçla Rayın Paralel Olması (sn)             0.152                 0.135              0.560              0.600    

Deforme Olan Kısım Uzunluğu (mm)      2660                 3330            12350              14660 

Deforme Olan Dikme Sayısı                        2                      2                    9                   10 

Aracın Sistemden Ayrılması (sn)                 0.240                  0.230              0.98                1.1 

Aracın ÇıkıĢ Hızı (km/s)            --                     93.6                --                  55.8 

Aracın ÇıkıĢ Açısı              12                      15                11                    8  

ASI                1.14                 1.25                    --                    --       

ÇalıĢma GeniĢliği (W)                --                     --                  1700              1680 

  

  

1.000s 
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ġekil 8. Oto korkuluğun TB42 Testi Sonrasındaki Görüntüsü, (a) LS-DYNA Analizi, 

(b) ÇarpıĢma Testi 

 

6. ÇARPIġMA TESTLERĠ 

Oto korkulukların yeterliklerinin incelenmesi için geçerli olan tek metot gerçek boyutta çarpıĢma test-
leri yapılmasıdır. Bu testlerin detayları EN1317 standardında mevcuttur. 3N AHO sisteminin H2 sevi-
ye yeterliliğinin belirlenmesi için sistem kargoyla Ġtalya‟nın Milano Ģehrindeki CSI test merkezine 
gönderilmiĢtir. Sistem montajının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için sisteme ait 2 ve 3 boyutlu çizim-
ler ve renkli resimler montaj ekiplerine gönderilmiĢtir. Dikmeler 1.33m arayla toprağa çakıldıktan 
sonra takozlar ve raylar uygun bulonlar ile bağlanarak montaj tamamlanmıĢtır. ÇarpıĢma testi için uç 
indirme bölgeleri de dahil olmak üzere toplam 80 metre oto korkuluk montajı yapılmıĢtır. Nisan 2011 
tarihinde bir gün ara ile TB11 ve TB51 testleri yapılmıĢtır. Ġlk yapılan TB11 testinden sonra sistemde 
oluĢan küçük hasar tamir edilmiĢ ve TB51 testine hazır hale getirilmiĢtir. Oto korkuluk montaj ve 
montajı yapılırken bir taraftan da testlerde kullanılan 900 kg ve 13000 kg kütleli araçlar için gerekli 
elektronik ve mekanik donanımlar yerleĢtirilmiĢtir. Testler standarda uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢ ve 
yerleĢtirilen 4 hızlı kamerayla araç ve oto korkuluk görüntüleri kaydedilmiĢtir. Testler tamamlandıktan 
sonra sonuçlar rapor halinde sunulmuĢtur. TB11 ve TB51 testlerine ait görsel sonuçlar ġekil 4-7‟de 
gösterilmektedir. Bu Ģekillerden oto korkuluğun davranıĢı hakkında fikir edinmek mümkündür. Çar-
pıĢma testlerinden elde edilen sayısal değerler Tablo 7‟da sunulmuĢtur.   

 

7. SONUÇ VE YORUMLAR  

3N AHO sistemi Alman Super Rail AHO sistemine alternatif olarak üretilmiĢ ve ülkemizde 1987 yılın-
dan bu tarafa bir çok bölgede baĢarıyla kullanılmıĢtır. Bu sistemin 1.1.2011 tarihinden itibaren kullanı-
labilmesi için CE belgelendirmesi yapılması ihtiyacı doğduğundan sistemin çarpıĢma testi yapılması 
mecburi hale gelmiĢtir. 

Bu çalıĢma, 3N AHO sisteminin EN1317 Avrupa ÇarpıĢma Standardına uygunluğunu belirlemek 
üzere yapılmıĢtır. Sistemin H2 güvenlik seviyesini sağladığı hem geliĢmiĢ sonlu elemanlar programı 
LS-DYNA analizleri hem de gerçek çarpıĢma testleri ile belirlenmiĢtir. Yapılan analizlerde kullanılan 
oto korkuluk ve araç modellerinin davranıĢı çarpıĢma test sonuçlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak sunul-

 

 

 

 

(a) (b) 
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muĢtur. Analizlerin sonuçlarının gerçek çarpıĢma testten elde edilen sonuçlarla çok yakın çıkması 
yapılan analizlerin güvenli olduğunu kanıtlamaktadır.   

Yapılan detaylı çarpıĢma testleri sonucunda 3N AHO sisteminin H2-W5-B güvenlik seviyesini sağla-
dığı ve karayollarında güvenle kullanılabileceği belirlenmiĢtir. 
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TÜRKĠYE KARAYOLLARI TÜNELLERĠNĠN TARĠHÇESĠ VE TÜNEL GÜVENLĠĞĠ 

 

Ahmet Ġrfan ÜNAL1 

ÖZET 

Tüneller sayesinde karayolları üzerindeki coğrafi engeller aĢılarak ulusal ve uluslararası ulaĢımda çok 
büyük avantajlar sağlanmaktadır. Coğrafi yönden dağlık bir arazi yapısına sahip olan Türkiye‟de tünel 
sayısı diğer ülkelere nazaran oldukça fazladır ve 2023 yılına kadar bu sayı ve uzunluklar önceki 
yıllara göre daha da fazla artacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurum kuruluĢlar için 
tünel güvenliği bundan sonra daha fazla önem kazanacağından gerekli minimum güvenlik kriterleri 
tünellere uygulanmalıdır. 

1.GĠRĠġ  

Tüneller, karayollarının bütünleyici parçasını oluĢturan büyük sanat yapılarındandır. Karayollarında 
ulaĢımı kolaylaĢtıran, uzun mesafeleri kısaltarak geçmeye olanak sağlayan tünellerde yeterli güvenlik 
önlemleri alınmadığında çok ağır sonuçlar doğuran kazalar meydana gelebilmektedir. Özellikle tehli-
keli madde taĢıyan araçların sebep olduğu yangınlı kazalarda bu önlemlerin gerekliliği daha iyi anla-
Ģılmaktadır. Karayollarında tünel güvenliği; altyapı önlemlerinin alınmasından, güvenlik ekipmanları-
nın oluĢturulmasından, kamuoyunun bilinçlendirilmesine kadar çok geniĢ bir alanı kapsamaktadır. 
Tünellerin projelendirilmesinde birinci safhada jeolojik etütler ve etüt sonuçlarına göre güzergah 
tespiti yapılır. Ġkinci safhada ise Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanan Genelge doğrultusunda 
tünel projelerinde güvenlik kriterleri dikkate alınarak projelendirmesi tamamlanır. Tünel güvenliği için 
belirlenen güvenlik kriterlerini sıralarsak: eğim, yaya yolları, acil çıkıĢlar, enine geçiĢler, refüj geçiĢleri, 
sığınma cepleri, aydınlatma cihazları, havalandırma bacaları, acil durum istasyonları, su temini, kont-
rol merkezi, izleme sistemleri, tünel kapatma ekipmanı, haberleĢme sistemleri, acil güç kaynağı ve 
trafik iĢaretleridir. 

Tüneller kapalı yapılar olmaları nedeniyle, istatistiklere göre tünellerdeki kazalar yolun diğer kesimle-
rine oranla daha az gerçekleĢmesine rağmen, yeterli güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde oluĢan bir 
kaza ve sonrası yangın çıkarsa bir felaketle sonuçlanabilir. 

Karayolu tünellerinde minimum güvenlik kriterlerinin sağlanması, mevcut tünellerin eksiklerinin belir-
lenip bu kriterler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması, yapılması planlanan tünellerin her aĢa-
masında (proje, yapım, iĢletme) bu kriterlerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Bu doğrultu-
da Türkiye‟de tünellerle ilgili yapılan çalıĢmalar incelenmeli, dünyada bu konuda yapılan çalıĢmalarla 
karĢılaĢtırılmalı, son olarak olumlu ve olumsuz yönler değerlendirilip mevcut ve yapılacak tüneller için 
en uygun güvenlik kriterleri tespit edilmelidir. 

2.TÜRKĠYEDE KARAYOLU TÜNELLERĠNĠN TARĠHÇESĠ 

Türkiye‟deki tünellerin yapımı 1950‟li yıllarda baĢlamıĢtır. Ġlk inĢa edilen tüneller mesafeyi kısaltıp 
ulaĢımı kolaylaĢtırmak için değil daha çok doğal afetlerden (çığ, heyelan) korunmak amaçlı kısa 
tuldeki sanat yapılarıdır. Türkiye‟de 1980‟lerin sonlarında otoyolların yapımına hız verilmesiyle; tünel 
yapımında yeni ekipmanlar ve Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) gibi yapım teknolojileri ile tanı-
ĢılmıĢtır. Bu geliĢmeler, Karayolları Genel Müdürlüğünü ve Türk yüklenicilerini yeni ve daha uzun 

                                                           
1 Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Türkiye 
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tünellerin yapımı konusunda cesaretlendirmiĢtir. Otoyollarda çift tüplü tünellerin yapımı 1990‟larda 
baĢlamıĢ; son yıllarda otoyol tünellerinden elde edilen yapım teknikleri ve özellikle de elektromekanik 
sistemlerle ilgili bilgi ve tecrübe devlet ve il yollarına da aktarılmıĢtır. Ġlk defa uluslararası olarak Ġstan-
bul‟da gerçekleĢtirilen 10. UlaĢtırma ġurasında 2023 yılı hedefleri arasında, Türkiye‟nin hatta Avru-
pa‟nın en uzun karayolu tünellerini yapmak ve yeni tünel açma ekipmanı olan Tünel Delme Makinesi 
(TDM) ile daha uzun tüneller inĢa ederek Kuzey-Güney koridorlarını oluĢturmak bulunmaktadır.  

 

Ġlk yapılan çığ tüneli ve günümüzde yapılmıĢ tam donanımlı tünel örneği 

 

3.TÜRKĠYEDE KARAYOLU TÜNELLERĠNDE MEVCUT DURUM 

Hızla geliĢen teknolojiye paralel olarak, son yıllarda karayolları tünellerindeki artıĢ çok net bir Ģekilde 
görülebilmektedir. Türkiye‟de Devlet ve Ġl Yollarında 500 metreden uzun 48 adet, toplamda 160 adet; 
Otoyollarda 500 metreden uzun 14 adet, toplamda 26 adet olmak üzere yapımı tamamlanmıĢ, toplam 
uzunluğu yaklaĢık 144.734 km olan 186 adet tünel bulunmaktadır. Türkiye'de Ģu ana kadar yapılmıĢ 
en uzun tünel PerĢembe – Bolaman yolu üzerindeki Nefise Akçelik Tüneli‟dir. 3.825 metre uzunluğa 
sahip tünel çift tüplüdür. Türkiye'de 14,7 km (çift tüp) uzunluğu ile bittikten sonra en uzun tünel olması 
planlanan Ovit Dağı Tüneli‟nin ihale süreci devam etmektedir. Ovit Dağı Tüneli tamamlandığında çift 
tüplü tüneller içinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli; ayrıca Çin‟deki Zhongnsnshan Tünelin-
den sonra dünyanın çift tüplü en uzun 2. karayolu tüneli olacaktır. Türkiye bugün Avrupa‟da 500 
metreden uzun tünellere sahip ülkeler içerisinde 62 adet tünelle 3. sırada yer almaktadır. 

  

TÜNEL 

ENVANTER 

SAYI 

(adet) 

UZUNLUK 

(km) 

 

>500m 

 

Toplam 

 

>500m 

 

Toplam 

 
DEVLET VE ĠL YOLLARI 

 
48 

 
160 

 
74.528 

 
101.341,68 
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OTOYOLLAR 

 
14 

 
26 

 
37.426 

 
43.393 

 
YAPIM AġAMASINDA 

 
42 

 
68 

 
158.226 

 
165.835 

 
HEDEF (2023) 

 
104 

 
254 

 
270.180 

 
310.569,68 

Türkiye‟de mevcut ve yapılması planlanan karayolu tünellerinin sayıları ve uzunlukları 

 

4.TÜNEL GÜVENLĠĞĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

ALTYAPI 

Tüp ve ġerit Sayısı: Tek veya çift tüp inĢa edilmesinde ağır araçların yüzdesi, eğim ve uzunluk ve bu 
kriterlere bağlı olarak trafik hacmi temel ölçütlerdir. Tüneldeki Ģerit sayısı tünelin dıĢındaki yola ve 
güvenlik önlemlerine göre değiĢebilmektedir.  

Tünel Geometrisi: Tünelde enkesit geometrisi, düĢey ve yatay aliynmanı, ve eriĢme yolları gibi 
parametrelerin projelendirilmesinde güvenliğe özel önem verilmelidir. Tünel geometrisi ne kadar 
dikkatli projelendirilirse kaza riski ve Ģiddeti o oranda azalacaktır. 

KaçıĢ Yolları ve Acil ÇıkıĢlar: Acil çıkıĢlar tünel kullanıcılarına, herhangi kaza veya yangın durumda 
tüneli araçsız terk ederek güvenli bir yere eriĢmelerini sağlar. Acil çıkıĢlar; 

 Tünelden dıĢarıya doğrudan çıkıĢlar 

 Tünel tüpleri arası enine geçiĢler 

 Acil galeriye çıkıĢ 

 Tünel tüpünden ayrı olarak kaçıĢ yollu sığınaklar olarak gruplandırılır. 

Acil Servisler Ġçin EriĢim: Tüpleri aynı ya da yaklaĢık olarak aynı seviyede olan ikiz tüp tünellerde 
acil servislerin kullanımı için enine geçiĢler kullanılmaktadır. Refüj geçiĢleri ise acil servislere ve diğer 
tüpe hızlı eriĢim imkanı sağlamak için ikiz veya çok tüplü tünellerin her portal çıkıĢında mevcut olma-
lıdır. 

Cepler: Trafik hacminin yoğun olduğu, uzun tünellerde acil Ģeritler oluĢturulmamıĢ ise araçların arıza 
durumunda araçlarını park edebileceği cepler oluĢturulması kaza riskini azaltacaktır. 

Drenaj: Drenaj sisteminin; yangın, yanıcı ve toksik sıvıların tünel içerisinde yayılmasını önleyecek 
Ģekilde tasarımı yapılmalıdır. 

Aydınlatma: 500 metreden uzun tünellerde; gündüz ve gece görünürlüğü için normal aydınlatma, 
güç kaynaklarının arızalanması durumlarında sürücülerin tüneli araçlarıyla tahliye etmeleri için güven-
lik aydınlatması, tünel kullanıcılarının tüneli yürüyerek terk edebilmeleri için tahliye aydınlatması 
yapılmalıdır.  
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Havalandırma: Tünelde normal ve zirve trafik akıĢlarında araçlardan yayılan kirleticilerin kontrolü, bir 
olay ya da kaza anında duran araçlardan yayılan kirleticilerin kontrolü, bir yangın durumunda sıcaklık 
ve duman kontrolü durumları için havalandırma sistemi tasarlanmaktadır. 

Acil Ġstasyonlar: Acil istasyonlar genelde yan duvarda bir kutu ya da oyuktan oluĢan, içinde acil 
telefonlar ve yangın söndürücüler gibi güvenlik ekipmanlarını barındırır. Ġçinde en az bir telefon ve iki 
yangın söndürücü bulunmalıdır. 

Su temini: Olası bir yangın durumunda müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla su kaynağı 
veya yangın söndürme hidrantları konulmalıdır. Ġtfaiye ile koordineli çalıĢılmalıdır.  

Kontrol Ünitesi:  

 Kontrol Merkezi: ĠĢletme idaresinin ve tünel tesislerinin kontrolünün personel tarafından tam 
gün gerçekleĢtirildiği istasyondur. 

 ĠĢletme Merkezi: ĠĢletme ve güvenlik tesislerinin, iĢletme idaresinin, kontrolünün ve bakımı-
nın tam gün personel bulundurma zorunluluğu olmadan gerçekleĢtirildiği istasyondur. Kul-
lanıcının veya sistemin vereceği acil uyarı mesajları olduğu takdirde bu sinyallerin sürekli 
eleman bulunduran bir birime aktarılması sağlanmalıdır. 

 Farklı tünellerin izlenmesi tek kontrol ünitesinde merkezileĢtirilebilir. 

Ġzleme Sistemleri: Kapalı devre televizyon sistemi olarak da adlandırılan görüntü izleme sistemleri, 
tünelde olağan dıĢı bir durumun (duran veya ters giden araç gibi) tespiti için tesis edilecek. Ayrıca, 
yangın algılama sistemleri kontrol merkezi olan tünellere tesis edilecektir. 

Tünel Kapatma Ekipmanı: Bu ekipman acil durumlarda sürücüleri uyarmak için; trafik sinyallerini ve 
olası ilave araçları (hoparlörler, değiĢken mesaj iĢaretleri, bariyerleri) kapsar. 

HaberleĢme Sistemleri: Acil servislerin (bakım, itfaiye, ambulans vb.) kullanımı için telsiz ekipmanı, 
tünel kullanıcılarına acil durum mesajlarını iletmek için radyo yayını ve acil durumlarda tünel kullanıcı-
larının tahliyesi esnasında sığınak ve çıkıĢlarda bilgilendirilmesi amacı ile kurulan hoparlörler haber-
leĢme sistemlerini oluĢturur. 

Yol ĠĢaretleri: Tünelde gerekli düzen ve güvenlik hizmetlerinin belirtilmesi için kullanılan özel iĢaret 
veya levhalardır. DeğiĢken mesaj iĢaretleri, Ģerit sinyalleri veya acil durum çıkıĢlarını belirten iĢaretler 
örnek olarak verilebilir. 

Acil Güç Kaynağı: Tüneller; tünel kullanıcıları tüneli tahliye edinceye kadar, tahliye için zorunlu 
güvenlik ekipmanının iĢlemesini sağlayabilecek acil güç kaynağına sahip olmalıdır.  

Ekipmanın AteĢe Dayanıklılığı: Tünel ekipmanının tamamı olası bir yangın durumunda gerekli 
güvenlik fonksiyonlarının sürdürülmesini hedeflemelidir. 

ĠġLETME 

Tünel güvenliği için tüneli iĢleten idare; yetkili makamlarla (polis, itfaiye, ambulans) genel koordinas-
yon, acil durum planlaması, kaza ve olayların yönetimi, tünele alternatif güzergâhlar belirleme ve 
gerektiğinde yönlendirme, kontrol merkezinin faaliyetleri, tehlikeli maddelerin taĢınması, taĢıtlar arası 
mesafe ve hızın belirlenmesi gibi önlemleri almalıdır. 
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Tünelde hem yapım hem de elektromekanik sistemlerin tasarlanması için; etüt ve projelendirme 
aĢamalarında, tünelin içinden geçecek trafik değerlerinin (yıllık ortalama günlük trafik, tıkanma dö-
nemlerinin süreleri ve sıklıkları vb.) öngörülmesi gereklidir. 

Ayrıca tünel kullanıcıları için bilgilendirme kampanyaları ve araç sahiplerinin aldığı tedbirler de (yan-
gın söndürücü bulunması gibi) tünel güvenliği açısından faydalı olacaktır. 

5.TÜRKĠYEDE KARAYOLU TÜNEL GÜVENLĠĞĠ 

Türkiye‟de daha uzun tünellerin yapımına karar verilmesi, Tünel Güvenliği konusundaki çalıĢmaların 
da önemini arttırmıĢtır. Karayolları Genel Müdürlüğünün referans alınabilecek çalıĢması, “Tünellerin 
Asgari Güvenlik Gereksinimlerine ĠliĢkin Proje Kriterlerinin Belirlenmesi” ile ilgili Komisyon Rapo-
ru‟dur.  

Komisyon dünyada bu uygulamalarda rehber olarak kullanılan; 

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi‟nin 29.04.2004 tarih ve 2004/54/EC sayılı Trans-Avrupa Kara-
yolu Ağı Tünelleri Ġçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri, 

 Tüneller Ġçin Acil Durum Tesisleri ġartnamesi (Japonya, 1997) 

 UNECE-Karayolu Tünelleri Uzmanlar Grubu‟nun Tavsiyeleri Nihai Rapor (TRANS/AC.7/9, 2001) 

 PIARC Tünellerde Yol Güvenliği (1995) 

 Avusturya Planlama Kılavuzu (RVS.9.281, RVS.9.282, RVS.9.261, RVS.9.262) 

 CIE (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) kaynakları incelenmiĢ,  

Trans-Avrupa Karayolu Ağı Tünelleri için Minimum Güvenlik Gereksinimlerinin altyapı önlemleri ba-
kımından esas alınmasına karar verilmiĢtir. Bu belgede yer almayan hususlar için yukarıdaki diğer 
standartların ilgili hükümlerinin uygulanması kararı da alınmıĢtır. 

 

 
Selâtin Tüneli (3825 m) – Ġzmir-Aydın Otoyolu 

 

6. AVRUPADA KARAYOLU TÜNEL GÜVENLĠĞĠ 

Avrupa'da 1999 ile 2001 yılları arasında gerçekleĢen tünel kazalarında, Mont-Blanc‟da 39, Tauern‟de 
12, Gotthard‟da ise 11 insan hayatını yitirmiĢtir. Bu kazalar ve buna bağlı olarak yangınlar Avrupa'da 
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tünel güvenliğini gündeme getirmiĢtir. Kaza sonrası tünellerin onarımı ve daha sonra tünelin kapan-
mıĢ olmasından kaynaklanan dolaylı maliyetler Avrupa Ekonomisini büyük ölçüde etkilemiĢtir. Bu 
nedenlerden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 29 Nisan 2004 Tarihinde 2004/54/EC Sayılı Trans-
Avrupa Karayolu Ağı Tünelleri Ġçin Minimum Güvenlik Gereksinimlerini belirlemiĢtir. Direktif kapsamı-
na Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki uzunluğu 500 metreden fazla olan tüneller girmektedir. Bu 
direktif proje safhasında, yapım aĢamasında ve iĢletmeye açılmıĢ olan tüm karayolu tünelleri için 
uygulanacaktır. Ġnsan yaĢamını, çevreyi ve tünel donanımlarını tehlikeye sokabilecek önemli olayların 
önlenmesi, kazalarda koruma sağlanması ile Trans-Avrupa Karayolu Ağındaki tünellerde minimum 
seviyede güvenlik teminini hedeflemektedir. AB Direktifi 3 bölümden oluĢmaktadır: 

1) Güvenlik Yönetim Sistemi: Direktifteki hükümlerin tünelde uygulanmasını sağlamak üzere kurul-
ması istenen yönetim yapılanmasıdır. 

Ġdari Merci: Güvenlik Ģartlarının sağlanması, Tünellerin düzenli kontrolü ve denetlenmesi, uygun 
güvenlik Ģartlarının düzenlenmesi, acil hizmet eğitimi, donanım planlarının uygulanması ve iĢletmeyi 
açma-kapama, yeniden açma yetkilerine sahiptir. 

Tünel Yöneticisi: Tünel yönetiminden sorumludur. Meydana gelecek olay ve kazaların raporunu 
hazırlayacaktır. Ġdari merci bu görevi kendisi de yürütebilir. 

Güvenlik Memuru: Tünel kullanıcıları ve iĢletme personelinin güvenliğini sağlamak için tüm önleyici ve 
koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. Tünel güvenliği konularının tümünde bağımsız olacak, 
kimseden talimat almayacaktır. 

Muayene KuruluĢu: Tünelin muayene, değerlendirme ve kontrolünden sorumlu olup, yüksek seviyede 
yeterliliğe sahip ve nitelikli personelden oluĢacaktır. ÇalıĢmalarında bağımsız olması esastır. 

Acil Durum Servisleri: Kaza anında müdahale eden tüm yerel servislerdir. Polis, Ġtfaiye, Kurtarma 
ekipleri, Kamu veya özel personelinin bir kısmı, bu hizmet içinde bulunabilir. 

2) Güvenlik Önlemleri: Tünel güvenliğinin belirli bir seviyede sağlanması için Direktif hükümleri ile 
“minimum” düzeyde belirtilen önlemlerdir. Üye ülkeler daha sıkı Ģartlar belirleyebilir. Önlemler; altya-
pı-iĢletme-kullanıcılar-taĢıtlardan oluĢan sistemin, tüm yönlerinin sistemli bir Ģekilde değerlendirilme-
sine dayanacaktır. 

3) Sistemin ĠĢletilmesi: Yönetim + Güvenlik Önlemlerinden oluĢan Sistemin bir bütün olarak iĢletil-
mesidir. Tünellerin direktif hükümlerine göre yenilenmesi bir program dahilinde ve 10 yıllık sürede 
yürütülecektir. Tünelin Direktif Ģartlarına uygunluğu Muayene kuruluĢu tarafından yürütülecektir. Bir 
tünelin 2 periyodik muayenesi arasındaki süre 6 yılı geçmeyecektir. Tünel güvenliğini daha üst sevi-
yelere çıkaracak uygulamalar için komisyonun izniyle Direktif hükümlerine sınırlandırmalar getirilebilir.  

7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Türkiye son 20 yılda tünel yapımında dünyada en hızlı artıĢ gösteren ülkeler arasında yerini almıĢ, 
özellikle daha uzun karayolu tünellerinin sayısının hızla artması tünel güvenliğinin önemini gündeme 
getirmiĢtir. Buna paralel olarak Türkiye, Avrupa Birliğine aday ülke olması doğrultusunda Avrupa Birliği 
Ortak UlaĢtırma Politikası kapsamında tünel güvenliği konusunda çalıĢmalarına devam etmektedir. 

Avrupa‟da son yıllarda meydana gelen büyük tünel kazaları sonucunda insan kaybı yaĢanmıĢ, buna 
ek olarak ulaĢımdaki uzun vadeli aksaklıklar ve ekonomik kayıplar AB ülkelerini olumsuz yönde etki-
lemiĢtir. Bu konuyla ilgili Avrupa‟da tünel güvenliği üzerine çalıĢmalar yapılmıĢ ve son olarak da 
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Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin onayladığı 2004/54/EC Sayılı 29 Nisan 2004 tarihli Trans-
Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller için Minimum Güvenlik Gereksinimleri  Direktifi 
Avrupa Resmi Gazetesinde yayımlanmıĢtır. Avrupa‟daki bu geliĢmeler Türkiye‟de de çalıĢmaların 
hızlanmasını tetiklemiĢtir. Ayrıca son yıllarda Türkiye‟de daha uzun tünellerin yapımına karar verilme-
si, Tünel Güvenliği konusundaki çalıĢmaların önemini daha da artırmıĢtır. Karayolları Genel Müdürlü-
ğünün (KGM) referans alınabilecek çalıĢması, 08 Mart 2005 tarihli “Tünellerin Asgari Güvenlik Gerek-
sinimlerine ĠliĢkin Proje Kriterlerinin Belirlenmesi” ile ilgili Komisyon Raporu‟dur. AB Direktifine karĢılık 
olarak çalıĢılan bu Komisyon Raporu ile ilgili bir Genelge yayımlanarak KGM bünyesindeki tüm Tek-
nik Daire BaĢkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiĢtir. 

Tünel projeleri, minimum güvenlik gereksinimlerine uygun bir Ģekilde yapılmalı ve bunun yanı sıra 
gerek yapımı gerekse bakım ve iĢletme masrafları ülke bütçesi düĢünülerek en uygun düzeyde sağ-
lanmalıdır. Bunun için tüneller yapım aĢamasından önce sınıflandırılmalı ve yıllık ortalama günlük 
trafik projeksiyonları hesaplanmalıdır. Karayolu tünelleri içinde olası doğal afet, yangın, sabotaj veya 
ağır trafik kazalarında oluĢacak hasarları azaltmak için Acil Durum Tesisleri tasarlanmalıdır. Ayrıca 
kritik tüneller için Risk Analizi yapılmalıdır. Tünelin inĢa ve elektromekanik sistem çalıĢmalarının bir 
arada yapılması tünel güvenliğini olumlu yönde etkileyeceği gibi yapım ve iĢletim maliyetlerinin de 
önemli oranda azalmasını sağlayacaktır. Bütün bu güvenlik Ģartlarının sağlanması için idari bir yapı-
lanma oluĢturulmalı, tünel kullanıcıları için bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Gerek yurt 
içindeki gerekse yurt dıĢındaki teknolojik yenilikleri takip ederek tünel güvenliği kriterleri devamlı 
güncel tutulmalıdır. 

Avrupa Birliği müktesebat çalıĢmalarında ortak ulaĢtırma politikası kapsamında tünel güvenliği mevzuata 
girmiĢtir. Bundan sonra atılacak adım Avrupa Birliği Direktifi ile Türkiye‟de hazırlanan genelgenin farklı-
lıkları ve eksikliklerinin biran önce belirlenip teknik çalıĢmanın bitirilmesidir. Avrupa Birliği‟nde ve Türki-
ye‟de malların değiĢimi ve insanların güvenle seyahat etmesi ekonomik geliĢme ve medeniyet için temel 
faktördür. Bu mümkün olan en iyi koĢullarda güvenlik ve trafik akıĢını tünellerimizde gerçekleĢtirmekle 
mümkündür. 2023 yılına kadar uzun tünellerin sayısının artması ile tünellerin iĢlevleri ve güvenliği daha 
da önemli olacaktır. Bu nedenle karayolu tünellerinde çalıĢanlar görevlerinin önemini bilerek, dikkatli ve 
güvenlik önlemlerini uluslararası standartlarda gerçekleĢtirmeye çalıĢmalıdır. 
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OSMANLI’DAN CUMHURĠYET’E SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Eyüp ġAHĠN  

BAġLANGIÇ 

Ġnsanlar, yaratılıĢları gereği, hep toplu halde yaĢamayı tercih etmiĢlerdir. Toplu halde yaĢamayı tercih 
eden insanlar, yaĢadıkları toplumdaki bütün fertler tarafından kullanılması gereken hak ve özgürlükle-
ri daha üst seviyede kullanabilmek ve toplum hayatını daha ahenkli hale getirmek için toplumun kabul 
ettiği kaidelere uymayı da ilke olarak kabul etmiĢlerdir. 

Toplumun ortak kararıyla oluĢan bu kural ve kaideler, sosyal bilimlerin esasını oluĢturur. Sosyal 
bilimleri oluĢturan toplum yaĢantısı, sosyal devlet anlayıĢının da temelidir. Toplumların medeniyet 
yolunda mesafe alması, çeĢitli buluĢların itici gücüyle birlikte teknolojinin hızla geliĢmesi ve sosyal 
yapısında meydana gelen değiĢikliğe bağlı olarak, sosyal bilimlere yeni kavramlar yüklendi. 

GeçmiĢte kurulan imparatorlukların, insanları cezbeden büyük Ģehirlerinde, insanların ve hayvanlarla 
birlikte ve bilhassa at arabalarının ve otomobillerin hareketlerinin kontrol altına alınması bir zorunluluk 
halini almıĢtı. Ġnsanların, at arabalarının, tramvayların ve otomobillerin hareketlerinin belli bir düzene 
bağlanması arzu ve isteği, Osmanlı Devletinde “Seyrüsefer”, Avrupa ve Amerika devletlerinde ise, 
“Trafik” olarak adlandırıldı. 

Seyrüsefer olarak anılan trafik sözcüğü; Latince köklü bir kelime olup, Ġtalyancada “Trafiko” ve Fran-
sızcada da “Trafik” olarak ifade edildi. Osmanlı Devletinde seyrüsefer olarak ifade edilen trafik; yaya-
ların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketleri olarak ifade edilmeye baĢlandı1. 
Deniz ve hava seyrüseferinin yani trafiğinin de aynı manada kullanılmasına karĢılık, trafik dendiğinde; 
karayolu üzerindeki hal ve hareketler anlaĢılmaktadır. 

DÜNYADA SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Seyrüsefer yani trafiğin tarihi, insanoğlunun at sırtında baĢlayan ve baĢka bir gücün yardımıyla hare-
ket etme istek ve arzusunun tespitiyle baĢlar. Bu istek, teknolojideki geliĢimlere bağlı olarak, at ara-
bası ve kendi kendine giden anlamındaki otomobillerle devam etti. Seyrüsefer yani trafik hareketleri-
nin belli kurallara bağlanması ve bu konuda kanun yapılması ise, tekerlekli araçların keĢfi ve çoğala-
rak yaygınlaĢmasını takiben düĢünülmeye baĢlandı2. 

Seyrüseferin yani trafiğin belli kurallar doğrultusunda denetlenmesi istek ve arzusu, milattan 2000 yıl 
önce tekerleğin bulunması, takiben üç tekerlekli aracın insanlığın hizmetine sunulmasıyla baĢladı. Ro-
malıların “Tekerlekli Vagon” olarak anlamlandırdığı araçları, savaĢ ve barıĢ ortamında kullanmaya baĢ-
ladılar. Üç tekerlekli araçların yoğun olarak kullanılmasını takiben, meydana gelen hareketliliğe bağlı 
olarak oluĢan insan ve araç yoğunluğun getirdiği ölüm ve yaralanmalar seyrüseferin yani trafiğin bir an 
önce kontrol altına alınması istek ve arzusunu gündeme getirdi. Bilhassa tekerlekli trafiğin artması sebe-
biyle, seyrüseferin yani trafiğin belli kurallar doğrultusunda denetlenmesi hizmeti ilk olarak Roma‟da 
baĢlatıldı. Buna bağlı olarak, taĢıtların izleyecekleri yollarda trafik düzenlemeleri yapıldı. Aynı dönemde, 

                                                           
I Sınıf Emniyet Müdürü, ArĢiv ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanı, sahineyup61@gmail.com  

1 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
2 Trafiğin Kısa Tarihi, www.arabavadisi.com EriĢim Tarihi: 04 ġubat 2012. 
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Roma Ġmparatoru olan Julius Sezar, gündüzleri, Roma‟ya tekerlekli arabaların giriĢine yasaklama getirdi. 
Bu düzenlemeler, kayıtlara geçen ilk seyrüsefer yani trafik kurallarını oluĢturdu1. 

Tarihe mal olan büyük imparatorlukların, cazibe merkezi olan büyük Ģehirlerinde yaĢayan insanların 
hayatlarının huzur ve güven içinde geçmesi için, milattan evvel 2000‟li yıllarda, benzer konumda olan 
Babil Ģehrinin sokakları parke taĢlarla döĢendi. Parke taĢlarla döĢenen cadde ve sokaklarda belirli bir 
nizam ve intizam doğrultusunda hareket edilmesi için bazı kurallar devreye sokuldu2. 

Teknolojinin ürettiği araçların çoğalarak çeĢitlenmesini ve halkın kullanımına sunulmasını takiben, bu 
tür araçlar için ayrılan yolların, oluĢan seyrüseferi yani trafiği kaldırma hususunda yetersiz kalması 
üzerine, MS 1500 yılında, Leonardo da Vinci, insan ve araç trafiğinin ayrıĢtırılması ve yayalar için 
daha yüksek yol Ģeridinin yapılmasını önerdi3. 

Geçen zamana bağlı olarak, Ģehirlerarası yolların yapılması ve en son geliĢmelere göre yapılandırıl-
ması üzerine, geliĢ-gidiĢlerin kontrol altına alınması, trafik akıĢının kontrollü ve güven içinde yapılma-
sı, yavaĢlanacak ve hızlanacak veya güven içinde geçilebilecek yerlerin belirlenmesi için 1600 yılında 
yollar üzerine beyaz çizgiler çizildi. Araçların geliĢ ve gidiĢlerinin beyaz çizgilerle ayrılması hususun-
daki uygulama ilk olarak Amerika BirleĢik Devletlerinde uygulamaya konuldu4. 

On yedinci yüz yıla gelindiğinde, birçok Avrupa ülkesinde tek yönlü yollar yapılmaya baĢlandı. GidiĢ 
ve geliĢli olarak yapılan bu yolların bazıları da tek yönlü olarak yeniden düzenlendi. Bazı caddelerde 
park yasağı uygulanmaya baĢlandı. Söz konusu bu dönemdeki araçlar genel olarak hayvan ve insan 
gücüyle hareket ettiriliyordu. Aynı yıl içinde, bir Fransız mühendisi, ilk kez üç tekerlekli bir araç yap-
mayı baĢardı. Buna, kendi kendine hareket eden manasına gelen “Otomobil” adını verdi5. 

Aynı yıl içinde, Nicolas Joseph Cugnot‟un tasarladığı ve çalıĢır hale getirdiği buharlı traktörünü Paris 
Silah Deposunun duvarına çarpmasıyla ilk trafik kazası meydana gelmiĢ oldu6. Benzer kazaların 
seyrüsefer yani trafiğin akıĢını ve karayollarındaki hareketliliğin kontrol edilmesi gayesiyle ilk trafik 
polisi uygulaması 1850 yılında New-York‟ta hayata geçirildi7. Ticari maksatla ilk otomobil, Daimler 
firması tarafından planlandı ve seri üretime geçilerek satıĢa çıkarıldı8. 

Ġlk ölümlü trafik kazası 1821 yılında ilk buharlı posta aracı ve sonradan buharlı yangın söndürme 
aracı olarak kullanılan araçla yapıldı. Bu aracın sebep olduğu ölüm, karayollarındaki motorlu trafik 
döneminin ilk ölümlü kazası olarak tarihe geçti9. Karayolları üzerinde kontrollü ve güvenli geçiĢin 
yapılması için ilk trafik lambası, otomobillerin yoğun olarak kullanılmasından önce, 1868 yılında Lond-
ra‟da kullanıldı. Gazla yakılan ve bir eksen etrafında döndürülebilen kırmızı ve yeĢil lambalar, bir 
müddet sonra, patlayıp, aracı çeviren polisi de yaralamasından dolayı, uygulanmasından vazgeçildi10. 
Dünyanın ilk araba plakası, 1893 yılında Paris polisi tarafından düzenlendi11. Trafik kurallarına uyma-

                                                           
1 Trafiğin Kısa Tarihi. 
2 Adnan Kirman, “Trafiğin Değeri ve Tarihçesi”, Türkiye Polis Emeklileri Polis Dergisi, y.8, s.113, 01 Aralık 1961, Ġstanbul-1961, 
Sayfa: 21. 
3 Trafiğin Kısa Tarihi. 
4 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
5 Trafiğin Kısa Tarihi. 
6 Trafiğin Kısa Tarihi. 
7 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
8 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
9 Trafiğin Kısa Tarihi. 
10 Trafiğin Kısa Tarihi. 
11 Trafiğin Kısa Tarihi. 
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ya zorlama açısından ilk trafik cezası, 1895 yılında John Henry Kinight‟in, otoyolda üç tekerlekli moto-
ruyla seyahat ederken yakalanması ve suçlu bulunması üzerine, uygulamaya konuldu. Muhtemelen 
mahkeme önüne çıkarılan ilk sürücü olarak da tarihe geçti1. 

Otomobil kullananlara, ehliyet alma zorunluluğu getiren ilk yasal düzenleme, 1908 yılında Rhode 
Ġsland‟da uygulanmaya baĢlandı2. Bunun yanında, trafik kazalarının grafiklerle tespit ve değerlendi-
rilmesi, bunların sonuçlarına göre, yollarda ve kurallarda değiĢiklik yapılması fikri, ilk olarak 1915 
yılında, New-York‟ta uygulamaya konuldu3. Günümüzde kullanılan kırmızı, sarı ve yeĢil ıĢık sistemi 
ise, 1918 yılında New-York‟ta kullanılmaya baĢlandı4. 

OSMANLI DÖNEMĠNDE SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Osmanlı Devletinin en parlak yılları olan devirde, baĢkenti olan Ġstanbul‟un nüfusu 850 000 binlere 
dayanmıĢtı. Böylesine büyük bir kentin seyrüsefer yani trafik hareketleri de o oranda yoğun ve kar-
maĢık haldeydi. Bu dönemde payitahtı ikiye bölen boğaz üzerindeki deniz seyrüseferi yani trafiği her 
iki kıtaya iki taraflı geçiĢlerin mutlaka bir deniz aracıyla yapılması zorunluluğunu getiriyordu. Bu dö-
nemin Ġstanbul‟unda, kent içi ulaĢımda iki farklı ulaĢım biçimi vardı. Birincisi deniz ulaĢımı, diğeri ise, 
kara ulaĢımıydı5. 

DENĠZDE SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Su üstünde yüzerek yol alan araçların icat edilmesini takiben en önemli ulaĢım araçları olarak deniz-
lerde ve akarsuların üstünde yük ve yolcu taĢımaya baĢladılar. Bu demektir ki, ilk ulaĢım, karadan 
sonra denizde hayata geçirildi. Geçen zamana bağlı olarak, önce kürekli deniz araçları, daha sonrala-
rı da hem kürekli ve hem de yelkenli deniz araçları kullanılmaya baĢlandı. Buharın itici gücünün tespi-
tinden sonra, yapılan buharlı gemiler de ulaĢımın hizmetine sunuldu. 

Osmanlı Devletinin payitahtında da, fethi takiben kayık ve motorlarla boğazın her iki yakasına yük ve 
insan taĢımacılığı yapılmaya baĢlandı. Zamanla artan deniz araçlarının belli bir kural içinde seyrüse-
ferlerini yani trafiğini, güven içinde yerine getirebilmeleri için düzenlemeler yapıldı. On altıncı yüzyıl-
daki seyrüsefere yani trafiğe ait belgelerden, Ġstanbul‟un o sıralarda Boğaz ve Haliç kıyıları arasında 
yolcu ve yük taĢıyan gemilerin, seyrüsefer ya da trafik güvenliği bakımından ciddi bir disiplin altına 
alındığı anlaĢılmaktadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman, Ġstanbul Ģehrinin deniz trafiği ve insanla-
rın can ve mal güvenliğiyle ciddi biçimde ilgilendiği o günün belgelerinden anlaĢılmaktadır. Ġstanbul‟un 
payitaht oluĢunu takiben Boğaziçi‟nde, yolcu taĢımaya mahsus belirli nitelikte ve sayıda kayıklardan 
ve gemilerden oluĢan bir ġehir Hatları ĠĢletmesinin kurulduğu ve devletin kontrolü altında iĢletildiği 
bilinmektedir. Devletin kontrolü altında iĢletilen bu kayık ve gemilerin dıĢında kalan kayıkların (Dol-
muĢ motoru konumunda olan teknelerin), yolcu taĢımaları yasaklanmıĢtı6. 

Kayıkçılık ve sandalcılık iĢi, Ģehrin gündelik ihtiyaçlarına, insan ve eĢyanın her iki yakadan karĢılıklı 
olarak taĢınmasına hizmet eden vasıtalar, küçük deniz taĢıtları olarak adlandırıldılar ve de benimsen-
diler. 1802 tarihli bir arĢiv defterinde; Boğaziçi‟nde 6 572 kayıkçının, 3 396 kayık iĢletmekte olduğu 
beyan edilmemektedir. Ayrıca, “Aylakçı” adı verilen ve kayık sahibi olmayan, iĢ çıktığında çalıĢan,     

                                                           
1 Trafiğin Kısa Tarihi. 
2 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
3 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
4 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
5 Hüseyin ġimĢek, “Osmanlı Dönemi Eğitim Sorunları: Yol Güvenliği (Trafik) ve Okul Servisçiliğine Dair Tarihsel Bir Ġnceleme”, 
www.kes.aku.edu.tr, UlaĢım Tarihi: 11 ġubat 2012. 
6 Danyal Bediz, “GeçmiĢ Zaman Olur ki; Kanuni ve Dört Asır Öncesinin Ġstanbul Trafiği, y. s.  Sayfa: 11. 

http://www.kes.aku.edu.tr/
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1 189 kayıkçı daha bu sahada hizmet vermekteydi1. Böylesine bir yoğunluk arz eden deniz seyrüse-
ferinin yani trafiğinin kontrol altına alınmak istenmesi çok doğru bir karardı. Bunun için belirlenen 
suyolu kanalları devreye sokularak, seyrüseferin yani trafiğin güven içinde yapılması sağlandı. 

Osmanlı Devletinin sahil vilayetlerinde, deniz yoluyla koruma ve kollama yapılmasını sağlamak mak-
sadıyla 1899 yılı itibariyle deniz polisi tesis edildi. Deniz polisinin görevini yerine getirebilmesini sağ-
lamak gayesiyle; Ġzmir, Beyrut, Mersin, Trabzon ve Yafa gibi önemli iskeleler için motorbotlar, ikinci 
derecedeki diğer sahil kentleri için de sandallar tedarik ve tahsis edildi. 

Deniz polisinin kuruluĢunun Osmanlı Devletinin son dönemlerine denk gelmesinden dolayı, gerçek 
manada sadece Ġstanbul‟da kurulma baĢarısı gösterildi. Diğer mahallerde, gerektiği gibi teĢkilatlanma 
baĢarısı gösterilemedi. Ġstanbul‟da, Boğaziçi‟nden baĢlayarak Ambarlı sahiline kadar genel kontrol 
yapan deniz polisi, Pendik‟ten baĢlayarak Anadolu Fenerine kadarki deniz Ģeridi içerisinde istiap 
kontrolleri yapıyordu. Bu kontrollerle, deniz seyrüseferinin yanı trafiğinin düzenlenmesinin yanında, 
ülkenin jeolojik yapısı bakımından önem arz eden sahillerde de gerekli kontrolleri yaparak, ülkenin 
geleceğinin kontrol altına alınması hususunda üzerine düĢen görevleri yerine getiriyordu. 

Deniz polisi ayrıca, devlet büyüklerinin liman ve sahillerdeki kısa süreli gezilerinde koruma görevi 
yapıyordu. Bunun yanında, ülkeye kaçak yollardan ve bilhassa deniz yoluyla sokulmak istenen her 
türlü eĢyaya el koyarak deniz korsanlarını takip eder ve yakalardı. ÇeĢitli batıkları izinsiz sökmeye 
kalkanları yakalar, limanlarda dolmuĢ yapan büyük, küçük bütün motorları, kum ve balıkçı teknelerini, 
plajların civarında tehlikeli biçimde sürat yapan spor deniz motorlarını, su kayağı yapanları takip ve 
kontrol eder. Ġç ve dıĢ limanda liman tüzüğüne göre deniz trafiğinin muntazam bir biçimde iĢlemesini 
sağlar, deniz yoluyla taĢınan patlayıcı, yanıcı ve yakıcı maddelerin mevzuata göre taĢınıp taĢınmadı-
ğını kontrol ederdi2. 

 

KARADA SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Osmanlı Devletinin Payitahtı, fethi takiben, Bizanslılardan aldığı mirasın üzerinde fazla oynamadı. 
Geçen zamana bağlı olarak geliĢen Ġstanbul‟da çok da geniĢ olmayan caddelerin yapılmasına karĢı-
lık, Arnavut kaldırımı olarak tabir edilen dar sokaklar da yapıldı. Yaya kaldırımsız olarak inĢa edilen 
yollarda, yayalar serbestçe dolaĢırlardı. Bunun yanında, sokak ortasında seyyar berberlik yapanlar da 
vardı. Bunlar, tıraĢ esnasında herhangi bir aracın geçmesi durumunda müĢterisini, oturduğu sandal-
yesiyle birlikte kaldırıp kenara çeker ve araçların geçmesini takiben aynı yere gelerek iĢine devam 
ederdi3. 

Diğer seyyar esnaf da aynı davranıĢ içerisinde düĢünüldüğünde, kazalara sebebiyet vermemek için, 
tramvayların önünde, elinde boru olan ve “Vardacı” adıyla adlandırılan görevliler bulunurdu. Vardacı-
lar, hızlı koĢan delikanlılardan seçilirlerdi. Bu vardacılar, ellerindeki boruyu gerektiğinde öttürüp “Var-
daa” diye bağırarak yolu açarlardı4. 

 

                                                           
1 Yılmaz Öztuna, BaĢlangıçtan Zamanımıza Kadar, Büyük Türkiye Tarihi, Türkiye‟nin Siyasî, Medenî, Kültür, TeĢkilat ve Sanat 
Tarihi, 14 Cilt, C: 12, Ötüken Yayınevi, Ġstanbul-1979, Sayfa: 179. 
2 A. Arslan, A. Bozkurt ve R.E. Güllü, DüĢmanın ġehirdeki Hedefi: Milli Mücadelede Polisler, Paraf Yayınları: 96, Yakın Tarih: 
16, Ġstanbul-2011, Sayfa: 42-43. 
3 Ġhsan Birinci, “Ġstanbul‟da Ġlk Trafik” Hayat Tarih Mecmuası, y.12, c.2, s.9, Ġstanbul, 01 Eylül 1976, Sayfa: 91. 
4 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 91. 
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HAYVAN GÜCÜYLE HAREKET EDEN ARAÇLAR 

At arabaları, Ġstanbul‟un kara trafiğinde kullanılan bir diğer ulaĢım araçlarıydı. Bu manada Ġstanbul‟da 
kullanılan ilk araba, iki öküzün çektiği ve “Koç” olarak adlandırılan araçtı. Bunu takip eden asıl ulaĢım 
aracı olarak hayat bulan araçlar, at arabalarıydı. At arabası kullanımının artması üzerine, II. Mahmut 
döneminde, 1826 tarihi itibariyle kurulan Ġhtisap Nezaretinin yasal dayanağı olan Ġhtisap Ağalığı Ni-
zamnamesi yayınlandı. Bu nizamname ile birlikte, yolcu taĢımacılığına bir düzen getirilmek istendi1. 

Dünyada motorlu araçların geliĢmekte olduğu devirlerde, Payitaht Ġstanbul‟da ancak atlarla çekilen 
tramvaylar görülmeye baĢlandı. 03 Eylül 1869 tarihinde Sultan Abdülaziz‟in izniyle Konstantin Kara-
pana Efendi tarafından kurulup iĢletmeye açılan Tramvay ġirketi, beklenen ilgiyi göremedi. Buna 
sebep olarak, nüfusun azlığı ve ücretin o zamanki Ģartlara göre pahalı olmasıydı. Bunun yanında, 
Ġstanbul halkının, acele iĢinin yok denecek kadar az olmasından dolayı yürümeyi tercih etmesi göste-
rildi2. 

Tramvay Ģirketinin güzergâhı, ġiĢli-Galata, Eminönü-Aksaray ve Galata-BeĢiktaĢ‟tan oluĢan üç ana 
Ģebekeden oluĢuyordu. Galata-BeĢiktaĢ hattının düzlüğünden dolayı, bu hatta iki katlı vagonlar kulla-
nıma alınıyordu. KalkıĢ ve varıĢ yerleri yazılı olan tabelalarda, ayrıca okuma bilmeyenler için o mahal-
li tasvir eden, mesela; BeĢiktaĢ “BeĢik”, Bahçekapı “Bahçe” gibi resimler bulunurdu. 

Önceleri, tahta olan köprülerden geçmekte zorlanan atlı tramvayların, yaz aylarında servise konan 
vagonlarının birinci mevkii sarı, ikinci mevkii ise yeĢildi. Bu tramvaylarda seyahat esnasında, kadınlar 
önde, erkekler de perdeyle ayrılan arka tarafta bulunmak zorundaydılar3. 

24 Mart 1914 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, Tramvayların Umûr-ı Zabıta Nizamnamesinin on 
altıncı maddesiyle, araçlarda seyahat edenlerin bilet iĢlerine bakan kondüktörler, arabanın bir mevki-
den hareketini yüksek sesle yolculara bildirmekle yükümlü kılınmıĢtı. Öncelikli olarak varılacak yere 
gelmeden, inilecek mahalle yaklaĢtıkça, binecek yolcu bulunup bulunmadığını tespit ederek ona göre 
arabayı durdurmak veya hareket ettirmekle ayrıca yükümlü kılınmıĢlardı4. 

Arabacılar ve sürücüler, seyrüsefer yani trafikte hareket halinde iken, polise itaat etmekle yükümlü 
kılınmıĢlardı. Polisler, 06 Ocak 1913 tarihinde yürürlüğe giren, Vezâif-i Zabıta-i Belediyyeyi Mübeyyin 
Talimât dairesinde yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerin yerine getirilmesine mani olan 
araçları seyrüseferden yani trafikten men ederlerdi. Bu menediĢler, yük hayvanlarının sevk olacakları 
dairelerce semerleri, otomobillerin ise, kendileri alıkonularak, nizamname hükümleri yerine getiriliyor-
du5. Ġnsanlara eziyet gibi görünen bu kurallar, seyrüseferin yani trafiğin güven içinde yapılmasının 
sağlanması gayesini güdüyordu. Seyrüseferin yani trafik kurallarının, insanların algılamasına bırakıl-
ması doğru değildi. 

BUHAR VE ELEKTRĠK GÜCÜYLE HAREKET EDEN TRAMVAYLAR 

Daha sonraları, barın gücünün yanında elektriğin de bulunması Ģehirlerdeki yük ve yolcu taĢıma 
araçlarının çeĢitlenmesine sebebiyet verdi. Bunların baĢında buhar ve elektrik gücüyle hareket eden 
tramvaylar devreye girdi. Ġlk elektrikli tramvay, 1912 yılında iĢletmeye açıldı Tramvaylar, 25 Ocak 

                                                           
1 Hüseyin ġimĢek, a g m. 
2 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 91. 
3 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 91. 
4 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayınları, NO: 21, 
ISBN 975-7580-41-4, 9 cilt, c.5, Ġstanbul-1995, Sayfa: 2471. 
5 Osman Nuri Ergin, a g e c. 4, Sayfa: 1824. 
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1914 tarihinden itibaren Galata Köprüsünden geçmeye baĢladılar1. Seyrüsefer ya da trafikte kullanı-
lan araçların hızla geliĢmesi üzerine bahse konu tramvaylar, yerlerini daha modern araçların kullanı-
ma sokulması sonucunda, kullanımdan kaldırıldılar. 

Ġstanbul‟un nüfusunun normal artıĢının yanında, göçlerle ve devletin yanlıĢ politikaları doğrultusunda 
çoğalmasına karĢılık, modern araçların kullanıma sokulması üzerine, ekonomik değerini yitiren ve 
ihtiyacı karĢılamakta yetersiz kalan elektrikli tramvaylar, 12 Ağustos 1961 tarihinde Ģehrin Anadolu 
yakasında, 14 Kasım 1967 tarihinde de tamamen kaldırılarak tarihe karıĢtı2. 

KENDĠ KENDĠNE HAREKET EDEN OTOMOBĠLLER 

Otomobiller, dünyada yoğun olarak kullanılmasına karĢılık, Osmanlı Devletinde geç tarihlerde kulla-
nılmaya baĢlandı. 1890 yılı itibariyle, otomobil ithalatı Zaptiye Nezaretinin iznine bağlıydı. Buna sebep 
olarak; olur olmaz kiĢilerin bu aracı yurda sokmalarının engellenmesi fikri öncelik kazanıyordu. Buna 
karĢılık, Avusturya yapımı olan ve petrolle çalıĢan araçlar, 1895 yılında Fenerbahçe Semtinde görül-
meye baĢlandı. Bahse konu araçlar, fazla gürültü çıkardıklarından dolayı, semt sakinlerinin yakınma 
ve Ģikayetlerine muhatap oldular. Sözü edilen otomobilin ilk Türk Ģoförü, “Acem” lâkaplı Abdurrahman 
Efendiydi. Ġlk otomobilden sonra, azda olsa otomobil sayısında artıĢlar oldu. Ġkinci MeĢrutiyet yöneti-
minin kurulmasıyla oluĢturulan hükümetlerde görev alan bakanlara, birer makam otomobili verildi3. 

Resmi olarak ithal edilen ilk otomobil, Ġttihat ve Terakki Döneminde Sadrazamlık yapan Mısırlı Prens 
Said Halim PaĢa veya ġehzade Abdülmecid tarafından getirildiği söylenir ise de, hurma kıralı olarak 
tanınan Basra Mebusu Zehir zade Ahmet PaĢa, Osmanlı Devletinin özel otomobil sahibi olarak bilin-
mektedir. II. Abdülhamit Han, Iraklı paĢanın hatırını kırmayarak, hususi otomobil getirmesine izin 
verdiği rivayet olunmaktadır4. 

Otomobillerin yaygın olarak kullanılmasını takiben karıĢtıkları kazalar, sık olmasa da meydana ge l-
meye baĢladı. Ġstanbul‟daki ilk trafik kazası, 1912 yılında, Balkan SavaĢı yıllarında meydana geldi. 
Sıkıyönetimin hüküm sürdüğü ocak ayının birinci gecesi, saat 22.30 sıralarında, Zincirlikuyu yönün-
den hızla gelen bir otomobil, ġiĢli Camii önünde, Osmanlı Devleti olan bir Arnavut‟a çarparak yara-
lanmasına sebebiyet verdi. Yaralı Arnavut, tedavi için Etfal Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayı yapan otomobilin Ģoförü, Ġtalyan Sefaretine mensup bir Ġtalyan vatandaĢıydı. Arabasıyla, olay 
yerinden kaçarken Pangaltı Polis Merkezi polisleri tarafından yakalandı5. 

KARAYOLLARINDAKĠ IġIKLAR 

Karayolları üzerinde seyreden araçların, seyrüsefer yani trafik güvenliğini tehlikeye düĢürmesi üzeri-
ne, caddelerin veya sokakların kesiĢme noktalarına trafiğin güven içinde hareket etmesini sağlamak 
gayesiyle, ıĢıklı geçit lâmbaları konulmaya baĢlandı. Bu uygulama diğer dünya devletlerinde uygu-
lanmakta olmasına karĢılık, otomobillerin, Osmanlı Devleti vatandaĢlarının kullanımına geç geldiğin-
den ve yavaĢ bir artıĢ sağlandığından dolayı, geç olarak uygulamaya konuldu. Bu maksatla kullanılan 
ilk ıĢıklı geçit lâmbası, Karaköy semtindeki Domuz Hane sokağının baĢına konuldu6. 

                                                           
1 Ġhsan Birinci, “Türkiye‟de Ġlk Trafik ġubesi (Seyrüsefer Merkezi)” Polis Emeklileri Polis Dergisi, y.16, s.207, Sayfa: 14. 
2 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 91. 
3 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 92. 
4 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 91-92. 
5 Ġhsan Birinci, a g m Sayfa: 92. 
6 Ġhsan Birinci, “Türkiye‟de Ġlk Trafik ġubesi” Sayfa: 14. 
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CUMHURĠYETĠN KURULUġ VE GELĠġME DÖNEMĠNDE SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Osmanlı Devletinin yıkılıĢını takiben, Anadolu‟ya sıkıĢan Türk Milleti, Anadolu‟nun stratejik öneme 
haiz topraklarının iĢgale uğraması üzerine, KurtuluĢ Mücadelesini baĢlattı. Kahramanca ve topyekûn 
mücadele sonucunda, iĢgalcileri Misakı Milli sınırlarının dıĢına çıkarmayı baĢardı. 29 Ekim 1923 tarihi 
itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak, bağımsızlığını ilan etti. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, yeni oluĢumun modern manadaki yapılandırması sürecinde, Osmanlı 
Devletinden kalma bazı kurumların, yerlerine yenisi kuruluncaya kadar, faaliyetlerine devam etmesine 
müdahale edilmedi. Bunlardan birisi de seyrüsefer yani trafik kurallarıydı. Yeni düzenlemeler yapılın-
caya kadar, eski sistemde iĢ görülmesine devam edildi. Çükü karayolları, Osmanlı Devletinden intikal 
eden yollardı. Yeni yolların yapılması da mümkün görülmüyordu. Mevcut yollar üzerinde hareket eden 
araçlarda nitelik ve nicelik bakamından büyük değiĢiklikler meydana gelmemiĢti. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra, yeni Cumhuriyetin yöneticileri, bilhassa seyrüsefer yani trafik 
kurallarının ve trafikte hizmet veren birimlerin modern manada yapılandırılmasından yana tavır koy-
dular. Bu maksatla, Seyrüsefer Merkezi yani Trafik ġubesi kuruldu. Bu Ģube, 1923 yılında, ġehremini 
Emin Beyin emriyle kuruldu ve Galata Köprüsünün altındaki odalarda birinde faaliyete geçti. Deniz 
Merkezi olarak kurulan teĢkilâtın bir baĢka görevi de karadaki seyrüseferi yani trafiği idare etmekti. 
Belediyeye bağlı olan bu merkezin ilk amirliğini, Merkez Memuru Faik Abrak Bey yaptı. 

Sadece beĢ memurla iĢ gören bu merkez, birkaç yıl geçtikten sonra, Galata Borsa binasına taĢındı. 
Üstlendiği, seyrüsefer yani trafik hizmetlerinin asli ve tali manada yerine getirilmesi doğrultusunda iĢ 
görmeye devam etti. ġehirdeki seyrüseferi yani trafiği, gerekli hal ve hareketlere müdahale ederek, 
yönetmeye baĢladı. Yoğun bir seyrüsefer yani trafik faaliyeti olmadığından dolayı, hizmet aksatılma-
dan sürdürülüyordu. O tarihlerde koca Ģehirde, birisi Galatasaray‟da, bir diğeri de Karaköy‟de olmak 
üzere iki adet trafik noktası bulunuyordu. Bu da, seyrüseferin yani trafiğin ne kadar rahat olduğunun 
göstergesiydi. 

Seyrüsefer yanı trafik hizmetlerini görenlerin genel hizmet gurubundan ayrıĢması için çalıĢmalar, 
Seyrüsefer yani Trafik Merkezinin kuruluĢuyla birlikte baĢlatıldı. Uzun ve kapsamlı araĢtırmalardan 
sonra, Avrupa tarzında bir trafik görevlisinin Ģekillendirilmesi gündeme getirildi. ġapka devriminin 
henüz gerçekleĢmemiĢ olduğu bu dönemde, ġehremini Emin Bey, büyük bir cesaret göstererek, 
Türkiye‟nin ilk trafik memurlarına siperlikli ve kırmızı renkli miğfer biçiminde baĢlıklar giydirdi1. 

Karayolları üzerindeki seyrüsefer yani trafiğin çeĢitlenerek çoğalması kazaları da beraberinde getirdi. 
Seyrüsefer yani trafik kurallarına aykırı hareket edenlere karĢı idari cezaların belediye görevlilerince 
uygulanmasına karĢılık, yaralamalı veya ölümlü kazalara karĢı herhangi bir müeyyide bulunmadığın-
dan, zorluklar yaĢanıyordu. GeliĢen teknolojiye bağlı olarak araçların hızlanmasından doğan olum-
suzlukların giderilmesi için, 01 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 564 ve 565‟inci maddeleriyle yeni hükümler getirildi. Getirilen hükümler; mal ve can emniyetini 
tehlikeye düĢürecek Ģekilde taĢıt kullananları takip ve kontrol etmek üzere genel zabıtaya yetki verildi. 
Kazaları önleme bakımından önem taĢıyan bu maddelerden özellikle 565‟inci madde, bir kimsenin 
caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık yerlerde hayvanları, arabaları ve 
otomobilleri Ģahısların ve eĢyanın emniyetini tehlikeye düĢürecek Ģekilde sevk ve idare etmesi duru-
munda, maddede yazılanla cezalandırılmasını hükme bağlamıĢtı. Bu hükme göre fail, yirmi güne 
kadar hafif hapis ve ayrıca hafif para cezası ile cezalandırılacak, diğer yandan, failin ruhsatnameye 

                                                           
1 Ġhsan Birinci, “Ġstanbul‟da Ġlk Trafik”, Sayfa:92. 
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tabi aracının, bir aya kadar meslek ve sanattan tatili cezasının toplam cezaya ilâve edilmesi ve aracın 
kullanımdan men edilmesini hükme bağlanmıĢtı1. 

DENĠZDE SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Ġstiklâl Mücadelesinin sonucunda kurulan yeni Cumhuriyette de deniz seyrüseferi yani trafiği, geçmiĢ-
ten gelen sistematik doğrultusunda sürdürüldü. Ġstanbul‟u ikiye ayıran Ġstanbul Boğazı, her iki tarafa 
geçiĢlerin motor ve kayıklarla yapılmasını mecburi kılıyordu. 1923 yılında kurulan Deniz Merkezi, 
deniz ulaĢımının belirlenen kurallar doğrultusunda, can ve mal güvenliğinin gözetilerek yerine getiril-
mesini sağlama gayretindeydi. Daha sonraları, yoğun deniz seyrüseferi yani trafiği değiĢen dünyaya 
paralel olarak modernize edildi. Su üstünde yüzme özelliği olan deniz araçları, baĢlangıçtan bu güne 
kadar yük ve yolcu taĢımacılığında kullanılmaya devam edildi. 

KARADA SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK 

Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine intikal eden seyrüsefer yani trafik yapılanması, 
önemine binaen, zamanın gereklerine göre modernize edilerek devam ettirildi. Avrupa‟nın büyük 
oranda vazgeçtiği, elektrikli ve petrolle çalıĢan tramvayların kullanımı 20‟ci yüz yılın ortalarına kadar 
kullanıldı. Bunların oluĢturduğu karmaĢaya karĢılık, ülkedeki otomobil artıĢı da sürdü. Araçların arıĢı-
na paralel olarak yeni yeni karayollarının yapımı hızlandırıldı. ġehir içinde olduğu gibi, Ģehirlerarası 
yollarda da trafik oluĢmaya baĢladı. Bu bölümlerdeki trafik akıĢı, Belediyeler tarafından organize 
edilmeye çalıĢıldı. Ancak bunda önemli baĢarılar elde edilemedi. Buna rağmen arayıĢlar hız kesme-
den devam ettirildi. Bu arayıĢlar, meseleyi “Trafik ve Trafik Kanunu” kavramına doğru götürmeye 
baĢladı. 

SEYRÜSEFER YANĠ TRAFĠK KURALLARI 

Mevzuat gereği olarak, belediyelerce takip edilen ve gerektiğinde yeni kurallarla takviye edilen seyrü-
sefer yani trafik kurallarının uygulanmasının denetimi, zamana bağlı olarak meydana gelen ihtiyaçlar 
doğrultusunda değiĢikliklere uğramaya devam etti. Belediyeler, bilhassa belediye mücavir alanı içinde 
gerçekleĢen seyrüsefer yani trafik için kural koymaya ve koyulan kurallara uyulup uyulmadığı husu-
sunda denetimler yapmayı sürdürdü. 

Osmanlı Devletinin son yıllarıyla Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında bahse konu bu denetimler, 
Belediye Zabıtası Polisleri tarafından yapılıyordu. Yapılan denetimler, sadece otomobiller üzerinde 
değil, at ve atlı arabalar üzerinde de yapılıyordu. Bu denetimlerde salt olarak, araçların karayolları 
üzerindeki hâl ve hareketleri denetlenmiyor, yolcuların rahatı için yapılması öngörülen kararlara uyu-
lup uyulmadığı da ayrıca denetleniyordu. 

Aynı dönemde kullanılan otomobil ve atlı arabaların döĢemelerinin, maroken veya taklidi düz cinsi 
malzemeden olacağı karara bağlanmıĢtı. Aynı Ģekilde, kapı ve camların içeriden kolayca açılmasını 
sağlayacak düzeneklerin yapılmıĢ olması zorunluluğu da karar altına alınmıĢtı. Her Ģeyden önemlisi, 
otomobil ve atlı arabaların köhne ve döküntü olmaması gerekiyordu. Ortaya konulan özellikler, Bele-
diye Zabıta Polisleri tarafından denetleniyordu2. Arabacıların oturduğu yerin iki tarafında fener bulun-
durulması zaruri idi. Yine, arabaların arkasında, uzaktan okunabilecek biçimde daire ve sıra numara-
sını havi bir plâkanın bulundurulması da zaruri idi. Arabalarda buluna fenerlerin güneĢ battıktan sonra 
mutlaka yakılması da karar altına alınmıĢtı. Ticari araç kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan 

                                                           
1 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan ve yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
2 Selahattin NeĢet, Nizamat-ı Zabıta Dersleri, II. Baskı, Amedi Matbaası, Ġstanbul-1925, Sayfa: 155. 
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bütün araçların, Belediyelerce düzenlenmiĢ olan tarifeyi arabalarında bulundurmalarının mecburi 
olmasının yanında, tarifede yazılan miktardan daha fazla ücret almaları da kesin olarak yasaklanmıĢ, 
bunların denetimleri de, Belediye Zabıta Polislerine verilmiĢti. 

Sanatlarını icra edecek olan arabacıların, 20 yaĢından aĢağı olmamaları da ayrıca karara bağlanmıĢ-
tı. Bunun yanında, sanatlarını icraya ehil oldukları, bulaĢıcı hastalıklardan herhangi birine yakalan-
madıkları ve salim oldukları, genel ahlaka aykırı bir suçtan dolayı mahkûm olmadıkları tespit edildik-
ten sonra, Belediye Dairelerinden verilen birer “Ehliyet Varakası” sahibi olmaları da karar altına alın-
mıĢtı1. 

Otomobillerin ve binek arabalarının yanında, aracın boĢ veya dolu olduğunu göstermek üzere, bir 
tarafı beyaz ve diğer tarafı kırmızı olan bir levha bulunacak, araçta müĢteri olduğu zaman kırmızı 
tarafı, müĢteri bulunmadığında ise, beyaz tarafı kullanımda bulundurulacaktı. 

Arabalar, hayvanlı süvariler, bisikletliler, otomobiller ve otobüsler daime yolun sağ tarafını takip etme-
ye mecbur tutulmuĢlardı2. 

Kalabalık caddelerde ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, otomobil ve tramvayların bir 
kazaya mahal vermemesi için gerekli denetimlerin yapılması karar altına alınmıĢtı. Karayolu üzerin-
deki insan, hayvan ve her türlü aracın gidiĢ-geliĢ ve seyrüseferin yani trafiğin idaresi bakımından 
gerekli olan iĢaretleri vermek, geçiĢlerin güvenli biçiminde yapılmasını temin etmek, Belediyelerin ve 
Belediye Zabıta Polislerinin görevi olarak tescil edilmiĢti3. 

Belediye mücavir alanlarındaki yolların ortasında, geliĢ-gidiĢlere mani olmayacak yerlerde sergi açıl-
ması ve sepet ve tabla koymak suretiyle alıĢ veriĢ yapılması, ancak belediyenin ruhsat vermesiyle 
mümkün olacağından, böyle bir ruhsata sahip olmayanların belirtilen biçimde sanat icra etmeleri 
yasaklanmıĢtı4. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde sokak ortasında ve meydanlarda icra edilen 
saç kesilmesi olayı, Türkiye Cumhuriyeti Devletince yasaklandı. 

Seyrüseferin yani trafiğin sevk ve idaresinden sorumlu olan Belediye Zabıta Polisi, iĢaret eylediği 
zaman arabalar, yük arabaları, otobüs, otomobil ve hayvan sürücüleri derhal oldukları yerde durmaya 
mecburdular. Bu mecburiyet, seyrüseferin yani trafiğin güven içinde yürütülmesi için aksatılmadan 
yürütülüyordu. Bu sayede, seyrüseferin yani trafiğin içinde bulunan unsurların denetlenmesi sağlanı-
yordu. Genel olarak nizamlara ve yürürlükte olan emirlere aykırı hareket edenler, öncelikli olarak 
uyarıldıktan sonra, ikinci defa aynı suçu iĢlemeleri durumunda ise, sanatlarını yapmaktan geçici 
olarak men edilmek için, derhal rozetlerini polise vererek, sanatlarını yapmaktan men ediliyorlardı5. 

Seyrüseferin yani trafiğin ana unsuru olan otomobil ve otobüslerde Ģoförlük yapacak olanların, sanata 
karĢı ehliyetlerini ispatlamak üzere, ġehremaneti tarafından verilecek ehliyetleri taĢımaları zorunlu 
kılınmıĢtı. Otomobillerin, mücavir alanın dâhilinde ve haricinde öngörülen azami süratten fazla bir 
süratle gitmesi de yasaklanmıĢtı. 

                                                           
1 Selahattin NeĢet, a g e Sayfa: 156. 
2 Mecelle-i Umur-ı Belediye, Hilâl Matbaası, 1stanbul-1921, Sayfa: 260-261. 
3 Selahattin NeĢet, a g e Sayfa: 153. 
4 Selahattin NeĢet, a g e Sayfa: 145. 
5 Mecelle-i Umur-ı Belediye, Sayfa: 264. 
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Otomobillerin ön tarafında bulundurulacak fenerlerden baĢka, arkalarında da numara levhasının 
okunmasını sağlayacak bir fenerin bulunması karar altına alınmıĢtı. Bu fenerin dıĢ camının kırmızı 
olması da, ayrıca karar altına alınmıĢtı1. 

Bisiklet ve motosikletlerde, üzerlerinde nizamname ile belirlenmiĢ özel bir numara bulunan levhanın 
yanında geceleri yanmak, görmesini ve görülmesini sağlamak üzere bir feneri arkaya takılı olarak 
bulundurmakla yükümlü kılınmıĢlardı2. 

BELEDĠYE ZABITASININ SEYRÜSEFER YANI TRAFĠK DENETĠMĠ 

Memleketimizde, seyrüseferin yani trafiğin tanzim ve yönetimi iĢiyle ilk olarak ilgilenen belediye Ġstan-
bul Belediyesi olmuĢtur. O dönemde, ehliyet, plâka, harç, ceza ile diğer seyrüsefer yani trafik iĢlerini o 
zamanki belediye daireleri kendi usul ve esaslarına göre yürütüyorlardı. Ġstanbul‟da bulunan Üsküdar 
ve Beyoğlu gibi belediye dairelerinin düzenlediği plâka ve ehliyetler birbirine benzemiyordu. 

Seyrüseferin yani trafiğin tanziminden sorumlu olarak görev yapan nokta memurları da bulundukları 
mıntıkanın kadrosundaki görevliler arasından geliĢigüzel seçiliyordu. Tanzim iĢinin mahalli dairelere 
verilmiĢ olmasına karĢılık, kontrol iĢi de kısmen merkezileĢtirilmiĢti. 1925 yılının sonlarına doğru, 
Galata‟da bulunan Seyrüsefer Merkezi, Borsa binasına taĢınarak, daha geniĢ bir yerde hizmet ver-
meye baĢladı. Bu durum 1930 yılına kadar devam etti. 1930 yılında, belediyeler birleĢtiğinde, seyrü-
sefer yani trafik merkez memurlarının büyük bir kısmı Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna aktarıldı. 
Bunun sonucunda yeni bir büro kuruldu. Bahse konu bu büro, Altıncı ġube adını aldı. Bu Ģube, sade-
ce belediye zabıtası görevini yürütüyordu. Ġstanbul Belediyesi hudutları içerisindeki kaymakamlıklar, 
(Kaymakam ve Belediye ġubesi Müdürlüğü) biçiminde hizmet verdiğinden dolayı, nasıl ki, belediye 
polisleri vasıtasıyla belediye zabıtası görevini ifa ediyorlarsa, Altıncı ġube polisleri de belediye mer-
kez teĢkilatının zabıtası görevini ifa ediyorlardı. Bu vaziyette seyrüsefer yani trafik iĢ ve iĢlemleri, 
ikinci planda kalıyordu.3. 

Seyrüsefer yani trafik iĢ ve iĢlemleri, belediyelerce konulan ve aynılık içermeyen kurallar doğrultusun-
da yürütülüyordu. Bahse konu iĢlerin, geneli kapsamak üzere kanuni dayanağı yoktu. Bahse konu iĢ 
ve iĢlemlerin kanunî bir dayanağının bulunması gayesiyle, 14 Nisan 1930 tarihinde 1580 sayılı Bele-
diye Kanunu yürürlüğe girdi.  

Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, Ġstanbul ve Ankara Belediyeleri, belediye zabıta iĢlerini 
polise devretti. Bu iki vilayetten baĢka, değer vilayetlerin kazaları da belediye iĢlerini polise devrettiler. 
Bu doğrultuda, Ģehir, kasaba, nahiye ve önem arz eden istasyonlarla iskelelerde Belediye Zabıta 
Polisi ihtiyacı giderilmiĢ oldu4. 

Bu kanunda, “Belediyelerin Görevleri” baĢlığını taĢıyan 15‟inci maddenin 10‟uncu fıkrası, nakliye 
vasıtalarının cinsine göre belde dâhilinde, en yüksek ve en düĢük süratini belirlemek, yük ve yolcu 
taĢıma tarifelerini tanzim ve ilan etmek yükümlülüğünü getirdi. Seyrüseferin yani trafiğin düzenini 
temin etme görevi belediyelere verilmiĢ oldu. 

                                                           
1 Selahattin NeĢet, a g e Sayfa: 156-157. 
2 Selahattin NeĢet, a g e Sayfa: 157-157. 
3 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
4 Emniyet Umum Müdürlüğü 3‟üncü ġube Müdürlüğünce, 12 Ağustos 1938 tarihinde hazırlanan Personel Dairesi BaĢkanlığı 
Kadro ġube Müdürlüğünde bulunan, “Polis TeĢkilatının BaĢladığı 1255-1839 Tarihinden 1938 Tarihine Kadar Tekâmül, TeĢki-
lat ve Kadro Hareketleri” adlı YayınlanmamıĢ Rapor. 
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Bahse konu maddenin 74‟üncü fıkrası ile belediyenin görevleri içinde yer alan seyrüseferi yani trafiği 
tanzim için talimatlar yapma görevinin yerine getirilebilmesi için, öncelikli olarak büyük illerde taĢıtların 
kayıt-tescil iĢlemlerinin yapılması kararı alındı. ġoför adaylarına sınavla ehliyet name verilmesi, sey-
rüsefer yani trafik düzeninin sağlanması ve araçların yük ve yolcu taĢıma fiyat tarifelerinin belirlenme-
si gayesiyle seyrüsefer yani trafik talimatları hazırlandı ve uygulamaya konuldu1. 

Seyrüsefer yani trafik hizmetlerinin belediyelerce yürütüldüğü sırada, 14 Temmuz 1934 tarihinde, 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu yürürlüğe girdi. Bahse konu bu kanunun 19‟uncu mad-
desinde; polisin, sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve seyrüsefer yani trafik 
talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan nakil vasıtalarının çalıĢtırılmasından ve bu vasıtaları 
sarhoĢ olarak veya seyrüseferin yani trafiğin gerektirdiği intizam ve selameti bozacak biçimde idare 
edenleri çalıĢmaktan men edeceği hükmü getirildi. Bahse konu hükümlere karĢılık, seyrüsefer yani 
trafik usul ve esaslarını içeren esas hükümler bulunmuyordu.2. Eksikliğin tamamlanması için gerekli 
çalıĢmalar baĢlatıldı. 

Seyrüseferin yani trafiğin tanzimi, bahse konu hizmet sınıfının yükümlülükleri arasında bulunan ödev-
lerin yerine getirilmesi gayesiyle çeĢitli yasal düzeltmeler yapıldı. Buna rağmen, günden güne büyü-
yen ve sorunlar yumağı haline gelen seyrüsefer yani trafik hizmetlerinin yerine getirilmesinde aksak-
lıklar yaĢanmaya devam etti. 

Aksaklıkların giderilmesi için, belediyelerce yürütülen zabıta hizmetleri tamamen kaymakamlıklara ve 
onların yerine getirdiği nokta hizmetleri de Emniyet Müdürlüğü Altıncı ġubesine devredildi. Yapılan 
devir sonucunda, bugünkü Trafik ġubelerinin temeli atılmıĢ oldu3. 

KARAYOLLARI TRAFĠT KANUNU VE TRAFĠK POLĠSĠ 

Geçen zamana bağlı olarak teknolojinin geliĢmesi, bu geliĢmenin, karayolları üzerinde hareket eden 
araçların geliĢmesine yaptığı olumlu etkiler, seyrüseferin yani trafiğin tek bir kanunla ve tek bir elden 
yönetilmesinin gerekliliğini gündeme getirdi. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, geliĢmiĢ ülkelerde olduğu 
gibi bir Karayolları Trafik Kanununun yapılması ve yürürlüğe konmasının gerekliliği kabul olundu. 
Ortaya çıkan mutlak ihtiyacın giderilmesi gayesiyle, 11 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18 Mayıs 1953 yılında yürürlüğe girdi4. 

Tabiidir ki, Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girmesi, seyrüseferin yani trafiğin sorunlarının 
birden bire ortadan kalkmasına sebep olmadı. Seyrüseferde yani trafikte sorunlar hep var oldu ve 
bunları giderme faaliyetleri de aksatılmadan sürdürüldü. 1953 yılında start alan Karayolları Trafik 
Kanunu, günün ihtiyaçları doğrultusunda düzeltmelere uğrayarak günümüze kadar geldi. Günümüzde 
de ihtiyaçlar doğrultusunda değiĢiklikler yapılmaktadır. 

  

                                                           
1 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
2 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan, yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
3 Adnan Kirman, a g m Sayfa: 21. 
4 Trafik BaĢkanlığınca hazırlanan, yayınlanmamıĢ bilgi notu. 
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SONUÇ 

Bilimin ve onun üretimi olan teknolojinin sürekli olarak geliĢmesi; karayolları üzerinde hareket eden 
otomobillerin çeĢitlenmesini ve hızlanmasını sağladı. Bu araçların hareket edebileceği karayollarının 
da aynı geliĢmeye paralel olarak modernize edilmesi istenmeye baĢlandı. Bu konuda sorumlu konu-
munda olan yönetimler, çözüm için arayıĢlara baĢladılar. 

Bu arayıĢlar sonucunda; seyrüseferin yani trafiğin, günün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak 
yenilenmesi sağlandı. Aynı Ģekilde, üzerinde seyrüseferin yani trafiğin hareket halinde bulunduğu 
karayollarında da önemli değiĢiklikler yapıldı. Öncelikli olarak, tek Ģeritli ve gidiĢ-geliĢli olarak inĢa 
edilen yollar, daha sonraları duble yol olarak tabir edilen biçimde inĢa edildiler. Duble yolları, otoban-
lar takip etti. Bu yollar üzerinde hareket eden araçların hızları da yollar oranında değiĢikliğe uğradı. 

Seyrüseferin yani trafiğin, kazalara mahal vermeden güvenle sürdürülmesi arayıĢları devam etmekte-
dir. Ġnsanoğlu, mükemmeli bulmak için çalıĢmasına karĢılık, her sahada olduğu gibi bu sahadaki 
eğitimi gerektiği gibi yapamamaktadır. Bu da, seyrüseferin yani trafiğin, güvenli bir biçimde seyretme-
sine mani olmaktadır. Seyrüseferin yani trafik eğitiminin, üst seviyeye taĢınmasıyla, sorundan büyük 
oranda kurtulacağımız muhakkaktır. 
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TĠP ONAYI BELGELENDĠRME SÜRECĠ VE ÖNEMĠ 

 

Süfyan EMĠROĞLU(*),Mustafa Zuhurat ÇAYCI, Gülderen OĞUZ, AyĢe DĠNLER 

GĠRĠġ 

Otomotiv sektörü, yan sanayisi ile birlikte ekonomiye, isdihama büyük katkı sağlayan, temel sanayi 
kollarından sağladığı hammadde ile (demir-çelik, petro-kimya, hafif metal, tekstil, cam, elektrik-
elektronik gibi) turizm, altyapı, inĢaat, ulaĢtırma ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu her çeĢit motor-
lu aracı nihai ürün olarak sunan kendi geliĢimi ile iliĢkili sektörlerinde geliĢmesine katkı sağlayan ve 
bu süreçte yenilikleri, teknnolojiyi yakından takip eden en büyük yatırımların yapıldığı bir sektörlerden 
birisidir. (BSTB,2010) 

Bu çalıĢmada, küresel piyasalarda oldukça etkili olan ekonomik ve teknolojik geliĢmeler açısından 
otomotiv sanayinde üretilen ürünlerin can ve mal güvenliğinin ve bu ürünlerin serbest dolaĢımının 
sağlanması amacıyla, söz konusu ürünlerin belirli uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren tip 
onayı belgelerinin önemi vurgulanmaktadır.  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun 29. Maddesi ile üretim ve tadilat aĢamasındaki araçlarla 
ilgili Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin çıkarılması ve uygulama görevi Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğuna verilmiĢtir.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teĢkila-
tında bulunan Sanayi Genel Müdürlüğü bu görevi üstlenmiĢ bulunmaktadır. 

Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü‟nün görevleri arasında “Araçların karayolu yapısına ve trafik 
güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, 
araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirmek veya belgelendirilmesini sağlamak” 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Araçların mevzuata uygun nitelikte olduğunun tespit edilmesi ve onaylanması dünyanın birçok ülke-
sinde çeĢitli test merkezleri ve onay kurumlarının uhdesindedir. Ülkemizde ise araçların teknik mev-
zuata uygun olarak üretilmesinin sağlanması ve belgelendirme iĢlemleri  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı‟nın sorumluluğundadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın sorumluluklarından birisi de otomotiv ürünlerinin piyasaya arz 
edilmesi sonrası bu ürünler bazında Piyasa Gözetimi ve Denetimi yapmasıdır. Bu denetimlerin esas 
hedefleri, haksız rekabet karĢısında teknik mevzuata uygun üretim yapan firmaların korunması ve 
piyasada sadece teknik mevzuata uygun ürünlerin bulunmasını sağlamaktır. (BSTB,2011) 

Araçların Yasal Mevzuat Çerçevesinde Belgelendirmesi ve Tip Onayı Süreci 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce Gümrük Birliği kararı öncesinde 
sadece “Araçların Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AĠTM)” çerçevesinde araçların belge-
lendirilmesi yapılmakta iken, 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararı sonrası AB direktifleri 
uyumlaĢtırılmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Ayrıca, bu tarihten itibaren 99 adet direktifin uyumlaĢtı-
rılması tamamlanmıĢtır. Bu direktiflerin içerisinde üç tanesi çerçeve direktiftir. Bunlara ilave olarak, 
ülkemizin ve AB‟nin de taraf olduğu BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) tara-
fından çıkartılan ve otomotiv aksam  parçaları ile ilgili 126 adet regülasyon, tebliğ olarak iç mevzuatı-
mıza kazandırılmıĢtır. (BSTB,2011) 
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AB ve BM/AEK nezdinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hem Yetkili KuruluĢ hem de Onay 
KuruluĢu olarak, araçların ve araçlara ait aksam parçaların yönetmeliklere göre tip onay belgelerini 
onaylamaktan ve mevzuatın uygulanmasından sorumludur. Üretimlerin teknik mevzuatına uygun 
olmasını sağlamak, bununla ilgili olarak üretimin uygunluğu iĢlemlerini yürütmek; tip onayı testlerinin 
yapılması açısından teknik hizmet kuruluĢlarını atamak ve gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetleme 
faaliyetlerinde bulunmak da Bakanlığın bu konudaki görevleri arasında yer almaktadır. (BSTB,2011) 

20 Mart 1958 yılında Cenevre‟de kabul edilen BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(BM/AEK) Ġç UlaĢım Komitesince hazırlanan, “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlar-
da Kullanılan Aksam ve Parçaların MüĢterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelin-
de Verilen Onayların KarĢılıklı Tanınması KoĢullarına Dair AndlaĢma”ya 5/1/1997 tarihli ve 22868 
sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz de taraf olmuĢ-
tur. Söz konusu AntlaĢmaya 53 ülke taraf olmakla birlikte, taraf ülkelerde ve AB üyesi ülkelerde uygu-
lamadan sorumlu onay kuruluĢu tayin edilmiĢtir.  

Onay kuruluĢunu atama yetkisi ülke yönetiminin iradesindedir.  AnlaĢmaya taraf veya üye ülkeler 
yetkilendirdikleri kuruluĢu BM-AEK‟ya ve/veya AB‟ye bildirir. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı E37 numarası ile onay kuruluĢu olarak yetkilendirilmiĢtir.(BM/AEK 343 no‟lu doküman) 
Onay KuruluĢu, onaya ait bildirimin BM ve/veya AB resmi gazetesinde ilanından sonra faaliyetlerine 
baĢlar. Bu Ģekilde ilan edilmiĢ onay kuruluĢları birbirlerinin vermiĢ olduğu araç, aksam, sistem ve ayrı 
teknik ünite onaylarını kabul etmek durumundadırlar. (Kölük ve Evci, 2011) 

13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, Araçların yapım ve kullanım 
bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu bulunmaktadır. Bu kapsam-
da araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıĢ aksam,sistem ve ayrı teknik ünitelerin ilgili 
idari hüküm ve teknik Ģartları sağlaması ve onaylanması gerekmektedir. Bu prosedür Tip onayı olarak 
adlandırılırken, Onay kuruluĢunun verdiği bu onay sonucunda düzenlediği resmi belge de Tip Onayı 
Belgesi olarak adlandırılmaktadır. Bir aracı bir üye ülkede satmak, tescil ettirmek veya hizmete sun-
mak isteyen bir baĢvuru sahibi araç tipine ait geçerli bir Tip Onayı Belgesine sahip olması ve araca ait 
Uygunluk Belgesinin bulunması zorunludur. (BSTB,2009) 

Onay kuruluĢları, tip onaylarını “Araç Tip Onayı” ve “Aksam Tip Onayı”olmak üzere iki türde verebil-
mektedir. Aksam tip onayları, ilgili yönetmeliği veya regülasyonu bulunan araç aksamları, parçaları, 
sistemleri ile birlikte teknik ünitelerine verilmektedir. (BSTB,2012) 

Aksam Tip Onayı Uygulama Süreci 

Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için Tip Onayı baĢvurusu imalatçı/ithalatçı firma tarafından veya 
imalatçı temsilcisi tarafından, ilgili teknik düzenleme veya yönetmelik hükümlerine uygun olarak, mevzu-
atta belirtildiği Ģekilde hazırlanmıĢ olan bir tanıtım dosyası ile Bakanlığa yapılmaktadır. BaĢvuru sırasın-
da testleri yapmakta yetkili olmak kaydıyla teknik servisi imalatçı/ithalatçı firmalar seçmektedir. Tanıtım 
dosyası ve BaĢlangıç Değerlendirmesinin sonucu uygun bulunan dosyalar gerekli testlerin ve inceleme-
lerin yapılması amacıyla Teknik Hizmetler KuruluĢuna (Teknik Servis) yönlendirilmektedir. Teknik Hiz-
met KuruluĢları „En Kötü KoĢul‟(Worst Case) yöntemine göre numune seçimi yapmakta, her bir düzenle-
yici mevzuatın içerisinde yer alan Standard hükümlerine göre test yapmaktadır. 

Tip onayı için baĢvurulan aksam veya ayrı teknik üniteler, Teknik Servisler tarafından ilgili yönetmelik 
veya teknik düzenlemeye göre test edilip test sonuçları Bakanlığımıza sunulmaktadır. Raporlar değer-
lendilip, uygun bulunan aksam, sistem veya ayrı teknik üniteye Bakanlığımız tarafından Aksam Tip 
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Onayı Belgesi düzenlenmektedir. Üç nüsha düzenlenen bu belge Firmaya ve ilgili Teknik servise gönde-
rilmektedir. Bu belgeler uluslararası piyasalarda ürünlerin serbest dolaĢımının önünü açmaktadır. 

Araç Tip Onayı Uygulama Süreci 

Araç Tip Onayı baĢvurusu imalatçı veya ithalatçı firma tarafından, MARTOY‟da ve Tebliğ‟de belirtild i-
ği Ģekilde Bakanlığa yapılmaktadır. 

Ġmalatçı tek aĢamalı tip onayı, kademeli tip onayı, karma tip onayı iĢlemlerinden birini seçerek tip 
onayı müracaatında bulunmaktadır. Seçilen iĢlem türüne göre hazırlanacak tanıtım bildirimi, teknik 
servis raporları ve/veya aksam onay belgeleri ve baĢvuru için gerekli diğer belgelerle hazırlanan 
tanıtım (bilgi) dosyası ile Bakanlığa baĢvuru yapılmaktadır.  

Çerçeve yönetmelikteki formata göre hazırlanması zorunlu olan Tanıtım Bildirimindeki her bir açıkla-
ma aksam tip onayları ile karĢılaĢtırılarak incelenmekte;  Tip Onayı için düzenleyici mevzuat ile ilgili 
kontoller yapılmaktadır.   

BaĢlangıç Değerlendirmesi sonucu olumlu olan firmaların Tanıtım dosyası Bakanlıkça değerlendiril-
dikten sonra, uygun görülen araç tipine Bakanlığımız tarafından Araç Tip Onayı Belgesi düzenlen-
mektedir.  

Tip Onayı Sürecinde Üretimin Uygunluğu Kontrolleri 

BaĢlangıç Değerlendirmesi ve Üretimin Uygunluğu Denetimleri (Conformity of Production-CoP) Tip 
Onayı için baĢvuru sırasında MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki araçlar ile bunların aksam, 
sistem veya ayrı teknik ünitelerinin onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun 
düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

BaĢlangıç Değerlendirmesi kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 belgelendirme sistemi çerçevesinde 
yapılmaktadır. Ġmalatçı firmaların, üretim tesislerinde kalite sistemi kurmuĢ olması ve imalat sürecinde 
sistemli bir Ģekilde devam etmesi beklenmektedir. 

Bakanlık ürünlerin Tip onayı belgesine uygun üretilmesinin sağlanması amacıyla deneylerin yapısının 
müsait olması hâlinde, denetçi imalatçının laboratuvarında veya ilgili yönetmeliğin gerektirdiği durum-
larda teknik servis tarafından denenmek üzere rastgele örnekler seçebilir ve test yaptırılabilir. Üreti-
min her zaman aynı kalitede devam etmesinin bir sağlaması olarak Sürekli Doğrulama ĠĢlemleri 
üretim devam ettikçe belirli periyodlarda gerçekleĢtirilmektedir. 

Bununla birlikte, piyasaya arz edilmiĢ ürünlerle ilgili 4703 sayılı kanun hükümlerine göre piyasa göze-
tim ve denetimi yapılmaktadır. Bu çerçevede, otomotiv ürünlerinin ilgili teknik mevzuata uygun üretilip 
üretilmediği kontrol edilmektedir. 

Tip Onayı Belgelendirme sürecindeki önemli unsurlardan biri de tip onayı testlerini gerçekleĢtiren 
teknik hizmet kuruluĢlarıdır. Bu kuruluĢların da belirli standartlara uygun olarak faaliyet göstermesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımıza görevlendireceği Teknik Servislerin TS EN 17020, 
17021, 17025 Standardına uygunluğunu denetlemekte ve söz konusu standartlara uygun çalıĢmayan 
kuruluĢların raporlarını kabul etmemektedir.  

Araç Tescil ĠĢlemleri 

ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Araç, Tescil ve Sürücü Belgesi ĠĢlemlerinin Elektronik 
Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBĠS) ile araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme iĢlem-
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lerinin belirli merkezlerden elektronik ortamlarda yapılarak EGM‟nin ilgili birimleri tarafından tescil 
belgeleri ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi sağlanmaktadır.  

Bu proje kapsamında Bakanlığımızda Ulusal ve AT Tip Onayı Belgelerinin kontrolleri yapmakta ve 
geçerliliğini koruyan Tip Onayları tasdik edilerek EGM‟ye bildirilmektedir. Proje tüm kategorilerde 
zorunlu olarak faaliyete geçtiğinde Bakanlığımızın veri tabanında kaydı olmayan araçların tescili 
yapılmayacaktır.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Ülkemiz 1998 yılından bu yana MARTOY yönetmeliğini uygulamaktadır. Gümrük Birliği sonrası yaĢa-
nan bu süreç ve tip onayı belgelendirme sistemine geçiĢ ülkemiz otomotiv sektörünün AB‟ye büyük 
ölçüde entegrasyonunu sağlamıĢ olup, ürünlerimizin AB pazarında kabul görmesinin yolunu açmıĢtır. 
Bugün Otomotiv sanayide üretimin %75‟e yakını AB‟ye ihraç edilmektedir.   

Tip onayı belgelendirmesi ile ülkemiz piyasası da önemli ölçüde değiĢim ve dönüĢüm geçirmiĢtir. 
1999 yılından bugüne tip onayı belgesi verilmektedir. 1999 senesinde bir yılda 382 tip onayı verilirken 
günümüze kadar 19 binden fazla tip onayı belgesi düzenlenmiĢtir. Yıllara göre Bakanlığımızca veril-
miĢ belge sayıları tabloda verilmektedir. .Bakanlık bu anlamda sektörün tümünü denetim altına almak 
için çalıĢmalara devam etmektedir. Ġlgili kanun, yönetmelik ve regülasyonlar teknolojinin ilerlemesine 
bağlı olarak değiĢmekte ve geliĢmektedir. GeliĢmelere göre kanun, yönetmelik ve regülasyonlar 
güncellenerek otomotiv sanayi ile paylaĢılmakta ve bilgilendirilmeleri yapılmaktadır. Böylece, tüm 
karayolu taĢıtları için standardizasyon sağlanmaktadır. Bu Ģekilde, ülkemizin insanlarının güncel 
teknolojiye sahip, daha güvenli taĢıtları kullanması sağlanmaktadır. 

 

Tablo. 1999-2012 Yılları Arasındaki Belgelendirme Sayıları 

 

Belgelendirme Ģubeleri 

Yıl Belge Sayısı 

1999 382 

2000 683 

2001 808 

2002 556 

2003 4437 

2004 3853 

2005 1398 
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2006 1674 

2007 1855 

2008 1226 

2009 1026 

2010 861 

2011 856 

2012 250 

  
TOPLAM 19865 

 

KAYNAKÇA 

(http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=177&lng=tr, 10.4.2012) 
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TRAFĠK SĠCĠLĠ SĠSTEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ekrem KURT 

I. GĠRĠġ 

Trafik sicili, devlet eliyle re‟sen tutulan, motorlu taĢıtların teknik özellikleri ile üzerindeki baĢta mülkiyet 
hakkı olmak üzere mutlak hakları gösteren bir kayıt sistemidir. Son yıllarda bu kayıtlar elektronik 
ortamda da tutulmaktadır. Devlet örgütü içinde çeĢitli sicil sistemleri mevcuttur. Bunların baĢlıcaları 
nüfus sicili, tapu sicili, adli sicil gibi sicillerdir. Trafik sicili de bu tür sicillerden birini oluĢturur. Resmi 
sicillerden en çok tapu siciline benzer. Bununla birlikte pek çok yönden tapu sicilinden farklıdır. Yuka-
rıdaki tanımda da ifade olunduğu üzere baĢlıca iki hususu içerir: Motorlu taĢıtı tanımamıza yarayan 
baĢta tescil plakası olmak üzere teknik ve fiziki bilgiler ile üzerindeki mutlak haklar. Trafik sicili motor-
lu taĢıt üzerindeki her türlü hakkı göstermez. Örneğin kiralanmıĢ bir aracın üzerinde yer alan kira 
hakkı nisbi bir hak olduğu için bu hak trafik sicilinde gözükmez. Ancak baĢta mülkiyet hakkı sahibi 
olmak üzere, rehin, intifa hakkı gibi sınırlı ayni haklar gözükür. Bunların yanı sıra araç üzerindeki 
haciz, ihtiyati tedbir, mülkiyeti muhafaza kaydı gibi idari ve hukuki kısıtlar ile yazılmıĢ olan cezalar da 
yine bu sicilde yerini alır.  

Ülkemizde trafik sicilinin tarihinin hayli eskiye gittiği söylenebilir. Bu konuda bir örnek vermek gerekir-
se, Ġstanbul Harbiye Müzesinde yer alan ve Mahmut ġevket PaĢanın suikasta uğradığı makam oto-
mobilinde plaka bulunduğu görülmektedir. Bir taĢıtta plaka numarasının bulunması, bu numaranın 
herhangi bir sicilde kayıt altında tutulduğu anlamına gelmektedir. 

II. TRAFĠK SĠCĠLĠNĠ TUTACAK OLAN MAKAM 

2981 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) değiĢik md. 5‟e göre “bu Kanunla, Emniyet Genel Müdür-
lüğüne verilen görevler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetleri BaĢkanlı-
ğınca yürütülür. Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bölge, il ve ilçe trafik zabıta kuruluĢları Trafik Hizmetleri BaĢ-
kanlığına bağlı olarak çalıĢır. 

Araçlara ve sürücülere ait iĢlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmet-
leri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil Ģube veya büroları kurulur. 

Tescil Ģube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teĢkilat ve kadrola-
rında gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleĢmeli personel 
çalıĢtırılabilir”. Yine aynı maddenin değiĢik 9. bendine göre “Ülke çapında taĢıtların ve sürücülerin 
sicillerini tutmak, bunlara iliĢkin teknik ve hukukî değiĢiklikleri iĢlemek, iĢlettirmek, istatistiksel bilgileri 
toplamak ve değerlendirmek” söz konusu BaĢkanlığın görevleri cümlesinden olarak zikrolunmuĢtur.  

Söz konusu maddenin 25.06.2010 tarih ve 6001 sayılı Kanun ile eklenmiĢ olan ek fıkrasına göre 
“sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değiĢiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek 
teknik veya hukukî değiĢiklikler ile haciz, rehin, ihtiyatî tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı Ģerhlerin; 
elektronik ortamda tutulan siciller üzerine iĢlenilmesi ve kaldırılması iĢlemleri, bu değiĢiklik veya 
Ģerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluĢları tarafından elektronik 
sistemle yapılabilir. Sürücü belgesi ve tescil iĢlemlerine esas teĢkil edecek bilgiler, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluĢlarından elektronik sistemle temin edilebilir veya 
kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaĢılabilir. Bu fıkraya iliĢkin usûl 
ve esaslar yönetmelikte belirlenir”. 
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ġu halde trafik sicili esas olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı ve bu birimin 
alt teĢkilatı tarafından tutulur. Ancak tali olarak haciz, rehin, ihtiyati tedbir, belge iptali gibi kısıtlayıcı 
Ģerhlerin elektronik ortamda tutulan siciller üzerine iĢlenilmesi ve kaldırılması iĢlemleri buna karar 
veren yargı ve icra birimleri tarafından yapılabilmektedir. Bu düzenleme ile sınırlı alanlarda yargı ve 
icra yerleri de elektronik ortamda sicile müdahale edebilmektedir.  

Ancak ek fıkrada yargı ve icra birimlerinin gerçekleĢtirebileceği iĢlemler cümlesinden olarak sayılan rehin 
haklarının tesisi için yargı yahut icra dairesinin karar vermesi söz konusu değildir. Rehin hakkı tarafların 
sözleĢmesi ile kurulur ve bunun kurulması için de herhangi bir Ģekil Ģartı söz konusu değildir.  

III. TRAFĠK SĠCĠLĠNE TESCĠL EDĠLECEK ARAÇLAR 

2981 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) bir bütün olarak incelendiğinde bütün motorlu taĢıtların trafik 
siciline kaydedilmesi esas olmakla birlikte bunun çeĢitli istisnaları da mevcuttur. KTK‟nun „Belge ve 
Plaka Vermeye Yetkili KuruluĢlar‟ baĢlıklı 22. maddesine göre Yönetmelikte gösterilen esaslara göre: 

“a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeĢitli anlaĢmalara göre 
askeri amaçla yurdumuzda bulunan kuruluĢlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

b) Raylı sistemle çalıĢan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluĢlarca, 

c) ĠĢ makinesi türünden araçların tescilleri; 

1. Kamu kuruluĢlarına ait olanlar ilgili kuruluĢlarınca, 

2. Özel veya tüzelkiĢilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesi-
minde kullanılanların dıĢında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, 
üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, 

d) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, Ġl Trafik Komisyonlarından karar alınmak Ģartı ile motorsuz 
taĢıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 

e) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dıĢında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluĢ-
larınca, yapılır, belge ve plakaları verilir”. 

Hemen ifade etmeliyiz ki, at arabası, bisiklet gibi motorsuz araçların tescil edilmesi uygulaması orta-
dan kalkmıĢtır. Ġl Trafik Komisyonlarının karar alma yetkisi bulunmakla birlikte ülkede at arabası 
sayısı yok denecek kadar azalmıĢ, bisiklet kullanımı ise gerekli at yapının bulunmayıĢı ve bisiklet 
kültürünün yaygınlaĢmamıĢ olması nedenleriyle marjinal düzeyde kaldığı için bunların tesciline ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

IV. TRAFĠK SĠCĠLĠNĠN KAPSAMI 

A. Motorlu TaĢıtı TeĢhise Yarayan Bilgiler 

Motorlu taĢıtın markası, modeli, rengi, üretim yılı, trafiğe çıktığı tarih, teknik özellikleri, motor ve Ģasi 
numaraları, tescil plaka numarası, sahibinin kimlik bilgileri vb. bilgiler sayesinde motorlu taĢıtın diğer 
taĢıtlardan ayırt edilebilmesi mümkün olur. Bu bilgilerin sayısal ortama da taĢınmıĢ olması özellikle 
trafik ve asayiĢ denetimleri esasında kolluk kuvvetlerine büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak motorlu 
taĢıtın satıĢ ve devir iĢlemlerinde de satıcının sunduğu evraktaki bilgiler ile noterin bilgisayar ekranın-
dan ulaĢtığı bilgiler karĢılaĢtırıldığında evrak ile elektronik ortamdaki bilgiler arasında uyumsuzluklar 
çıktığı ve bunun da iĢlemleri hayli uzattığı bir gerçektir. Bunun baĢlıca sebebi, gerek evrakın tanzi-
minde, gerekse elektronik ortama aktarılmasına gereken özenin gösterilmemesidir. 
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B. Motorlu TaĢıtın Üzerindeki Haklar 

1. Mülkiyet hakkı  

2981 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun „Tescil Belgesi Alma Zorunluluğu” baĢlığını taĢıyan 19. md. 
hükmüne göre aynı maddede belirtilen istisnalar1 dıĢında "Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre yetkili kuruluĢa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. Bu hü-
kümde sözü geçen „tescil belgesi‟, halk arasında ruhsatname olarak adlandırılan belgedir, ancak 
bunun dayanağı trafik sicilidir2. Diğer ifadeyle, tescil belgesi aslında, bir motorlu taĢıtın trafik siciline 
kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Tıpkı cebimizdeki hüviyetin aslında nüfus sicilinde kaydımızın, 
tapu senedinin tapu sicili kaydının, hüviyetin de nüfus sicili kaydının birer delili olduğu gibi, tescil 
belgesi de trafik sicili kaydının varlığına ve içeriğine iĢaret eder. 

Araç tescilinde belli bir gerçek yahut tüzel kiĢi lehine tescil yapılır. Bu kiĢi aracın malikidir. Araç mali-
kinin birden çok kiĢi olması da mümkündür. Bu durumda araca müĢterek mülkiyet (paylı mülkiyet) 
yahut iĢtirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) Ģeklinde malik olmaları söz konusudur. Örneğin iki 
arkadaĢın ortaklaĢa bir motorlu taĢıt satın almaları halinde taĢıt üzerinde paylı mülkiyet hükümleri 
cereyan ederken, birden çok mirasçıya aynı motorlu taĢıtın intikal etmesi ve mirasçıların da miras 
taksim mukavelesi yapmamaları halinde taĢıt üzerinde elbirliği mülkiyeti söz konusu olacak ve elbirliği 
malikleri motorlu taĢıt üzerindeki hemen her tasarrufu oybirliği ile yapmak zorunda olacaklardır. 

Motorlu taĢıtların tescili bakımından ikili bir ayrım yapmak gerekecektir: a) Ġlk kez tescil edilecek 
taĢıtlar b) Önceden tescili yapılmıĢ olmakla birlikte mülkiyeti satım, bağıĢlama, miras gibi nedenlerle 
el değiĢtiren araçlar. 

KTK md. 20‟ye göre tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten 
çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; bunların hurda durumuna gelmesi hâlinde ise bir ay 
içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluĢuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleye-
ceği kamu kurum veya kuruluĢları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine baĢvurmak zorundadır. 

                                                           
1 a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiĢ olan araçlar, 
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaĢmalara göre, Türkiye'de tescil zorunlulu-
ğundan muaf tutulmuĢ araçlar, 
c) Araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teĢhir ve satıĢ amacıyla geçici olarak bu 
iĢlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar. 
d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taĢıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) bendine göre tescili gerekli görülenler hariç, 
bütün motorsuz taĢıtlar, 
Bu hükmün dıĢındadır. 
2 Karayolları Trafik Yönetmeliği (RG. 18.07.1997/23053-mükerrer sayı) md. 29/A hükmüne göre aĢağıdaki motorlu araçların 
tescilleri ilgili kuruluĢlar tarafından yapılır: 
a) Askeri araçlar, iĢ makineleri ve raylı sistemle çalıĢanlar dıĢındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak 
kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.'ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescil kuruluĢlarınca, 
b) Askeri araçlar ile çeĢitli anlaĢmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluĢlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı 
Kuvvetlerince, 
c) Raylı sistemde çalıĢan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluĢlarca, 
d) ĠĢ makinesi türünden araçların tescilleri; 
1) Kamu kuruluĢlarına ait olanlar ilgili kuruluĢlarca, 2) Özel ve tüzel kiĢilere ait olanlardan; 
Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dıĢında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer 
kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, 
e) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak Ģartı ile motorsuz taĢıtlardan gerekli görülenlerin 
tescilleri belediyelerce yapılır. 
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Yine bu araçların giriĢ iĢlemlerini yapan gümrük idareleri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin 
beyan ettikleri tescil kuruluĢuna bildirmekle yükümlü tutulmuĢlardır (KKTK md. 20/b). 

Aynı md. tescil edilmiĢ araçların, diğer ifadeyle ikinci el araçların her çeĢit satıĢ ve devirleri, satıĢ ve 
devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taĢıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve 
trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taĢıt üzerinde satıĢ ve/veya devri 
kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiĢ tescil 
belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağını ve noterler tarafından 
yapılmayan her çeĢit satıĢ ve devirlerin geçersiz olduğunu öngörmektedir (KTK md. 20/d). Hükümde 
sözü geçen “satıĢ ve devir” ifadesi ilginçtir. SatıĢın ne olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamakla 
birlikte, buradaki “devir” ifadesi aslında mülkiyetin devrini değil, satıĢ dıĢındaki mülkiyeti devir amacını 
güden bağıĢlama, trampa vb. gibi sözleĢmeler kast edilmektedir. Zira motorlu aracın mülkiyeti noter-
de düzenlenen sözleĢme ile alıcıya geçmez. Noterde yapılan sözleĢme yalnızca satıcının aracın 
mülkiyetini alıcıya geçirmek maksadıyla aracı teslim etme borcu doğurur. Bu teslim ile mülkiyet alıcı-
ya geçmiĢ olur.  

KTK md. 20 ve buna paralel olan Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY) md. 29-32 hükümlerine göre 
satıĢ ve devir iĢlemi, siciline iĢlenmek üzere üç iĢgünü içinde ilgili trafik tescil kuruluĢu ile vergi daire-
sine bildirilecek ve bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil iĢlemi gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. SatıĢ 
ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin 
vergi mükellefiyeti sona ererken, yeni malikin vergi mükellefiyeti baĢlayacaktır. 

197 sayılı Kanunun md. 13‟te yer alan sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, anılan maddede 
ve bu bentte yer alan isteme ve bildirmeleri elektronik ortamda yaptırmaya ve bu konuda yükümlülük 
getirmeye, elektronik bildirmelere iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıĢ olup, bu kurumlar satıĢ, devir ve tescile iliĢkin iĢlemlerin ger-
çekleĢtirilmesi için gerekli elektronik veri akıĢını sağlarlar. 

SatıĢ ve devir iĢlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluĢu veya 
Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü kamu kurum veya kuruluĢları tarafından yeni malik 
adına tescil belgesi düzenlenerek elden veya posta aracılığıyla teslim edilir. Tescil belgesinin bir ay 
içerisinde teslim edilememesi halinde yeni malike sorumluluk yüklenemez.  

Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdür-
lükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından satıĢı yapılan 
araçların satıĢ tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluĢlarına üç iĢgünü içerisin-
de gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluĢundan bir 
ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde 
baĢvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re'sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

2. Sınırlı Ayni Haklar 

a. Ġrtifaklar 

Bilindiği gibi baĢkasına ait bir eĢya üzerinde kullanma ve/veya yararlanma hakkı sağlayan haklara 
irtifak denir. BaĢlıca irtifak hakları intifa, sükna (oturma), üst, mecra, geçit, kaynak vb.dir. Ġrtifak hakla-
rında yalnızca intifa hakkı taĢınır eĢya üzerinde de kurulabilir. Oysa diğer irtifak hakları yalnızca 
taĢınmaz eĢya üzerinde kurulabilirler. Motorlu taĢıtlar da birer taĢınır eĢya olduğuna göre bunların 
üzerinde yalnızca intifa hakkı kurulabilir. Bu hakkın da hem sicile, hem de araç tescil belgesine yazıl-
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ması gerekir. Aksi takdirde intifa hakkı ile yüklü bir taĢıtın satın alınması durumunda ya iyi niyetli alıcı 
ya da satıĢtan haberi olmayan haberi bile olmayan intifa hakkı sahibinden birinin mağduriyeti söz 
konusu olacaktır.  

b. Rehin hakları 

Motorlu taĢıtlar üzerinde taĢınır rehini hükümleri cereyan eder. Bilindiği gibi taĢınır rehini kural olarak 
teslimle doğar. Yani rehin edilen taĢınır eĢyanın ya alacaklıya, yahut üçüncü kiĢiye rehin süresince 
teslim edilmesi gerekir. Ancak 4721 sayılı Medeni Kanun md. 940/II‟ye göre tescili zorunlu olan taĢı-
nırların rehini için teslim zorunluluğunu ortadan kaldırması ile motorlu taĢıtlara has olmak üzere sicile 
yapılan tescil ile teslime gerek kalmaksızın taĢınır rehini kurulmasının yolu açılmıĢtır. Esasen motorlu 
taĢıtların rehinini diğer taĢınırlar gibi teslime tabi tutmak uygun bir yöntem olmazdı. Çünkü rehin 
süresince motorlu taĢıtın malik tarafından kullanılamayacak olması önemli bir zorluktur. Ayrıca motor-
lu taĢıtlar sahip oldukları hacim nedeniyle muhafazası güç eĢyadandır. Bununla birlikte yukarıda 
anılan MK hükmü yine de teslim yoluyla olağan taĢınır rehini kurulmasının önünü kapatmamıĢtır. 
Diğer ifadeyle taraflar teslim usulüyle de taĢıt üzerinde pekala rehin kurabilirler. Bunu yapmak yerine 
sicile tescil yöntemiyle aracı alacaklıya yahut 3. kiĢiye teslim etmeye gerek kalmaksızın rehin kurul-
ması mümkün olacak, malik rehin süresi boyunca rehinli aracını kullanmak imkanına sahip olacaktır. 
Özellikle banka kredisi ile alınmıĢ ticari bir aracın bankaya rehin edilmiĢ olması halinde hem rehin 
cereyan edecek, hem de borçlu malik ticari faaliyette bulunarak kredi borcunu ödemek kabiliyetine 
kavuĢmuĢ olacaktır. 

3. Hukuki ve İdari Kısıtlar 

Motorlu taĢıt üzerine çeĢitli hak mahrumiyeti yahut kısıtlar getirilmiĢ olabilir. Bunlar, mahkemelerce 
verilecek olan ihtiyati tedbir kararları, aileyi koruyucu önlemler cümlesinden olmak üzere motorlu taĢıt 
maliki olan eĢin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlama kararı, icra dairelerince konulacak 
olan haciz, trafik ve sair idari suç ve kabahatlerden dolayı uygulanacak olan idari para cezaları, ara-
ma kayıtları vb. uygulamalar da trafik siciline yansıtılabilecektir. 

4. Diğer Bilgiler 

Trafik sicili denildiğinde ilk akla gelen ilk Ģey motorlu taĢıtlarla ilgili bilgilerin iĢlendiği sicil sistemi 
olmakla birlikte, bunun dıĢında sürücü belgelerine iliĢkin bilgiler, sürücü belgelerine yazılmıĢ olan 
ceza puanları, sürücü belgelerine el konulması, iptali gibi hususların da yine trafik sicili bünyesindeki 
kayıtlarda yer aldığı görülmektedir.  

V. TRAFĠK SĠCĠLĠNĠN ĠġLEVĠ 

A. Güvenlik  

Gasp, adam öldürme, yaralama gibi suçların ceza dosyalarına bakıldığında bu tür suçların sıklıkla en 
az üç kiĢinin yardımlaĢmasıyla iĢlendiği, kiĢilerden biri tetikçilik yaparken, diğerinin yakında gözcülük 
yaptığı, üçüncü kiĢinin de yakın bir mesafede taĢıt içinde bekleyerek kaçıĢ imkanı sağladığı görü l-
mektedir. Kimi zaman da motorlu araç ile doğrudan doğruya suç iĢlendiği, mağdura araçtan ateĢ 
edilerek kaçıldığı bilinmektedir. Bu ve benzeri durumlarda suçluyu ve delilleri ele geçirebilmek için 
aracın teĢhis edilebilmesi ve sahibinin bulunabilmesi ancak trafik sicilinde yer alan baĢta tescil plakası 
ve sahiplik bilgileri sayesinde olmaktadır. Bir benzetme yapmak gerekirse trafik sicili olmasaydı mo-
torlu taĢıtların her biri birer ruhsatsız silah gibi olurdu. 

B. Hak Sahibini Belirlemesi 

TaĢınırlar üzerindeki ayni ve Ģahsi hakların kamuya açıklığını (aleniyetini) zilyetlik müessesesi sağlar. 
Ancak taĢınmazlar üzerindeki kamuya açıklığı sağlamada zilyetlik yetersiz kaldığı için tapu sicili ihdas 
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olunmuĢtur. Aslında taĢınır eĢya olan motorlu taĢıtlar kapladıkları büyük hacim ve ekonomik kıymet 
bakımından taĢınmazlarla bir ölçüde benzeĢirler. Bu bakımdan motorlu taĢıtlar üzerindeki hakların 
kamuya açıklığı bakımından da zilyetlik hükümlerinin yetersiz kaldığı ve biraz da bu yüzden trafik 
sicilinin oluĢturulmasına gerek duyulduğu söylenebilir. Hak sahibinin bilinmesinde kamu yararı bulun-
duğu açıktır. Hak sahibinin kim olduğunun merkezi bir örgüt tarafından kayıt altında tutulması, muh-
temel haksız taleplerin önüne geçtiği gibi, hak sahibi olan Ģahsın sorumluluğu bakımından da güven-
ce sağlamaktadır. Hak sahibinin sorumluluğu trafik kazaları gibi haksız bir fiilden, idari trafik cezaları 
gibi kabahatlerden yahut borca aykırılık gibi vakıalardan kaynaklanmıĢ olabilir.  

Bununla birlikte trafik siciline yapılan mülkiyet tescilinin motorlu taĢıt üzerinde mülkiyeti doğurucu bir 
etkisi bulunmamaktadır. Bu sadece var olan hukuki durumu açıklayıcı mahiyette bir tescil olup, tapu 
sicilindeki tescilin aksine olarak, kurucu bir etkiden yoksundur. Bununla birlikte aracın tescil ettirilme-
mesi idari para cezası yaptırımını davet edecektir1.Esasen motorlu araç üzerindeki mülkiyet, geçerli 
bir borçlandırıcı izleyen teslim ile olur. ġu halde motorlu taĢıtın mülkiyetinin geçiĢi için öncelikle geçer-
li bir borçlandırıcı iĢleme ihtiyaç bulunmaktadır. Bu iĢlem henüz trafikte tescilli olmayan araçlar için 
herhangi özel bir Ģekle ihtiyaç duyulmadan yapılır. O iĢlem diğer taĢınırlar için hangi Ģekle tabi ise, 
motorlu taĢıt için de aynı Ģekil uygulanır. Örneğin taĢınır satımı için herhangi bir Ģekil zorunluluğu 
bulunmamakta iken bağıĢlama sözleĢmesinin adi yazılı Ģekilde yapılması zorunludur. Bu nedenle 
tescilsiz motorlu taĢıtın satımı için hiçbir Ģekil gerekli değil iken aynı taĢıtın bağıĢlanabilmesi için adi 
yazılı Ģekil zorunludur. Bunun akabinde de tasarruf iĢleminin yapılması, yani aracın alıcıya teslim 
edilmesi gerekir. Buradaki „teslim‟ geniĢ anlaĢılarak zilyetliğin devri olarak anlaĢılmalıdır. Yani araç 
bizzat teslim edilerek zilyetliğin devri gerçekleĢtirilebileceği gibi, aracın alıcının hakimiyet alanına 
konulması yahut anahtarlarının teslim edilmiĢ olması da zilyetliğin devredilmiĢ sayılabilmesi için 
yeterlidir. Bu devir ile de aynı zamanda aracın mülkiyeti artık alıcıya geçmiĢtir. 

Tescilli motorlu taĢıtların satıĢları ile devirleri (mülkiyetin geçmesini hedefleyen hukuki iĢlemler) noter 
marifetiyle re‟sen düzenlenen resmi senet ile yapılır. Bu bir geçerlilik Ģartı olup, bu Ģekle uyulmadan 
yapılan satıĢ ve diğer sözleĢmeler hükümsüzdür (BK md. 19-20). Noter marifetiyle yapılan sözleĢme-
den sonra da aracın zilyetliğinin alıcıya devri ile mülkiyet yeni alıcıya geçmiĢ olur. Tescilli motorlu 
taĢıtların noterde sözleĢme düzenlenmeksizin zilyetliğin devirleri ise, mülkiyeti geçirmeye yetmez, 
iĢlem geçersizdir. Eğer bu bir satım sözleĢmesi ise, her iki taraf da sebepsiz olarak zenginleĢmiĢ 
sayılır ve taraflar birbirlerine verdiklerini geri alırlar.  

C. Vergi Mükellefiyeti Tesisi 

Kamu maliyemizdeki temel sorun kayıt dıĢılık ve vergi kaçağı olgularıdır. Motorlu taĢıtlar vergi alanın-
da tamamen kayıt içinde yer alan vergi matrahlarıdır. Motorlu araçların trafik sicili vasıtasıyla kayıt 
altında tutulması, vergi yönünden de kayıt altında olmalarını sağlamaktadır. Nitekim araçların satıĢ ve 
devirlerinde her seferinde Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na durum re‟sen iletilmekte ve 
yeni malik için mükellefiyet tesis edilmektedir. Tescilli motorlu taĢıtların satıĢ ve devirleri için noterler-
de motorlu taĢıtlar vergisi borcu olmadığına dair belge istenmekte ya da elektronik ortamda bu husus 
araĢtırılmaktadır. Motorlu taĢıtların vergilendirilmesinde, taĢınmazlara göre büyük kolaylık vardır. Zira 
her Ģeyden önce motorlu taĢıtlarda türdeĢlik söz konusu vardır. Diğer ifadeyle her taĢınmaz parseli 
hukuken gayri misli eĢya olmasına karĢın, motorlu taĢıtlar marka, model, tip ve teknik özelliklerine 
göre kategorilere ayrılıp her bir tür için uygun motorlu taĢıt vergisi miktarları tespit olunabilmektedir. 

                                                           
1 Araç satın alıp, bu Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayanlar ile (d) bendinin sekizinci 
paragrafı hükümlerine göre bir ay içerisinde tescil belgesi almayan alıcılara 130 Türk Lirası, (d) bendi hükümlerine uymayan 
noterlere ise her bir iĢlem için 1.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil 
yapılıncaya kadar trafikten men edilir (KTK md. 20‟ye 24.12/2009-5942 S.K./1.mad ile eklenen (e) bendi. 
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Ayrıca motorlu taĢıtların ilk satıĢta kayıt dıĢında faturasız olarak satılması, müteakip satıĢlarda da 
noter dıĢında satılması yahut diğer suretle devredilmesi mümkün olmamaktadır. Böylece ilk satıĢta 
uygulanan KDV ve ÖTV gibi hacimli miktardaki vergiler de layıkıyla tahakkuk etmektedir.  

D. Savunma Hizmetleri 

Tescil olunan motorlu taĢıtlarından ihtiyaç duyulanına sefer görev emri düzenlenebilmesi için bunların 
müracaat formlarının birer nüshası Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi‟ne gönderilir. Böylece 
bir savaĢ halinde kullanılabilecek olan motorlu taĢıt envanterinin ve taĢıt bilgilerinin bu Dairede tespit 
edilmesi sağlanmıĢ olur1. 

VI. TRAFĠK SĠCĠLĠNĠN KAMUYA AÇIK OLMAMASI 

Trafik sicili, tapu sicilinin aksine aleni değildir yani kamuya açık değildir. Ġlgili olduğunu kanıtlayan 
kimse dahi sicili inceleme hakkına sahip değildir. Ġnceleme hakkı bir yana, KTK md. 20‟ye göre  satıĢ 
ve devir iĢlemlerini yapanlar, bu iĢlemler sırasında edindikleri bilgileri ifĢa ettikleri takdirde Türk Ceza 
Kanununun 239 uncu maddesi uyarınca cezalandırılırlar.  

Bu durumda „o zaman trafik sicili niye tutuluyor‟ Ģeklindeki soru akla gelmektedir. Bir kere trafik sicili 
kayıtlarının Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile vergi mükellefiyeti bakımından paylaĢılmak-
tadır. Yürütülen soruĢturmalar kapsamında kolluk güçleri ile adli makamlar da bu bilgilere ulaĢabi l-
mektedir. Mahkemelerde görülen davalar iliĢkin olarak da gerek görmesi halinde hakimin sicil kayıt 
örneğini ve hatta aslını dahi mahkemeye celp etmesi mümkündür. Ancak vatandaĢın böyle bir ince-
leme hakkı bulunmamaktadır.  

Tapu sicilinde „ilgisini inanılır kılan‟ herkes tapu sicilini inceleme ve suret isteme hakkına sahip iken 
trafik sicilinin kamuya kapalı olmasının nedeni ne olabilir? Bu verilerin kiĢisel olduğu ve husumet 
içindeki kiĢiler tarafından kötüye kullanılabileceği düĢünülmektedir. Örneğin bir kimsenin trafikte 
tartıĢma yaĢadığı bir kiĢinin plakasını sorgulayarak onun adresini öğrenmesi, kiĢilerin özel hayatının 
araĢtırılması bakımından kimlik ve adres bilgilerine ulaĢılması gibi sakıncalar olabilir. Ancak bu sakın-
calar trafik sicilini tamamen gizli ve ulaĢılamaz kılmamalıdır. Kanaatimizce trafik sicilinde yer alan 
bilgilerin hiç olmazsa bir kısmı ulaĢılabilir olmalıdır. Plaka sorgulaması yaptığımız bir aracın maliki ile 
ilgili her türlü kimlik ve adres bilgileri saklı tutulmak kaydıyla aracın modeli, teknik özellikleri, üzerin-
deki mülkiyet dıĢındaki intifa, rehin gibi haklar ile haciz, el koyma, ihtiyati tedbir, para cezası gibi 
kısıtlayıcı kayıtların üçüncü kiĢilerce görülebilmesinde bir sakınca yoktur. Esasen bu bilgilerin bir 
kısmına bugün çeĢitli yöntemlerle ulaĢılabilmektedir. Hatta trafik siciline bir de “Ģerhler” sütunu ekle-
nerek uzun süreli kiralamaların da tıpkı tapu sicilinde olduğu gibi Ģerh edilebilmesine imkan tanınma-
lıdır. Böylelikle aleniyeti sağlanmıĢ bir trafik sicilinde herkesin görebileceği Ģerh edilmiĢ bir kira söz-
leĢmesi nedeniyle mülkiyet devirleri nedeniyle kiracının mağdur olmasının önüne geçilmiĢ olacaktır. 
Günümüzde filo kiralama sistemlerinin olağanüstü hızla yaygınlaĢması, firmaların araç temini politika-
sı olarak kiralamayı tercih etmeleri, giderek özel Ģahısların da araç edinme yöntemi olarak uzun süreli 
kiralamaları benimsemeye baĢlamaları, bu kiralamaların Ģerh edilmesi ihtiyacını artırmaktadır. 

                                                           
1 KTY md. 30/ç: “Tescili yapılarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek - 4)'teki Motorlu Araç Trafik Belgesi verilen ve müracaat 
formu bilgisi Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığına gönderilen araçlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiya-
cına elveriĢli olanlara sefer görev emri verilir. Sefer görev emri verilen araçlara Türk Silahlı Kuvvetleri Motorlu Kara Naki l 
Araçları Sefer Görev Emri (ARAÇ SEF. 3) (Ek - 5) 4 suret olarak Milli Savunma Bakanlığınca tanzim edilir. Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Komisyon kararı alınmak ve araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere mülki makamlara gönderilir. Mülki idare makam-
larınca da sefer görev emirleri araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere trafik tescil Ģube ve bürolarına gönderilir. Sefer görev 
emirleri için 2941 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanunu ile 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Seferberlik ve SavaĢ Hali Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre iĢlem yapılır”. 
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SONUÇ 

Trafik sicili motorlu taĢıtları teĢhis etme, üzerlerinde yer alan baĢta mülkiyet hakkı olmak üzere tüm 
hakları tespit etme, vergi mükellefiyeti tesis ve takip etme, trafik güvenliği ile asayiĢi temin etmeye 
yardımcı olmak gibi temel özelliklere sahiptir.  Son yıllarda yapılan düzenlemelerle sicilin elektronik 
ortamda da tutulması, belli alanlarının adli makamlarca iĢlenebilmesi özelliğini kazanmıĢtır. Sicilin 
elektronik ortamda da tutulması ve tescilli araçların satıĢ ve devirlerinde noterlerce bu ortamdaki 
bilgilerin kendilerine sunulan tescil belgesindeki bilgilerle karĢılaĢtırılması imkanı, sahtecilik giriĢimle-
rini büyük ölçüde önleyici bir etkiye sahiptir. Ancak sicil bilgilerinin elektronik ortama aktarılmasında 
zaman zaman gereken özenin gösterilmemesi nedeniyle gerçek bilgilerle elektronik bilgilerin örtüĢ-
memesi sonucunun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda iĢlemler gecikmekte, aykırılığın gideril-
mesi yükümlülüğü yalnızca vatandaĢa yüklendiği için zaman ve emek kaybı yaĢanabilmektedir. Ge-
rek sicilleri oluĢtururken, gerekse tescil belgelerini düzenlerken gereken özeni göstermeyen, mesnedi 
oluĢturan belgelerden farklı kayıt yapan personele gereken yaptırımın süratle uygulanması gerekir. 

Trafik sicilinde yer alan malikin kimliği, adresi gibi kiĢisel verilerin gizliliği korunmaya devam edilmeli, 
ancak aracın marka, model, üretim yılı, üzerindeki kısıtlayıcı kayıtlar, mümkünse karıĢtığı kazalar gibi 
bilgilerin ĢeffaflaĢtırılması, araĢtıran kiĢilerin en azından kendilerine ait www.turkiye.gov.tr portalı 
kanalıyla bu bilgilere ulaĢabilmesinin önü açılmalıdır. Nitekim bu bilgilerin bir kısmına halihazırda 
çeĢitli yöntemlerle ulaĢmak mümkündür. Örneğin aracın sigorta ve kaza durumu ile bilgilerine ulaĢıl-
ması ise GSM operatörleri tarafından sunulan hizmetler kapsamında ücret mukabilinde kısa mesaj 
yoluyla sağlanmaktadır.  

Kanaatimizce trafik sicilinin tutulmasına iliĢkin bürokrasi tamamen sivil personelden oluĢmalıdır. Zira 
meslekten polis memurlarının bu iĢlemlerle görevlendirilmeleri pek çok açıdan ekonomik değildir. 
Ülkemizde öteden beri özellikle trafik polisi sayısındaki yetersizlikten Ģikayet edilmektedir. ġehir içi ve 
dıĢı karayollarındaki denetim yetersizliği hep bu sorunla açıklanmaktadır. Bu bakımdan sicil bürokra-
sisinin tamamen sivil memurlara bırakılması, burada istihdam olunan polis meslek sınıfından perso-
nelin aktif trafik hizmetlerinde görevlendirilmesine imkan verecektir. Ayrıca burada görev yapan sivil 
memur hep bu iĢlemleri yapacağı için, bu alanda yetiĢecek ve uzmanlaĢacaktır. Oysa polis sınıfından 
memurlar zaman zaman aktif görevlere atanacaklarından bu konuda sivil memurlar kadar uzmanlaĢ-
maları mümkün olmayacaktır. Nitekim KTK md. 5/a hükmü de bu görüĢümüze imkan sağlamaktadır. 
Buna göre “ Tescil Ģube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teĢkilat 
ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleĢmeli 
personel çalıĢtırılabilir”.   

Bilindiği gibi birkaç yıl önce KTK‟da yapılan bir değiĢiklikle motorlu taĢıtların satımının da trafik bürola-
rında yapılması öngörülmüĢtü. Ancak gerek yeterli idari düzenlemelerin yapılamaması, gerekse 
noterlerden gelen yoğun talep üzerine bu uygulamadan vazgeçilmek zorunda kalınmıĢtı. Tescilli 
araçların satıĢ ve devirlerinin noterlerde yapılması ancak tescillerinin Trafik Bürosu tarafından yapı l-
ması iĢlemi iki elden yapmak anlamına gelmektedir. Vazgeçilen yasal düzenleme ise satıĢ ve tescilin 
tek elden yapılmasına imkan sağlamakta idi. Ancak tekrar noterlerin yetkili kılınması aĢamasında 
noter masraflarının ve ikinci el satıma uygulanan vergilerin eskiye oranla ciddi anlamda düĢürülmüĢ 
olması, kayıt dıĢı motorlu taĢıt alım satımını hemen hemen sona erdirmekle olumlu bir etkide bulun-
muĢtur. 

  

http://www.turkiye.gov.tr/
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MODERN DÖNEL KAVġAKLAR 

Veysel AKKUġ1 

ÖZET 

Avrupa Komisyonun yayınladığı 2004 Yılı altyapı Güvenlik Yönetimi Raporunda karayolları üzerinde 
meydana gelen trafik kazalarının % 27‟si, toplam ölümlü kazalarının ise %10‟nun kavĢaklarda mey-
dana geldiği belirtilmektedir. Benzer Ģekilde ülkemizde de sürücülerin algılamasını güçleĢtiren kav-
Ģakların karayolları üzerinde önemli kaza noktaları olduğu bilinmektedir. Genel olarak kavĢak çatıĢma 
noktaları dikkate alındığında 4 kollu hemzemin kavĢaklarda 32 adet taĢıt-taĢıta çarpıĢma varken 
benzer modern dönel bir kavĢakta (MDK) bu değer 8‟e düĢmekte ve potansiyel kaza noktası %75 
seviyesinde azalmaktadır. Böylece MDK‟ ların projesi teknik elemanlar tarafından uygulanması özel-
likle kaza noktalarının azaltılması açısından faydalı görülmektedir. 

Bu kapsamda modern dönel kavĢaklar; yol kullanıcıların temel beklenti ve ihtiyaçlarının öncelikle 
ortaya konulması ile kapasite, trafik güvenliği ve maliyet parametrelerinin dengelenmesine uygun bir 
kavĢak tipi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Modern dönel kavĢakların uygulandığı pek çok ülkede 
uygulama sonrası yapılan gözlemlerde ölümlü kazalarda %80‟ler düzeyinde bir azalma olduğu görül-
müĢ olup, bu kavĢaklar eĢ düzey kavĢaklar içinde oldukça güvenli bir tür olarak kabul görmektedir. 

Türkiye‟de Pilot uygulamalarından biri olan ve 2005 yılında iĢletmeye açılan ve Y.O.G.T‟si 37 345 
araç olan Gaziantep Ġli BaĢpınar kavĢağının modern dönel kavĢak yapılmadan önceki 3 yıllık verileri 
ve modern dönel kavĢak yapıldıktan sonraki 5 yıllık kaza verilerini içeren sunumdaki tablolardan 
anlaĢılacağı üzere kaza sayısı 11‟den 4‟e, ölü sayısı 1‟den 0‟a, yaralı sayısı ise 22‟dan 0‟a ve maddi 
hasarlı araç sayısı ise 16‟den 6‟ya düĢtüğü görülmektedir. 

1. GĠRĠġ 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu kazalar-
da her yıl birçok kiĢi ölmekte veya sakat kalmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen 
2010 Yılı kaza verilerine göre toplam kazaların yaklaĢık %36‟lık kısmı kavĢak alanları içerisinde yer 
almakta olup, kavĢak düzenlemesi ve sinyalizasyon yapılması gibi çözümler ile kazalar azaltılmaya 
çalıĢılmaktadır. Sinyalize edilerek çözüme gidilmiĢ kavĢaklarda dahi “arkadan çarpma” ve “yandan 
çarpma” kazaları halen devam etmektedir. Sürücülerin kavĢak yaklaĢımlarında kurallara uymaması 
ve hızını azaltmaması nedeniyle, kavĢağa ulaĢtığında seyir Ģeridine çıkan diğer araca karĢı tedbir 
almakta geç kalınmakta ve çarpıĢma kaçınılmaz olmaktadır. KavĢak kollarından yaklaĢan araçların 
hızlarının farklı olması kazanın Ģiddetini artırmakta ve kavĢaklarda ölümlü ya da ciddi yaralanmalı 
kazalarla sonuçlanmaktadır. 

2. ĠġLETME PRENSĠBĠ 

Karayolları Trafik Kanununun 57/b/6 maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 109/b/6 maddesin-
de; “Trafik zabıtası veya ıĢıklı iĢaret cihazları bulunmayan kavĢaklarda, dönel kavĢağa gelen sürücü-
ler dönel kavĢak içindeki araçlara geçiĢ hakkını vermek zorundadırlar.” ibaresi yer almaktadır. 

 

 

                                                           
1 Karayolları Genel Müdürlüğü 
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3.TASARIM KRĠTERLERĠ 

KavĢak yaklaĢımına giren bütün taĢıtların dönel ada çevresinde seyreden taĢıtlara yol vermesi ge-
rekmektedir. Bu uygulamada, serbest trafik akımını sağlamak ve trafik kapasitesini artırmak için “Yol 
Ver” iĢareti kullanılır. Bu tip kavĢakların tasarımında, örülme hareketleri tasarım veya kapasite kriteri 
olarak dikkate alınmaz. 

Bu kavĢaklar, transit trafiğin kavĢak bölgesini doğrusal veya buna yakın bir hat ile geçmesine izin 
vermeyip, giriĢte kanalize yönlendirme adaları ve merkezi dönel ada vasıtasıyla uygun dairesel yö-
rüngelerde sağa saptırılması prensibine göre çalıĢmaktadır. 

 

ġekil 1.Modern Dönel KavĢak Elemanları 

“Yol ver” prensibi ile tasarlanan modern dönel kavĢaklarda ayrılma ve katılma çakıĢmaları fazla de-
ğiĢmemekle birlikte, kesiĢmeler ortadan kaldırıldığından yol güvenliği önemli ölçüde artmaktadır. 

4. KAVġAK TĠPLERĠ VE KARġILAġTIRILMASI 

 Mini Modern Dönel KavĢaklar 

 ġehiriçi Tek ġeritli Modern Dönel KavĢaklar 

 ġehiriçi Çift ġeritli Modern Dönel KavĢaklar 

 Kırsal Tek ġeritli Modern Dönel KavĢaklar 

 Kırsal Çift ġeritli Modern Dönel KavĢaklar 

 

Tablo 1. Tasarım Elemanları Kriterleri 

Mini Dönel Şehiriçi Şehiriçi Kırsal Kırsal

Kavşak Tek Şerit Çift Şerit Tek Şerit Çift Şerit

Tavsiye edilen 25 35 40 40 50

maksimum giriş km/saat km/saat km/saat km/saat km/saat

tasarım hızı

Yaklaşım başına

maksimum giriş

şeridi sayısı

Tipik iç çember çapı (m) 13 - 25 30 - 40 45 - 55 35 - 40 55 - 60

4-Kollu dönel kavşaklardaki Bölüm (3) Bölüm (3) 

tipik günlük servis Trafik talebine göre Trafik talebine göre 

hacimleri (araç/gün)

10 000 20 000 20 000

Tasarım Elemanı

1 1 2 1 2
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5. GÜVENLĠK 

Günümüzde, karayolu güvenliği tek baĢına değil, ulaĢtırma sisteminin bir parçası olarak dikkate 
alınmaktadır. Karayollarındaki güvenlik önlemleri; kaza riskinin azaltılması, risk faktörlerinin ortadan 
kaldırılması ve kazaların olumsuz sonuçlarının azaltılması Ģeklinde ortaya konulmakta, bu kapsamda 
belirgin Ģekilde ele alınan güvenlik önlemleri hız sınırlamaları ve motorlu taĢıt trafiğinin yaya ve bisik-
let trafiğinden ayrılması olarak gündeme gelmektedir.  

5.1. Risk grupları 

AraĢtırmalar karayolu trafik kazalarında en önemli sorumluluğun insanda olduğunu göstermekte ve 
sürücüler ile diğer yol kullanıcıları tarafından yapılan tipik hatalar, hemen hemen kazaların tamamın-
da benzerlik arz etmektedir. Dolayısıyla, yaya ve sürücüler dahil tüm yol kullanıcılarından trafik kaza-
larıyla sonuçlanabilecek hatalar yapmaları her zaman beklenmektedir. Ancak, bu tür ortak insan 
hatalarından hareket ederek, ciddi yaralanma ve ölümlü kazaların oluĢtuğu bir karayolu trafik sistemi, 
teknik açıdan kabul edilebilir bir durum olmayıp olağan insan hataları felaketlere yol açmamalıdır.  

Trafik güvenliği ile ilgili sorumluluk, yol kullanıcıları ile karayolu ulaĢım sistemi konusunda hizmet 
veren karayolu kuruluĢları, taĢıt üreticileri, kanun koyucu ile takip ve icra organları arasında paylaĢıl-
malıdır. Yol kullanıcılarının sorumluğu; karayolu sisteminin gereklerine (diğer bir deyiĢle trafik kuralla-
rına) uymak, mevcut korunma ekipmanlarını kullanmak ve sorumluluk bilinci ile hareket etmektir. 
Karayolu sistemini ortaya koyan kurum/kurumların sorumluluğu ise; kaza risklerini en aza indirerek, 
insanın fiziki olarak ciddi bir yaralanmaya maruz kalmaksızın direnç gösterebileceği kazalar dıĢında 
minimum kaza olasılığına sahip bir karayolu sistemini kullanıcılara sunmaktır. 

5.2.Yaralanma ve ölüm riskleri  

Yapılan araĢtırmalara göre karayolu trafik kazalarında; 

 Yaralanmalı kaza sayısı ortalama taĢıt hızının karesi ile, 

 Ölümlü kaza sayısı ortalama taĢıt hızının dördüncü kuvveti ile,  

doğru orantılı olarak artmaktadır. Farklı çarpıĢma hızlarında yayalar ve taĢıtlar için ölüm riskini gös-
termektedir.  

 

 

 

ġekil 2.ÇarpıĢma Hızı ve Ölüm Riski Arasındaki ĠliĢki 
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ÇarpıĢma hızı – ölüm riski grafiği, ölüm riskinin  % 10‟a kadar olduğu bölümde riskin nispeten yavaĢ 
ve daha sonra hızla arttığını göstermektedir. Buradan hareketle, ölüm riskinin  % 10 'dan fazla olduğu 
hızlardaki çarpıĢmaları önleyecek Ģekilde tasarlanmıĢ bir karayolu trafik sistemi, güvenliği istenen 
seviyelerde sağlayabilecektir. O halde; 

 Yaya - araç çarpıĢmasında 30 km/saat, 

 TaĢıt - taĢıt ya da taĢıt - cisim Ģeklindeki yandan çarpıĢmalarda 50 km/saat, 

 TaĢıt - taĢıt ya da taĢıt - cisim Ģeklindeki kafa kafaya çarpıĢmalarda 70 km/saat, 

lik hızlar kapasite-güvenlik-maliyet dengelemesinde referans hız değerleri olarak kullanılabilir. Bu 
verilerden, bazı temel planlama ve tasarım kuralları elde edilebilir. Bu kurallar kısaca Ģunlardır: 

 Yayalar motorlu taĢıt trafiğinden ayrılmalıdır.  

 Yaya–bisiklet sürücüleri ile motorlu taĢıtlar arasındaki çatıĢma noktalarında hız tercihen 30 
km/saat veya daha düĢük olmalıdır. 

 KavĢaklar, özellikle yandan çarpma Ģeklindeki kazalar için, çarpıĢma hızını azaltacak Ģekilde 
tasarlanmalı ve tercihen hızlar 50 km/saat veya daha daha düĢük alınmalıdır.  

 Kafa kafaya çarpıĢma ve sert cisimlere çarpma riski mümkün olduğunca azaltılmalıdır.  

Diğer taraftan kavĢaklara yaklaĢım hızları ile kavĢak içindeki taĢıtların sirkülasyon hızlarının azaltıl-
masına yönelik tedbirler trafik güvenliği açısından yeterli değildir. ÇatıĢma risklerini ve kazaların 
olumsuz sonuçlarını azaltacak önlemlerin de alınması öncelikli güvenlik ihtiyaçlarındandır. Bu önlem-
ler: 

 Standart tip kavĢakların kullanımı,  

 Potansiyel çatıĢma nokta sayısının ve çatıĢma alanlarının büyüklüğünün azaltılması,  

Ģeklinde özetlenebilir. 

5.3 Dönel kavĢaklarda trafik güvenliği 

Ġki yönlü dur kontrollü bir kavĢağın olduğu kırsal bir alanda, kazaları azaltmak için dönel kavĢak inĢa 
edilmesi durumunda eğer yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) değeri 10.000 ise, yaralanmalı kazalar-
da sağlanabilecek azalma yaklaĢık % 66 ve YOGT değeri 20.000 olan kavĢaklarda ise bu oran yakla-
Ģık % 64 düzeyindedir. Kentsel kavĢaklarda bu oranlar daha düĢüktür. 

Kentsel alanlardaki dönel kavĢaklar ile sinyalize kavĢaklar karĢılaĢtırıldığında, yaralanmalı kazalarda 
dönel kavĢaklar yaklaĢık %33 ve YOGT değeri 20.000 olan kırsal alanlarda ise yaklaĢık % 56‟ lık 
kaza azalması sağlamaktadır. YOGT değeri 40.000 olan kentsel alanlarda ise bu oran yaklaĢık %15 
civarındadır. Dönel kavĢaklardan sağlanan trafik güvenliği 50.000‟ den daha yüksek YOGT değerle-
rinde sinyalize kavĢaklara benzemektedir. 

BaĢka bir araĢtırma da, dönel kavĢaklar sayesinde Amerika BirleĢik Devletlerinde toplam kaza sayı-
sının % 60-70 ve dünyada % 50-90 oranında azaldığı tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan kaza sayısındaki 
azalmanın yanında kaza Ģiddetlerinde de dönel kavĢaklar sayesinde büyük düĢüĢler sağlanmaktadır. 
Avustralya‟da yapılan araĢtırmalara göre kavĢaklardaki yaya kazaları dönel kavĢaklarda %68 oranın-
da gerilemekte ve bisikletlilerin kavĢaklarda karıĢtıkları kazalarda da büyük düĢüĢler sağlanmaktadır. 
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Dönel kavĢaklarda görülen kaza tipleri yaklaĢımlardan gelen taĢıtların sirkülasyon alanına girerken 
yaptıkları kazalar, zaman zaman arkadan çarpmalar, sirkülasyon sırasında hatalı Ģerit kullanımından 
dolayı yanal sürtünmeler, orta ada üzerine çıkma ve yol dıĢına çıkma Ģeklinde görülmekte olup, 
meydana gelen kazaların ölüm riskleri oldukça düĢüktür. 

Dönel kavĢaklarda en sık görülen kaza tipleri ise; 

 GiriĢte sirkülasyon halindeki taĢıtlara yol vermeme, 

 Sirkülasyon yolundan çıkan tek taĢıtın yaptığı kazalar, 

 Orta adaya yapılan tek taĢıtlı kazalar olarak görülmektedir. 

KavĢak tiplerine göre % kaza oranlarını ve dönel kavĢaklardaki Ģerit kullanımını göstermektedir. En 
çok kaza sırasıyla, çok kollu sinyalize, 4 kollu ve T (3 kollu) hemzemin kavĢaklarda görülürken, en az 
kaza oranlarına dönel kavĢaklarda rastlanmaktadır. 

 

 

ġekil 3. KavĢak Tiplerine Göre % Kaza Oranları 

 

Dönel kavĢaklarda sirkülasyon yolu 1 Ģeritten fazla oldu-
ğunda taĢıtların doğru Ģeridi kullanmaları özellikle yanal 
sürtünme kazalarının azaltılmasında önemlidir. Ġncelendi-
ğinde A taĢıtı yaklaĢımda kullandığı Ģerit itibariyle sağa 
dönüĢ yapmayı isterken B taĢıtları düz olarak karĢıya 
geçmeyi C taĢıtı ise sola dönmeyi veya U dönüĢü yapmayı 
tercih etmektedir. Bu hareketler dıĢında hem sirkülasyon 
yolu hem de yaklaĢım Ģeritlerinin kullanımı dönel kavĢak 
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 Dönel kavĢaklar diğer hemzemin kavĢaklara göre daha az çatıĢma noktasına sahiptir Dik açı, 
sola dönüĢ ve kafa kafaya çarpıĢma gibi tehlikeli kesiĢme ve çatıĢma durumları dönel kavĢak 
kullanımı sayesinde büyük ölçüde önlenmektedir. Tek Ģeritle yaklaĢılan dönel kavĢaklar daha az 
kesiĢme ihtimali ile yaya geçiĢ mesafelerinin kısa olmasından dolayı çok Ģeritli yaklaĢıma sahip 
dönel kavĢaklardan daha güvenlidir. 

 Dönel kavĢağın geometrisi ile elde edilen düĢük hızlar sürücülere potansiyel çatıĢmalara tepki 
vermeleri için daha fazla zaman tanırken, dönel kavĢakların güvenlik performansının artmasına 
da yardımcı olmaktadır. 

 Sürücüler dönel kavĢak boyunca aynı hızda seyahat ettikleri için kaza Ģiddeti kontrollü kavĢakla-
ra göre daha düĢüktür. 

 Sinyalize olmayan kavĢaklarla karĢılaĢtırıldığında, yayalar dönel kavĢakları geçerken bir yakla-
Ģım üzerinde sadece trafiğin bir yönünden gelen taĢıtları kontrol etmek durumundadırlar. Bunun 
yanı sıra dönel kavĢağa giren ve dönel kavĢaktan çıkan sürücülerin hızları iyi bir tasarımla azal-
tılmıĢ olacağından yaya-taĢıt kesiĢmeleri büyük riskler oluĢturmayacaktır. 

 

 

a-3 Kollu KavĢaklar 

 

 

ġekil 4.Modern Dönel KavĢaklarda ÇakıĢmalar 
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4 kollu bir kavĢakta taĢıt-yaya çakıĢması 16 iken bu kavĢaklarda 8‟e indiği görülmektedir. 

5.4. Dönel kavĢaklar ve yayalar 

Kentsel veya kırsal bir alanda dönel kavĢak inĢa edildiğinde taĢıtlardan kaynaklanan ve yaralanmaya 
sebep olan çatıĢmalar azalmaktadır. Tablo 3‟ te Ġngiltere‟ de yapılmıĢ çalıĢmalarda dönel kavĢakların 
güvenlik yönünden sağladıkları faydaların genel olarak yayalar için de geçerli olduğu belirlenmiĢtir.  

TaĢıt hızlarının düĢük olmasından dolayı yayaların dönel kavĢaklarda ciddi kazalara uğrama riski 
diğer kavĢak tiplerinden daha düĢüktür. Aynı Ģekilde yayalar için dönel kavĢaklarda kesiĢme nokta 
sayısı diğer kavĢaklardan daha az olduğundan kazaların oluĢ sıklığı azalmaktadır. GiriĢ ve çıkıĢ 
arasındaki ayırıcı adalar, yayaların giren ve çıkan taĢıtlarla kesiĢmelerini önlemektedir.  

 
Tablo.2 Ġngiltere’deki Dönel Ve Sinyalize KavĢaklarda, Yayalar Ġçin Kaza Yüzdeleri 

Hollanda‟da dönel kavĢağa dönüĢtürülmüĢ 181 kavĢaktaki bir araĢtırma, yaya ile ilgili bütün kazaların 
%72, yayada yaralanma ile sonuçlanan kazaların %89 ve otomobil kazalarının %63 oranında azaldı-
ğını göstermektedir. 

 

Tablo.3 Hollanda’ Da 181 Dönel KavĢakta TaĢıt Tiplerine Ve Yayaya Göre Kaza Sayısındaki 
Yüzdelik Azalma. 

KavĢak tipi Bir milyon seyahatte yayalarla ilgili  kazalar 

Küçük dönel kavĢak 0.31 

Normal dönel kavĢak 0.45 

GiriĢleri geniĢletilmiĢ dönel kavĢak  0.33 

Sinyalize kavĢaklar 0.67 

Tip Bütün kazalar Yaralanmalı kazalar 

Otomobil %63 %95 

Moped %34 %63 

Bisiklet %8 %30 

Yaya %73 %89 

Toplam %51 %72 
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Norveç‟te 1985 ve 1989 yılları arasında 59 dönel ve 124 sinyalize kavĢaktan elde edilen kaza verileri 
üzerine bir analiz yapılmıĢtır. 59 dönel kavĢakta yaralanma ile sonuçlanan 33 kaza izlenmiĢtir. Sinya-
lize kavĢaklarda yaya yaralanması ile sonuçlanan kaza sayısı 287 kaza içinde 57 iken, 59 dönel 
kavĢakta ise 33 yaralanmalı kaza içinde sadece 1 olarak belirlenmiĢtir. 

Yayaların geçiĢ önceliğine sahip olduğu ve yaya geçitlerinin çizgi ile belirlendiği dönel kavĢaklarda 
yaya güvenliğinin artırıldığına dair bir veri bulunmamaktadır. Bu yüzden çizgili yaya geçitleri ABD 
dıĢındaki ülkelerde kullanılmamaktadır. Bununla birlikte ABD‟ de düĢük yaya trafiğine sahip kırsal 
bölgeler haricinde bütün yaya geçitlerinin çizgili yapılması önerilmektedir. Bu çizgilerin amacı çizgilere 
yaklaĢan sürücülerin hızlarını düĢürmeyi sağlamaktır. Diğer taraftan görme engelli yayaların güvenliği 
üzerine herhangi bir araĢtırma bulunmamaktadır. 

5.5. Dönel kavĢaklar ve bisikletler 

Ġngiltere‟de bisiklet sürücülerinin sinyalize kavĢaklarda dönel kavĢaklara göre daha az kazaya maruz 
kaldığını göstermektedir. Fransa‟nın batısında 15 kasabada yapılan bir araĢtırmaya göre sinyalize ve 
dönel kavĢaklarda 1988 yılında gerçekleĢen kazalar karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçları tablo 6‟ da gösteril-
mektedir. Analiz sonuçları Ģunlardır: 

 

Tablo.4 Dönel Ve Sinyalize KavĢaklarda Motosiklet Ve Bisiklet Sürücüleri Için  Kaza Yüzdeleri 
(Bir Milyon Seyahatte GerçekleĢen  Kaza Oranları) 

 Bir yıl boyunca sinyalize kavĢaklarda gerçekleĢen yaralanmalı kazalar dönel kavĢaklardaki 
kazaların iki katıdır. 

 Ġki tekerlekli taĢıtların sinyalize kavĢaklarda yaralanmalı kaza sıklığı dönel kavĢaklardaki yara-
lanmalı kaza sıklığından daha yüksektir (+% 77). 

 Ġnsanlar dönel kavĢaklarda gerçekleĢen bir kazada sinyalize kavĢaklarda gerçekleĢen bir kazaya 
göre daha sıklıkla ölmekte ve/veya ciddi bir Ģekilde yaralanmaktadır (+% 25). 

  Orantılı bir Ģekilde iki tekerlekli taĢıt kullanıcıları dönel kavĢaklarda, sinyalize kavĢaklarda oldu-
ğundan daha yoğun (%16) kazalara uğramakta ve sonuçları daha ciddi olmaktadır. 

Avrupa ülkelerinde bisiklet sürücülerinin trafik güvenliğini artırmak için daha itinalı bir tasarımın gerekli 
olduğu belirtilmektedir. Bisiklet kazalarının tipi dönel kavĢakta bisikletler için inĢa edilmiĢ düzeneklere 
bağlıdır. Eğer dönel kavĢakta bisiklete kolaylık ve güvenlik sağlayan düzenekler yoksa ya da sirkü-
lasyon yolunun dıĢ kısmında bir bisiklet Ģeridi varsa, tipik olarak giriĢ yapan taĢıtlar ve sirkülasyon 
yolunda giden bisiklet sürücüleri, bunun yanısıra çıkıĢa doğru ilerleyen taĢıtlar ve sirkülasyon halin-
deki bisiklet sürücüleri kazalara karıĢırken hatalı iĢaretlemeler de zaman zaman bu kazaların sebebi 
olabilmektedir. 

KavĢak Tipi Bisiklet sürücüleri Motosiklet sürücüleri 

Küçük dönel kavĢak 3.11 2.37 

Geleneksel dönel kavĢaklar 2.91 2.67 

GiriĢi geniĢletilmiĢ dönel kavĢaklar 7.85 2.37 

Sinyalize kavĢaklar 1.75 2.40 
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Tablo 5. Fransa’ Da 15 ġehirde Sinyalize Ve Dönel KavĢaklardaki Kazaların KarĢılaĢtırılması 

 

Sonuç olarak çoğu Avrupa ülkesinde kazaların önlenmesi için çeĢitli öneriler getirilmektedir. Bunlar: 

 Sirkülasyon yolunun dıĢ kısmında mümkün olduğunca bisiklet Ģeritlerinden kaçınmak 
ve/veya bunları iptal etmek önemlidir. 

 Trafik hacmi düĢük olduğunda,  tek Ģeritli dönel kavĢakların sirkülasyon yolunda ayrı bir dü-
zenleme yapmaksızın bisiklet sürücülerinin taĢıt trafiğine girmesine izin vermek gerekebilir( 
ör. Hollanda‟da YOGT=8000 taĢıt/gün değerine kadar bisiklet sürücülerine izin verilebilmek-
tedir). 

 TaĢıt ve bisiklet trafik hacmi yüksek olduğu zaman sirkülasyon yolunda bisikletler için ayrı 
bir yapısal düzenleme yapmak gerekmektedir. Bisiklet için ayrılan yol, yaya geçitlerine biti-
Ģik olarak, sirkülasyon Ģeridinin kenarından itibaren en az bir otomobil uzunluğunda olacak 
Ģekilde boydan boya çıkıĢ ve giriĢe doğru uzanmaktadır. Almanya‟ da kentsel alanlarda bi-
siklet sürücüleri dönel kavĢağa giren ve çıkan taĢıtlara göre önceliğe sahiptir. Hollanda‟ da 
bisiklet sürücüleri bisikletlere özel geçiĢ iĢaretleri ile yönlendirilmekte taĢıtların geçiĢine ön-
celik verilmektedir. Son olarak açıklanan ve geçiĢ noktalarında taĢıt trafiğine öncelik tanı-
yan, bisikletlere ayrı bir yol sağlamak için çeĢitli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem pek çok 
Avrupa ülkesinde kırsal bölgelerde uygulanan standart çözümlerdendir. 

Hız, bisiklet ve yaya güvenliğinde ana risk faktörüdür. Normal bisiklet hızları 20-25 km/saat arasında 
değiĢmektedir. TaĢıt hızlarının benzer değerlere getirilmesini sağlayan tasarımlar nispi hızların düĢ-
mesini sağlayarak güvenliği artırabilecektir. Trafiği yavaĢlatan tasarım özellikleri, kavĢağa giriĢ eğrilik 
ve yarıçaplarının ayarlanması, dönel kavĢak yaklaĢımlarının radyal düzende olması bisiklet sürücüle-
rinin güvenliğini sağlayan uygulamalardır. 

  Sinyalize 
kavĢaklar 

Dönel kavĢak-
lar 

Dört kollu kavĢak sayısı 1.238 179 

Yaralı sayısı 794 59 

2 tekerlekli taĢıtların dahil olduğu kaza sayısı 278 28 

Yaralanmalı kazalar/yıl/ dört kollu kavĢak 0.64 0.33 

Ġki tekerlekli taĢıt çarpıĢmaları/ yıl/ dört kollu kavĢak 0.23 0.13 

100 kazada 2 tekerlekli taĢıtlara çarpma 35.0 40.7 

Ciddi kazalar /yıl/  dört kollu kavĢak 0.14 0.089 

2 tekerlekli taĢıtlarla ciddi  kazalar /yıl/ dört kollu kavĢak 0.06 0.045 

Ciddi kazalar /100 kaza 21.9 27.1 

2 tekerlekli taĢıtlarla ciddi kazalar/ bir 2 tekerlekli araca 100 kaza 27.0 33.3 
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Hollanda‟ da bisiklet sürücülerinin geçiĢ üstünlüğüne sahip olmadığı dönel kavĢaklarda, dönel kavĢak 
çevresinde müstakil bisiklet yollarındaki yaralanmalı kazalarda %90 oranında bir azalma görülmüĢtür. 

5.6.Dönel kavĢakların kapasitesi 

Dönel kavĢaklar düĢük trafik hacimlerinden yüksek trafik hacimlerine kadar çok geniĢ bir yelpazede 
hizmet verirler. Bunun belki de en önemli avantajı sürücülerin her kavĢak noktasında aynı tip kavĢak-
la karĢılaĢmaları sonucunda, kavĢakta nasıl davranacakları ile ilgili bir sorunla karĢılaĢmamalarıdır. 
AĢağıda dönel kavĢağa giren taĢıt hacimlerine göre verilen kapasite değerleri genel tasarım amaçları 
doğrultusunda kullanılabilir: 

 Tek Ģeritli dönel kavĢaklar  : 2500 – 2800  taĢıt/saat 

 Ġki Ģeritli dönel kavĢaklar  : 3500 – 4000  taĢıt/saat 

 Üç Ģeritli dönel kavĢaklar  : 5800 - >   taĢıt/saat 

6-MALĠYETLER 

Problemli kavĢak noktalarının güvenlik ve kapasite açısından iyileĢtirilmesi için yapılması gereken 
çalıĢmaların maliyeti, genellikle mevcut kaynaklardan daha fazladır. Dolayısıyla, ihtiyaç ve uygulana-
bilirlik arasında bir denge oluĢturulmalıdır. Bunu yaparken, en etkili olacak güvenlik önlemlerine odak-
lanmalı ve öncelik sıralaması oluĢturulmalıdır. Bazen, ”en uygun” öncelik sıralamasından sapılabilir. 
Ancak, tahmini yararlar ve maliyetler göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢ önlemler listesi, karar 
vericilere yol gösterici olmalıdır. 

6.1. Hemzemin kavĢak maliyetleri 

 

Her bir yaklaĢım uzunluğu 1 km. olan 4 kollu hemzemin bir 
kavĢağın bitümlü sıcak karıĢım (BSK) ile kaplandığı varsa-
yılarak km. yapım maliyeti 2010 birim fiyatları ile 1.000.000 
TL olarak alındığında; 

Toplam hemzemin kavĢak yapım maliyeti=4 km x 
1.000.000 TL/km=4.000.000 TL olarak bulunabilir. 

 

 

 

 

6.2.Köprülü kavĢak maliyetleri 

Aynı kavĢağın bir yönü üzerinde yaklaĢık 250 m. uzunluğunda bir köprü olduğu varsayılarak, köprü-
nün birim yapım maliyeti 15.000 TL/metre olarak alındığında; 

 Köprü yapım maliyeti=15.000 TL/m x 250 m.=3.750.000 TL  

olarak hesaplanabilir. Diğer taraftan aynı yönün köprü dıĢında kalan uzunluğu; 

 2 km - 0,250 km   =1,75 km.dir. Bu kesimin yapım maliyeti ise; 
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 1,75 x 1.000.000 TL/km  =1.750.000 TL olarak bulunur. Diğer yönün yapım 
maliyeti ise; 

 2 km x 1.000.000 TL/km  =2.000.000 TL olarak tespit edilir. YaklaĢık olarak 1 
km. ayrılma ve katılım yollarının uzunluğu alınacak olursa; 

1 km x 1.000.000 TL  =1.000.000 TL  

Sonuç olarak köprülü kavĢağın toplam yapım maliyeti; 

3.750.000 + 1.750.000 + 2.000.000 + 1.000.000 =8.500.000 YTL olarak tespit edilebilir.(1) 

6.3. Maliyetlerin karĢılaĢtırılması 

Bölüm 5.1 ve 5.2‟ de yapılan hesaplamalar içinde ilk yapım maliyetleri dıĢında bakım, iĢletme ve 
onarım maliyetleri ile kamulaĢtırma maliyetleri bulunmamaktadır. Ancak yapılan araĢtırmalarda bu 
maliyetlerin köprülü kavĢaklarda daha yüksek olduğu bilinmektedir. Basit olarak yapım maliyetleri 
açısından bakıldığında; 

8.500.000 / 4.000.000 =~2,1 kat fark vardır. Buradan köprülü kavĢakların maliyet yönünden en 
son düĢünülmesi gereken bir alternatif olduğu varsayılabilir. Diğer taraftan hemzemin kavĢaklar ara-
sındaki maliyet karĢılaĢtırması bölüm 6.4‟ da kısaca anlatılmaktadır. 

6.4.Dönel kavĢakların maliyeti 

Dönel kavĢakların ilk yapım maliyeti diğer hemzemin kavĢaklarla yaklaĢık olarak aynı düzeyde iken 
köprülü kavĢaklara göre oldukça ucuzdur. Fakat dönel kavĢakların asıl tercih sebebi kazalarda mey-
dana gelen azalmadan elde edilen faydalardır. 

Genellikle dönel kavĢaklar diğer kavĢak türleri ile karĢılaĢtırıldığında, önemsiz oranda daha yüksek 
bir aydınlatma gücü, daha yüksek maliyetli bir iĢaretleme ve kaplama-çizgi bakım maliyetleri içerir. 
Diğer kavĢak maliyetlerinden farklı olarak dönel kavĢak içinde ve çevresinde yapılması gereken çevre 
düzenlemeleri ve bunların bakım maliyetleri de bir miktar maliyet artıĢına sebep olabilir. 

Sinyalize kavĢakların bakım maliyetleri hesaplamalarda göz ardı edilmemelidir. Ampul, elektrik sarfi-
yatları, montaj aparatları ve elektronik sistem maliyetleri dikkate değer nitelikte olup bu giderler yöre-
den yöreye değiĢmektedir. Makul bir değer olması açısından sinyalize bir kavĢakta elektrik sarfiyatı 
yaklaĢık olarak 3 000 $/yıl civarındadır.(2) 

7.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Son yıllarda pek çok ülkede karayolu kavĢak noktaları üzerindeki trafik güvenliği sorunlarına çözüm 
olarak önerilen dönel kavĢaklar, kapasite ve maliyet açısından uygun özellikleri ile ülkemiz için de 
tercih edilebilecek nitelikler taĢımaktadır. Avrupa Birliği ile müzakere aĢamasındaki Türkiye‟ nin Avru-
pa Karayolu ağına entegrasyonu açısından kentsel ve kırsal karayolu ulaĢımında modern dönel 
kavĢakların daha fazla uygulamaya konulması kaçınılmaz bir gerekliliktir.  
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TÜRKĠYE’DE MOTOSĠKLET KÜLTÜRÜ: BETĠMSEL BĠR ÇALIġMA 

 

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye‟de motosiklet sayısının hızla artması, beraberinde yeni bir kültürün doğması, 
trafik kazalarının artması gibi sonuçları da doğurmuĢtur. Yapılan birçok araĢtırma bizlere,  trafik kaza-
larına karıĢan sürücülerinin büyük bir çoğunluğunun eğitim seviyelerinin düĢük olduğunu göstermek-
tedir. Ülkemizde, motosikleti hobi amaçlı olarak kullanan büyük bir kesimin eğitim seviyesinin yüksek 
olduğu düĢünülmektedir. Yeni oluĢan bir kültürü pozitif yönde geliĢtirmek için bu çok önemli bir avan-
tajdır. 

ÇalıĢma grubunu; motosiklet dernek, kulüp ve gruplarına üye olan motosiklet kullanıcıları oluĢturmak-
tadır. Ġnternette web sayfası bulunan motosiklet gruplarına üye olan yaklaĢık 2500 hobi amaçlı sürücü 
tespit edilmiĢtir. Ġnternetteki gruplarla temasa geçilerek 300 motosiklet sürücüsüne ulaĢılmıĢ, 260 
adet geri bildirim alınmıĢtır. Anket yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket prog-
ramı kullanılarak çözümlenmiĢtir. Veri çözümlemede frekans, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıĢtır. 

Anket sonuçları incelendiğinde; Katılımcıların eğitim seviyelerinin yüksek ve bilinçli sürücüler olduğu 
anlaĢılmaktadır. Kadınların daha çok düĢük hacimli motosikletleri tercih etmekteyken, erkeklerin daha 
büyük hacimli motosikletler tercih ettiği, katılımcıların motosiklet alırken olumsuz pekiĢtirmeler ve 
olumsuz duygular ile karĢı karĢıya kaldıkları, Türkiye‟deki motosiklet eğitimlerini ve A2 ehliyeti alma 
kıstaslarını yetersiz buldukları gibi sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Motosiklet, trafik, motosiklet kültürü, motosiklet kazaları, motosiklet eğitimi 

 

MOTORCYLE CULTURE IN TURKEY: 

A DESCRĠPTĠVE STUDY 

 

ABSTRACT 

Rapid increase in the number of motorcycles in Turkey in recent years has leaded to an increase in 
traffic accidents. A number of research has showed that the drivers involved in traffic accidents have 
low education levels. Motor cyclists who own motors as hobby in Turkey are higher levels of educa-
tion. This is an important advantage to develop the traffic culture in a positive way. 

In this study, who are members of motorcycle groups and associations were examined.As resarch 
method, survey was used.( Response rate= %87-260 survey replied) As a general, a prejudice was 
found in society against the motorcyclists. Licening criteria and motorcycle training criteria are not 
efficient. Motorcycle riders are generally conscious. Women are more cautious drivers than men and 
were identified in less accidents as a result. 

Key Words:  Motorcycle, traffic,  motorcycle culture, accidents, motorcycle training 
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GĠRĠġ 

Motosiklet, dünyanın birçok ülkesinde, önemli bir ulaĢım aracı olarak trafikteki yerini almaktayken, 
ülkemizde halen tehlikeli ve zenginlerin tercih ettiği bir araç olarak görülmektedir.  Motosikletin ülke-
mizde hala benimsenmemiĢ bir araç olmasının bir çok sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi “önyar-
gı”dır. Ancak son yıllarda, bu önyargıların yavaĢ yavaĢ silindiğini, motosikletin trafikte hızla tercih 
edilen bir araç haline geldiğini görmekteyiz. 

Her ne kadar, trafik; yazılı kurallar ile belirli bir çerçevede organize edilse de, yazılı olmayan kuralların 
da hakim ve etkili olduğunu söyleyebiliriz. ĠĢte bu yazılı olmayan kurallar, trafik kültürü adını verdiği-
miz olgunun yalın halidir. 

Trafik kültürü bir milletin geliĢmiĢlik ölçüsü ile eĢdeğerdir. BaĢka bir ifade ile, bir ülkenin toplumsal 
yapısını trafikteki düzen ve davranıĢlara, trafik kültürüne bakarak az-çok anlayabiliriz. 

Motosikletin bir taĢıt olarak trafikteki yerini yeni yeni alması sürecinde, yeni bir kültürün de ortaya 
çıktığını gözden kaçırmamak gerekir. Türkiye‟de motosiklet kültürü taze iken, bu kültürün modern bir 
ülkeye yakıĢır olması için, baĢta devlet olmak üzere herkes taĢın altına elini sokmalıdır. Bu kültürün 
olumlu yönde geliĢmesi için, eğitimin önemi tartıĢılamaz. Bu bağlamda, motosiklet sürücülerinin 
eğitim seviyelerinin yüksek olması ise çok büyük bir avantajdır. 

Bu çalıĢmada; toplumun temel taĢlarından olan sivil toplum örgütlerinin motosiklet kültürünü oluĢtur-
madaki rolleri baz alınmıĢtır. Sayıları azımsanmayacak kadar yüksek olan bu sürücülerin profilleri, 
motosikleti genel anlamda hobi ve ulaĢım amaçlı olarak kullanan, trafikte fazlaca sayıya sahip bir 
kesimin, buna paralel olarak ta Türkiye‟deki motosiklet kültürünün durumunu gözler önüne serecektir. 

MOTOSĠKLET KÜLTÜRÜ  

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuĢaktan kuĢağa aktardığı her türlü maddi ve manevi 
özelliklerin bütününe kültür denir. 

Kültürün özelliklerine baktığımızda, geçmiĢten günümüze süregelen ve sürekli değiĢim içinde olan 
göreli bir kavram olduğunu görüyoruz. BaĢka bir anlatımla, her toplumun kendine özgü bir kültürü ve 
kültürün sürekli etkileĢim içinde olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede eğer ülkemizde bir motosiklet 
kültüründen bahsedeceksek bu kültürün tarihsel boyutunun yanı sıra halk tarafından nasıl algılandı-
ğının da ortaya konması gerekecektir. 

Motosiklet 1900‟lü yılların baĢında Avrupa ve Amerika‟da etkin olarak kullanılmaya baĢlandığında 
ülkemizde daha otomobilin bile yeni yeni var olmaya baĢladığı gerçeği; aslında motosiklet ile çok geç 
tanıĢan ve bir o kadar da yabancı olduğumuz tezini ortaya çıkarmaktadır. 

Sanayi devriminden sonra motosikletin dünyada yaygınlaĢan bir araç haline gelmesi sonucunu do-
ğursa da ülkemize Marshall yardımları olarak bilinen destek sonucunda motosikletin kamu aracı 
olarak kullanılmaya baĢlamasıyla dikkat çekerek toplumda ufakta olsa bir bilincin baĢlaması; yaklaĢık 
yarım asır sonra olmuĢtur. 

1940‟lı yıllardan sonra motosiklet dünyada hızla geliĢen bir fenomen haline geldi. Her ne kadar eko-
nomik bir ulaĢım aracı olarak bir çok coğrafyada tercih edilmesine karĢın, özgürlüğün ifadesinde bir 
sembol olarak ta kullanılmaya ve bu çerçevede ayrı bir kültür oluĢması da tesadüf değildir.  

Örneğin; Ġsviçre‟ de yapılan ve 1990-2008 yılları arasındaki motosikletle ilgili literatür taramasına 
göre;  motosikleti, ekonomik ve pratik olan karlı bir ulaĢım aracı olarak gören insanlar olduğu kadar, 
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motosiklet kullanmanın özgürlük hissi ve heyecan veren bir fenomen olduğunu savunanlar da çoğun-
luktadır. (Nyberg ve Berg;2009) 

A.B.D‟de 1940‟lı yılların baĢından itibaren hoĢnutsuz savaĢ gazilerinin caddelerde sembolik olarak 
motosikletlerle boy göstermeye baĢlamaları, ilerleyen yıllarda sosyal grupların bir amaç çerçevesinde 
motosiklet ile topluluklar-gruplar oluĢturmaları hatta Hell Angels ve The Outlaws gibi gangster grupla-
rının motosikletli çete olarak boy göstermeleri bu renkli tarihin sayfalarında yerini alır-
ken(Duhon;2010); yapılan sinema filmleri ile motosiklet klüpleri dünya çapında yaygınlaĢmaya baĢ-
lamıĢtır.  

1953 yılındaki “The Wild One”, 1963 yılındaki “The Great Escape”, 1964 yılındaki “The Leather Boys”, 
1969 yılındaki “Easy Riders”,1991 yılındaki “Harley Davidson and The Malboro Man”, yine 1991 
yılındaki “ Born to Ride”, motosiklet kültürünün dünya çapında Ģekillenmesine yardımcı olmuĢ sinema 
yapıtlarıdır. 

Dünyadaki birçok etkileĢim ve sosyal hareketlerden ülkemiz, motosiklet anlamında biraz da olsa 
etkilenmiĢtir diyebiliriz. Ancak bu etkileĢim genel anlamda ideolojik etkileĢimlerden uzak, sadece 
sosyal paylaĢım unsuru veya özgürlüğü yaĢama adı altında oluĢturulmuĢ bir felsefe olarak kendini 
göstermiĢtir. Motosikletli grup-klüp veya derneklerin ülkemizde daha çok 1990‟lı yıllarda ortaya çıktı-
ğını görüyoruz. 

Amerika‟da ve Avrupa‟da  suç örgütü olarak faaliyet gösteren motosikletli grupların, savaĢa karĢı bir 
isyan göstergesi çerçevesinde oluĢturduğu grupların veya tüm dünyayı etkilemiĢ olan doğaya dönüş 
felsefesi (Rusell; 2005) çerçevesinde oluĢmuĢ akımların ülkemizde 1990‟lı yıllara kadar olmadığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 

1970lerde tüm dünyada motosiklet özgürlük ve kaçıĢın sembolü olarak görülmüĢtür. Amerika kıtasın-
da gençlerin Ģehir hayatından uzaklaĢıp motosiklet üzerinde gezindikleri, dengede durmaya çalıĢtıkla-
rı bir eğlence aracı olarak süregelmiĢtir. Dirty-bike adını verdiğimiz bu ekolün tamamlayıcısı ise off-
road dediğimiz arazi motosikletleri olmuĢtur.Sonraki yıllarda ise doğa ve Ģehrin karıĢımı enduro tarzı 
motosikletlerin ortaya çıktığını görüyoruz(Rusell:2005). 

Bu bağlamda yaĢanılan zamanın özellikleri,sosyal ortam ve ekoller motosiklet kültürünün Ģekillenme-
sini sağlamıĢtır diyebiliriz. Günümüzde pahalı benzin fiyatları ve trafik sıkıĢıklığı gibi problemlerin 
özellikle moped ve scooter tarzı küçük hacimli ve ekonomik motosikletlerin satıĢını arttırdığı gerçeği 
bu tezi doğrular niteliktedir. 

90‟lı yıllardan sonra ise özellikle bir marka veya motosiklet tarzının ortak payda olarak alındığı moto-
siklet klüplerinin varlığından söz edebiliriz.Örnek olarak H.O.G yani Harley Owners Group‟un Türkiye 
oluĢumundaki ortak payda Harley Davidson marka motosiklet sahibi olmak iken, EMOK  grubunda 
Enduro tarzı motosiklete sahip olmanın baz alındığını görebiliriz. 

Günümüzde, motosiklet sayısının iyice artması, internet gibi sosyal paylaĢım unsurlarının yaygınlaĢ-
ması ülkemizdeki motosiklet kültürünün geliĢmesine sebep olduğu gibi, bu tür grupların yaygınlaĢma-
sı sonucunu da doğurmuĢtur diyebiliriz. 

Bu çerçevede motosiklet grubu oluĢturmadaki ortak payda yelpazesinin de çok çeĢitli olduğunu gör-
mek mümkündür. Ġnternette blogları bulunan motosiklet grupları incelendiğinde; ülkemizde ki motosik-
let gruplarının; Cinsiyete göre, markaya göre, motosiklet tarzına göre, sosyal grubun amacına göre, 
coğrafyaya göre farklı adlar  altında çok çeĢitli ve geniĢ bir yelpaze oluĢturduğunu görüyoruz. Adı ve 
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amacı ne olursa olsun bu grupların hepsinin ortak paydası motosiklet olup, ülkemizde yeni Ģekillen-
meye baĢlayan bir kültürün yegâne unsurlarıdır. 

I.ÇALIġMANIN AMACI 

AraĢtırmanın genel amacı Türkiye’de motosiklet dernek, kulüp ve gruplarına üye olan motosik-
let sürücülerinin profilleri, trafik eğitim ve sürüĢ alıĢkanlıkları ile ilgili tutumlarının genel olarak 
ortaya konulmasıdır.  

Genel amaç doğrultusunda araĢtırmanın alt amaçları aĢağıda sıralanmıĢtır; 

- Türkiye‟de motosiklet kullanan ve sosyal bir guruba üye olan kiĢilerin eğitim düzeylerinin belirlenmesi, 

- Motosiklet seçiminde kiĢisel, ekonomik ve çevresel etmenlerin öneminin belirlenmesi, 

- Türkiye‟de motosiklet eğitimlerinin genel durumunun tespiti, (Buna göre bilimsel esaslara dayalı 
motosiklet eğitimi için önerilerde bulunulması) 

- Motosiklet sürüĢ alıĢkanlıklarının belirlenmesi, 

- Motosiklet sürüĢünde risk, güvenlik ve trafik kavramlarının algılanıĢı ve bu çerçevede trafik kazaları-
nın azaltılması yönünde yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunulması, 

- Motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren yasal mevzuattaki sorunların ortaya konması, 

- Motosiklet sürücülerinin yasal mevzuat dıĢındaki problemlerini belirlemek ve çözüm önerilerinde 
bulunmaktır. 

Bu çalıĢma sonuçlarına göre Türkiye’de ki motosiklet kültürünün bir kesit olarak resminin 
ortaya çıkarılarak, kazların azaltılması, motosiklet eğitimlerinin yeniden yapılandırılması açı-
sından öncü olacağı inancındayız. 

II.YÖNTEM 

Bu bölümde, araĢtırmanın modeli tanıtıldıktan sonra, araĢtırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama 
araçları ve verilerin çözümlenmesi anlatılmıĢtır. 

II.a.AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma, var olan durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan tekil tarama modelinde bir 
araĢtırmadır. AraĢtırmada ihtiyaç duyulan veriler anket tekniğiyle toplanmıĢtır. Verilerin toplanmasın-
da katılımcılara bir müdahalede bulunulmamıĢtır. Katılımcıların, motosiklet durumları, eğitim, motosik-
let alma sebepleri, sürüĢ alıĢkanlıkları, güvenlik, risk ve trafik konularına iliĢkin görüĢleri alınmıĢtır. 

II.b.Evren ve ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın evrenini motosiklet kullanan, motosiklet sahibi sürücüler oluĢturmaktadır.  

ÇalıĢma grubunu ise motosiklet dernek, kulüp ve gruplarına üye olan motosiklet kullanıcıları oluĢtur-
maktadır. Ġnternette web sayfası bulunan motosiklet gruplarına üye olan yaklaĢık 2500 hobi amaçlı 
sürücü tespit edilmiĢtir. Ġnternetteki gruplarla temasa geçilerek 300 motosiklet sürücüsüne ulaĢılmıĢ, 
260 adet geri bildirim alınmıĢtır. 

II.c.Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada bilgi toplama aracı olarak sekiz bölümden oluĢan “Anket” kullanılmıĢtır. 
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II.d.Anket 

Katılımcıların, motosiklet durumları, eğitim, motosiklet alma sebepleri, sürüĢ alıĢkanlıkları, güvenlik, 
risk ve trafik konularına iliĢkin görüĢlerini ve karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin çözüm önerileri almak 
amacıyla “Anket Formu” geliĢtirilmiĢtir. Ölçme değerlendirme ve alan uzmanı görüĢü alındıktan 
sonra, gerekli düzeltmeler yapılmıĢ ve ankete son Ģekli verilmiĢtir. Anket oluĢturulurken katılımcıların 
tutumlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir yaklaĢım izlenmiĢtir. 

II.e.Verilerin Analizi 

Anket yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak çözümlen-
miĢtir. Veri çözümlemede frekans, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıĢtır. 

Elde edilen veriler aĢağıdaki sıraya göre çözümlenmiĢtir: 

- Katılımcıların kiĢisel bilgilerinin frekans ve yüzde dağılımlarının belirlenmesi,  

- Katılımcıların önermelere iliĢkin verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımlarının belirlenmesi, 

- Motosiklet Durumları ile ilgili görüĢler, 

- Motosiklet Eğitimi ile ilgili görüĢler, 

- Motosiklet Alma sebepleri ile ilgili görüĢler 

- Motosiklet SürüĢ AlıĢkanlıkları ile ilgili görüĢler 

- Motosiklette Güvenlik ile ilgili görüĢler, 

- KarĢılaĢılan riskler ile ilgili görüĢler, 

- Trafikteki durum ve problemlere ilgili görüĢler,  

- Cinsiyet ve gelir durumuna göre dağılımların belirlenmesi, 

- Katılımcıların görüĢ ve önerilerinin kategorilendirilmesi. 

Elde edilen veriler, literatür taramasına ve mevcut tecrübelere dayanılarak yorumlanmıĢtır. Veriler ile 
bunlara iliĢkin yapılan değerlendirmeler, “Bulgular ve Değerlendirme” bölümünde yer almaktadır. 

III.BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

Bu bölümde, katılımcılara ait kiĢisel bilgiler, önermeler ve görüĢler ile ilgili bulgulara ve değerlendir-
melere yer verilmiĢtir. 

III.a. Katılımcılara Ait KiĢisel Bulgular 

Elde edilen verilere göre, en çok Ġstanbul‟dan (% 50,4) 131 kiĢi ile katılım olmuĢ, (%23,5) 61 kiĢi ile 
Ġzmir‟den, (%8,5) 22 kiĢi ile Ankara‟dan, (%6,9) ile 18 kiĢi Antalya‟dan ankete katılmıĢtır. Katılımcıla-
rın %89,3‟ ü (Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Ankara) büyük Ģehirlerde yaĢamaktadır. Geri kalan 28 kiĢi 
(%10,7 ) diğer illerden ankete katılmıĢtır. 

Katılımcıların %29‟unu oluĢturan 76 kiĢi aylık ortalama 1700TL ve daha az gelir sahibi olduklarını, 
%56‟sı 1700TL-4500TL arasında gelire sahip olduklarını, %14‟ü ise 4500TL‟den fazla gelire sahip 
olduklarını belirtmiĢlerdir. 
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Ankete katılanların %11,5‟ini oluĢturan 30 kiĢi, 20–25 yaĢ Aralığında, %20‟sini oluĢturan 52 kiĢi, 26–
30 yaĢ Aralığında, %31,5‟ini oluĢturan 82 kiĢi, 31–35 yaĢ Aralığında, %23,5‟ini oluĢturan 61 kiĢi, 36–
40 yaĢ Aralığında, %13,5‟ini oluĢturan 35 kiĢi ise 41 yaĢ ve üzerindedir. 

Ankete katılanların %19,2‟sini oluĢturan 50 kiĢi Kadın, %80,8‟ini oluĢturan 210 kiĢi, Erkek katılımcı-
lardan oluĢmaktadır. 

Ankete katılanların %13,1‟ini oluĢturan 34 kiĢi Lise mezunu, %68,8‟ini oluĢturan 179 kiĢi Üniversite 
mezunu, %14,2‟sini oluĢturan 37 kiĢi Yüksek Lisans mezunu ve %3,8‟ini oluĢturan 10 kiĢide Doktora 
mezunudur. 

III.b. Motosikletlerine ĠliĢkin Bulgular 

Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu dünya piyasasında önde gelen marka-
lar tercih etmektedir. Avrupa MenĢeli motosiklet kullananların oranı %23,5, Japon menĢeli motosiklet 
kullananların oranı, %67,3, Amerikan menĢeli motosiklet kullananların oranı %0,4, Çin ve Uzak Doğu 
menĢeli motosikletlerin oranı ise %9,2‟dir. BaĢka bir ifade ile katılımcıların %90,8‟i dünya piyasasında 
rüĢtünü ispat etmiĢ markalı motosikletleri tercih etmekteyken, %9,2‟si Uzak Doğu ve Çin markalarını 
tercih etmektedirler. Marka olarak Honda en çok tercih edilen motosiklet olmuĢtur. 

Ankete katılanların %24,2‟sini oluĢturan 63 kiĢi 350 cc ve daha az hacimli motosiklet kullanmakta 
iken, %46,9‟unu oluĢturan 122 kiĢi 351–650 cc,  %27,3‟ünü oluĢturan 71 kiĢi 651-1200cc ve geri 
kalan %1,5‟luk kesimi oluĢturan 4 kiĢi ise 1200cc üzeri hacme sahip motosiklet kullanmaktadır. 

Katılımcıların %44,6‟sını oluĢturan 116 kiĢi, motosikleti sıfır olarak satın aldığını beyan etmekteyken, 
%55,4‟ünü oluĢturan 144 kiĢi ise motosikletlerini ikinci el olarak satın aldıklarını belirtmiĢlerdir 

Katılımcıların %52,7‟sini oluĢturan 137 kiĢi Motosiklet alırken, çevresinden motosikletin tehlikeli 
olduğuna dair çok nasihat aldığını belirtirken, %10,8‟ini oluĢturan 28 kiĢi motosiklet almadan önce 
tedirgin olduklarını, geri kalan %36,5‟i oluĢturan 95 kiĢi ise hiçbir tedirginlik vs. olmadan motosikletle-
rini rahatça aldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Ankete katılan katılımcıların %65,8‟ini oluĢturan 171 kiĢi motosiklete sahip olmadan önce kullanmayı 
bildiklerini, %34,2‟sini oluĢturan 89 kiĢi ise motosiklete sahip olmadan önce kullanmayı bilmediklerini 
belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların %63,1‟ini oluĢturan 164 kiĢi motosiklet sahibi olmadan önce A2 ehliyetine sahip oldukla-
rını belirtirken, %36,9‟unu oluĢturan 96 kiĢi motosiklete sahip olmadan önce A2 ehliyetlerinin olmadı-
ğını belirtmiĢlerdir. 

III.c. Motosiklet Eğitimine ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların % 75,8‟ini oluĢturan 197 kiĢi Temel Motosiklet Eğitimi aldıklarını beyan ederken, 
%24,2‟sini oluĢturan 63 kiĢi Temel Motosiklet Eğitimi almadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların % 58,1‟ini oluĢturan 151 kiĢi Kapsamlı Motosiklet Eğitimi aldıklarını beyan ederken, 
%41,9‟unu oluĢturan 109 kiĢi Kapsamlı Motosiklet Eğitimi almadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların %31,9‟unu oluĢturan 83 kiĢi Türkiye‟deki Motosiklet Eğitimlerini yeterli olarak görmekte 
iken, %68,1‟ini oluĢturan 177 kiĢi Motosiklet Eğitimlerini yetersiz görmektedir. 

Katılımcıların %8,5‟ini oluĢturan 22 kiĢi A2 ehliyeti alma kıstaslarını yeterli olarak görmekte iken, 
%91,5‟ini oluĢturan 238 kiĢi yetersiz olarak görmektedir. 
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Katılımcıların 109‟u kapsamlı bir eğitime gitmediklerini beyan etmiĢlerdir. Bunlardan %59,4‟ünü oluĢ-
turan 65 kiĢi bu tür eğitimleri pahalı bulduklarını, %16,64‟ü bu tür eğitimleri yetersiz gördükleri-
ni,%23,9‟unu oluĢturan 26 kiĢi ise zamanlarının olmaması sebebiyle kapsamlı eğitim almadıklarını 
belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların 151‟i kapsamlı motosiklet eğitimi aldıklarını belirtmiĢlerdir. Katılımcıların % 37,7‟sini 
oluĢturan 57 kiĢi; “kendisini motosiklet sürüş becerileri açısından eksik gördüğünü”, %51,6‟sını oluĢtu-
ran 78 kiĢi; “eğitimin gerekliliğine inandığından”, %6‟sını oluĢturan 9 kiĢi; “bir gruba üye olmasının 
etkisi ile” %3,8‟ini oluĢturan 6 kiĢi; “motosikletini değiştirdiğinden”,1 kiĢi ise “başka sebeplerden” 
dolayı kapsamlı kurs aldıklarını beyan etmiĢlerdir. 

III.d. Motosiklet Satın Alma Sebeplerine ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların %2,7‟sini oluĢturan 7‟si, Ulaşımın ekonomik olacağını düşündüğünden, %0,4‟ünü oluĢ-
turan 1‟i park sorunundan kurtulmak için, %8,5‟ini oluĢturan 22‟iĢi trafikte rahatlamak için,%10‟unu 
oluĢturan 26‟sı motosikletli aktivitelere ve sosyal bir gruba katılacağı için motosiklet aldığını beyan 
etmiĢtir. Katılımcıların yarısı (%50); motosikleti çok sevdiğinden, %28,1‟ini oluĢturan 73‟ü; kendini 
özgür hissetmek için,1 kiĢi ise motosikletin nasıl bir araç olduğunu merak ettiği için motosiklet sahibi 
olduklarını beyan etmiĢlerdir. 

III.e. Motosiklet SürüĢ AlıĢkanlıklarına ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların % 1,2‟sini oluĢturan 3 kiĢi motosikleti sadece ulaşım için kullandıklarını, %31,2‟sini 
oluĢturan 81 kiĢi ise sadece zevk almak ve hobi amaçlı olarak kullandıklarını bildirmiĢlerdir. Bunun 
yanında,motosikleti sadece iş için kullananların oranı %0,8 (2 kiĢi) iken, motosikleti hem hobi hem 
de ulaĢım amaçlı olarak kullananların sayısı 166 (%63,8) dır.Son olarak motosikleti hem iş hem de 
ulaşım amaçlı olarak kullananların sayısı sadece 8 (%3,1) dır. 

Katılımcıların %60,8‟ini oluĢturan 158 kiĢi motosikleti her zaman kullandığını, %20‟sini oluĢturan 52 
kiĢi ise sadece hafta sonu kullandıklarını beyan etmiĢlerdir. Bunun yanında motosikleti ayda birkaç 
kez kullananların oranı %8,1 iken, sezonluk olarak kullananların oranı %11,2 dir. 

Katılımcıların %21,2‟sini oluĢturan 55 kiĢi motosiklet sürerken hiç yolcu almadıklarını, %61,9‟unu 
oluĢturan 161 kiĢi bazen yolcu aldıklarını, %16,9‟unu oluĢturan 44 kiĢi ise her zaman yolcu aldıklarını 
ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların %52,7‟sini oluĢturan 137 kiĢi motosiklet sürerken hiç yük almadıklarını, %46,2‟sini 
oluĢturan 120 kiĢi bazen yük taĢıdıklarını, %1,2‟sini oluĢturan 3 kiĢi ise her zaman yük taĢıdıklarını 
ifade etmiĢlerdir. 

III.f. Motosiklet ve Güvenlik Konusundaki Bulgular 

Katılımcıların %86,2‟sini oluĢturan 224 kiĢi motosiklet ile yola çıkmadan önce gerekli hazırlıkları 
(Lastik, ıĢıklar, gaz, debriyaj, fren, benzin vb. genel kontrolünü) yaptıklarını,%13,8‟i ise yapmadıkla-
rını ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların %98,8‟ine tekabül eden 257 kiĢi trafik sigortası yaptırmıĢken sadece 3 kiĢi yaptırma-
mıştır. 

Katılımcıların %38,8‟ini oluĢturan 101 kiĢi motosikletini kasko yaptırmışken,%61,2‟sini oluĢturan 159 
kiĢi kasko yaptırmadığını ifade etmektedir. 
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Katılımcıların %95,4‟ünü oluĢturan 248 kiĢi motosikletlerinin genel bakımını yaptırdıklarını, geri kalan 
%4,6‟lık kesimin ise genel bakımları yaptırmadıklarını beyan etmiĢlerdir. 

Katılımcıların %93,82i motosikleti her zaman kasklı kullandıklarını, %5‟i bazen, %1,2‟s ise asla kask 
kullanmadıklarını bildirmiĢlerdir. 

Katılımcıların %2,7‟sini oluĢturan 7 kiĢi hiç eldiven kullanmaklarını, %16,5‟ini oluĢturan 43 kiĢi ba-
zen,%80,8‟ini oluĢturan 210 kiĢi ise her zaman motosiklet eldiveni kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların %16,9‟unu oluĢturan 44 kiĢi hiç dizlik kullanmaklarını, %30,4‟ünü oluĢturan 79 kiĢi 
bazen,%52,7‟ini oluĢturan 137 kiĢi ise her zaman motosiklet dizliği kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

III.g. Motosiklet ve Risk Konusundaki Bulgular 

Katılımcıların %25‟ini oluĢturan 65 kiĢi en çok frenleme konusunda,%20,4‟ünü oluĢturan 53 kiĢi en 
çok virajlarda,%1,2‟sini oluĢturan 3 kiĢi hızlanma esnasında,%39,2‟sini oluĢturan 102 kiĢi viraj içi 
frenlemede ve geri kalan %14,2‟lik kısım ise diğer konularda tedirgin olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların %22,3‟ünü oluĢturan 58 kiĢi Yağmurda sürüş yapmayı bir risk olarak algılamakta iken, 
%16,2‟sini oluĢturan 42 kiĢi gece sürüşünü,%10,4‟ünü oluĢturan 27 kiĢi rüzgârda sürüşü,%5‟ini oluĢ-
turan 13 kiĢi grup sürüşünü,%46,2‟sini oluĢturan 120 kiĢi ise Ģehir içi trafikte sürüĢ yapmayı riskli 
olarak görmektedir. 

III.i. Trafikte Kullanım ile Ġlgili Bulgular 

Katılımcıların %76,2‟sini oluĢturan 198 kiĢi trafik kurallarına tam anlamıyla uyduğunu ifade ederken 
%23,8‟ini oluĢturan 62 kiĢi trafik kurallarına tam anlamıyla uymadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların %6,5‟ini oluĢturan 17 kiĢi motosiklet kullanırken trafikte kendileri açısından en büyük 
riskin yayalar olduğunu ifade ederken, %23,5‟ini oluĢturan 61 kiĢi otomobillerin risk oluĢturduğunu 
ifade etmiĢlerdir. Bunun yanında katılımcıların %11,2‟sini oluĢturan 29 kiĢi kamyon ve otobüs gibi 
büyük araçları risk unsuru olarak görürken, %41,5 gibi büyük bir oranı oluĢturan 108 kiĢi toplu taĢım 
araçlarını risk unsuru olarak görmektedirler. Son olarak katılımcıların %17,3‟ünü oluĢturan 45 kiĢi ise 
bozuk ve plansız yolları trafikteki en büyük risk unsuru olarak gördüklerini ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunu oluĢturan 115 kiĢi (%44,2), yol müsait olduğunda genel olarak 
motosikletleri ile 100-120km/s hız yaparak sürüĢ yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. Katılımcıların 
%29,2‟sini oluĢturan 76 kiĢi 80–100 km/s hız yaptıklarını ifade ederken, %17,3‟ünü oluĢturan 45 kiĢi 
50–80 km/s hız yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. Katılımcıların sadece %8,5‟i yol müsait olduğunda 120 
km/s hızı geçtiklerini belirtirken hızını 50km/s olarak sınırlandıranların oranı %0,8‟ dir. 

Katılımcıların %72,7‟si gibi çok büyük bir bölümünü oluĢturan 189 kiĢi, motosiklet ile devrilme de dâhil 
daha önce motosikletleri ile bir kaza yaptıklarını,%27,3‟ü ise kaza yapmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

189 kiĢiden %44‟ü karıĢtıkları kazanın tek taraflı ve maddi hasarlı olduğunu ifade ederken, %12‟si 
çift taraflı ve maddi hasarlı olduğunu,%23‟ü tek taraflı ve yaralamalı olduğunu,%2‟si çift taraflı ve 
yaralamalı olduğunu, geri kalan %19‟u ise hasarsız kaza geçirdiklerini ifade etmiĢlerdir. 

III.j. Cinsiyet ve Gelir Durumuna Göre Farklılıklar 

AraĢtırmaya katılanların büyük çoğunluğunun (n=122)  Ģu an kullandıkları motosikletin 351 ie 650 cc 
motor hacmi olduğu görülmüĢtür. 350 cc ve daha  az motor hacmine sahip motosiklet kullanıcılarının 
(n=63) %52‟si kadın ve %48‟i erkektir.  351–650 cc motor hacmine sahip motosiklet kullanıcılarının 
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(n=122) %12‟si kadın ve %88‟i erkektir. 1201 cc ve üzeri motor hacmine sahip motosiklet kullanıcıla-
rının (n=4) tamamı erkektir.  Cinsiyete göre katılımcıların kullandıkları motosikletinin silindir hacimleri 
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı ki kare testi ile test edildiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde 
kadınların kullandıkları motosikletlerin silindir hacimleri ile erkeklerin kullandıkları motosikletlerin 
silindir hacimleri arasında bir fark bulunmuĢtur(p<0.05). Kadınlar daha çok, düĢük hacimli moto-
sikletleri tercih etmekteyken, erkeklerin daha büyük hacimli motosikletler tercih ettiği görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (n:197) Temel Motosiklet Eğitimi aldıklarını belirtmiĢler-
dir. Cinsiyete göre katılımcıların motosiklet eğitimi alıp almaları arasında anlamlı bir farkın olup olma-
dığı ki kare testi ile test edildiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde motosiklet eğitimi alan kadınlar ile mo-
tosiklet eğitimi alan erkekler arasında bir fark bulunamamıĢtır(p>0.05).  Bir başka deyişle, motosiklet 
eğitimi alıp almama durumu cinsiyete göre değiĢmemektedir. 

AraĢtırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (n:151) kapsamlı bir motosiklet eğitimi aldıklarını ifade 
etmiĢlerdir. Cinsiyete göre daha kapsamlı bir eğitim alıp almama durumları arasında anlamlı bir farkın 
olup olmadığı ki kare testi ile test edildiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde daha kapsamlı eğitim alan ve 
almayan kadınlar ile daha kapsamlı eğitim alan ve almayan erkekler arasında bir fark bulunamamıĢ-
tır(p>0.05). Bir baĢka deyiĢle, daha kapsamlı motosiklet eğitimi alıp almama durumu cinsiyete 
göre değiĢmemektedir. 

Cinsiyete göre Türkiye'de verilen motosiklet eğitimleri sizce yeterli mi?”Sorusuna verilen cevaplar 
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı ki kare testi ile test edildiğinde,0,05 anlamlılık düzeyinde 
Türkiye'de verilen motosiklet eğitimlerini yeterli bulan ve bulmayan kadınlar ile Türkiye'de verilen 
motosiklet eğitimlerini yeterli bulan ve bulmayan erkekler arasında bir fark bulunamamıĢtır(p>0.05).  
Bir baĢka ifadeyle, cinsiyete göre Türkiye'de verilen motosiklet eğitimleri yeterli bulup bulmama du-
rumu farklılaĢmamaktadır. Kadınlar ve erkeklerin görüĢü aynıdır. 

Türkiye‟de A2 ehliyeti alma kıstasları sizce yeterlimi?  Sorusuna verilen cevapların kadın ve erkekle-
rin görüĢlerine göre değiĢip değiĢmediği ki-kare testi ile test edildiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde 
Türkiye‟de A2 ehliyeti alma kıstaslarını yeterli bulan kadınlar ile Türkiye‟de A2 ehliyeti alma kıstasları-
nı yeterli bulan erkekler arasında bir fark bulunamamıĢtır(p>0.05). Bir baĢka ifadeyle, Türkiye‟de A2 
ehliyeti alma kıstaslarını yeterli bulan ve bulmayan katılımcıların görüĢleri onların cinsiyetine göre 
değiĢmemektedir. Kadın ve erkek motosiklet kullanıcıları Türkiye‟de A2 ehliyeti alma kıstaslarını 
yetersiz olarak görmektedirler. 

Kadın ve erkeklerin görüĢlerine göre Motosiklet kullanırken trafik kurallarına tam anlamıyla uyup 
uymama durumları ki kare testi ile test edildiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde motosiklet kullanırken 
trafik kurallarına tam anlamıyla uyan kadınlar ile motosiklet kullanırken trafik kurallarına tam anlamıy-
la uyan erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur(p<0.05). Bir baĢka deyiĢle, cinsiyete göre 
motosiklet kullanırken trafik kurallarına tam anlamıyla uyup uymama durumu farklılaĢmaktadır. Ka-
dınlar erkeklere göre trafik kurallarına uyma konusunda daha hassastır. 

Motosiklet kullanırken trafikteki en büyük riski hangileri oluĢturmaktadır?  Sorusuna verilen cevapların 
kadın ve erkeklerin görüĢlerine göre değiĢip değiĢmediği ki- kare testi ile test edildiğinde 0,05 anlamlı-
lık düzeyinde kadınların görüĢleri ile erkeklerin görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢ-
tır(p>0.05). Bir baĢka deyiĢle, kadın ve erkeklerin motosiklet kullanırken trafikteki en büyük risklere 
iliĢkin görüĢleri birbirlerine benzerdir. 
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Kadın ve erkeklerin motosikletle kazaya karıĢıp karıĢmama durumları ki kare testi ile test edildiğinde 
0,05 anlamlılık düzeyinde kazaya karıĢan kadınlar ile kazaya karıĢan erkekler arasında anlamlı bir 
fark bulunmuĢtur(p<0.05). Bir baĢka deyiĢle, cinsiyete göre kazaya karıĢıp karıĢmama durumu farklı-
laĢmaktadır. Erkekler kadınlara göre daha fazla kaza yapmaktadır. 

KiĢilerin aylık gelirlerine göre motosikletlerini sırf ya da 2.el alıp almaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmuĢtur(p<0.05). Bir baĢka deyiĢle, aylık gelirlere göre motosikleti satın alma Ģekli farklılaĢmak-
tadır. Gelir düzeyi arttıkça motosikleti sıfır olarak alma eğilimi artmaktadır. 

KiĢilerin aylık gelirlerine göre temel motosiklet eğitimi alıp almama arasında anlamlı bir fark buluna-
mamıĢtır(p>0.05). Bir baĢka deyiĢle, temel motosiklet eğitimi alanların aylık gelirleri ile temel motosik-
let eğitimi almayanların gelir ortalamaları birbirine benzerdir. Eğitim konusunda gelir düzeyi ne 
olursa olsun tüm motosiklet sahipleri aynı hassasiyeti göstermektedirler. 

IV. TARTIġMA VE SONUÇ 

Yapılan literatür çalıĢmasında, bu araĢtırmanın bir benzerine rastlanmadığı için, diğer ülkelerde yapı-
lan araĢtırmalar ve mevcut tecrübelere dayanılarak karĢılaĢtırma yapılacaktır. 

ÇalıĢmamızda katılımcıların özellikle büyük Ģehirlerde yaĢadıkları görülmektedir. Toplam 15 ilden 
alınan verilere göre, Ġstanbul ilk sırada yer almaktadır. Alınan sonuçlar, TÜĠK (2008) verileri ile karĢı-
laĢtırıldığında bir paralelliğin olduğu söylenebilir. TÜĠK verilerine göre, motosiklet sayısı açısından 
Ġstanbul ilk sırada yer almaktadır. Bu veriler bize motosiklet sayısının yanı sıra, motosiklet dernek, 
kulüp ve guruplarına üye olan motosiklet kullanıcılarının da en çok Ġstanbul‟da olduğunu göstermek-
tedir. 

Katılımcıların yaĢ aralığı incelendiğinde, derneklere üye olan motosiklet kullanıcılarının büyük bir 
çoğunluğunun 20 ile 40 yaĢları arasında olduğunu görmekteyiz. Bu yaĢ aralığı, ülkemizdeki motosik-
let kullanıcılarının genç bir kesim olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ankete katılan katılımcıların yarı-
sından fazlası 31–40 yaş aralığındadır. Bu verilere göre ülkemizde, vatandaĢların motosiklet ile daha 
çok 30‟lu yaĢlarda tanıĢtığını görüyoruz. Ehliyet yaĢı düĢünülürse, insanların motosiklet ile tanıĢmala-
rının bu kadar geç olmasının sebebi, daha çok ekonomik ve çevreden kaynaklanan etmenlere bağla-
nabilir. Çünkü insanların iĢ sahibi olmaları, belli bir ekonomik rahatlığa kavuĢmaları, çevreden gelen 
baskılar ve kiĢisel olarak karara varmaları uzun bir süre almaktadır diyebiliriz. Maslow‟un ihtiyaçlar 
hiyerarĢisi kuramına göre, temel ihtiyaçlar giderilmedikçe motosiklet gibi hobi olarak görülen konular 
daha yukarıda kalmaktadır. Her ne kadar anket içeriğinde olmasa da, ehliyet yaĢı ile 30 lu yaĢların 
baĢına kadar geçen süre, motosiklet kullanıcıları açısından tecrübesizlikle dolu bir geçiĢ sürecidir. Bu 
süreçte, kendilerine ait olmasa da çeĢitli vesilelerle tanıĢılan motosiklet, ileriki yıllarda, kiĢinin karar 
vermesini ve istediği motosiklete sahip olmasını kolaylaĢtırmaktadır. Amerika‟da yapılan bir çalıĢma-
da, motosikletli trafik kazalarına karıĢan motosiklet sürücülerinin çok büyük bir kesiminin 16 ile 24 yaĢ 
aralığında olduğu ortaya çıkmıĢtır (http://www.motorcycle- accidents.com/pages/stats.html, 
EriĢim:01.05.2008). 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların büyük bir çoğunluğu, gelir seviyesi bakımından Türkiye standartla-
rının biraz üzerindedir. Bu verilere göre, motosiklet sahibi olmak için belli bir ekonomik seviyede 
olmak gerektiğini anlıyoruz. Ancak, TÜĠK verilerine göre, 4 kiĢilik bir ailenin minimum giderleri ile ilgili 
istatistik temel alındığında, çalıĢmaya katılan katılımcıların yarısından fazlası gelir durumları açısın-
dan Türkiye standartlarındadır diyebiliriz. Bu çerçeveden bakıldığında motosikletin “zenginler için bir 
araç” olduğunu söylemek yanlıĢ olmaktadır. Fakat bu tezi doğrulamak için sadece gelir seviyesi değil 
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aynı zamanda motosikletin kullanım amaçlarına da bakmak gerekmektedir. ÇalıĢmanın ilerleyen 
bölümlerinde bu konu ayrıca incelenecektir. 

Katılımcıların öğrenim durumlarına baktığımızda; motosiklet kullanıcılarının çok büyük bir oranının 
eğitim düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sonuç, diğer taĢıt kullanıcıları ile karĢılaĢtırıldığında, 
motosiklet kullanıcılarının eğitim seviyesindeki üstünlük çok daha rahat görülmektedir. Özellikle ülke-
mizde yeni geliĢen motosiklet kültürünün yerleĢmesinde, trafik kazalarının azaltılmasında eğitim 
düzeyleri çok büyük bir öneme sahiptir. Birçok araĢtırma, trafik kazalarına karıĢan kiĢilerin eğitim 
seviyesinin düĢük olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Grafik: Trafik Kazasına KarıĢanların Eğitim Düzeyleri 

Kaynak: EGM 2000 Yılı Trafik Kazaları Ġstatistik Kitabı. 

Yukarıdaki grafikte yer alan oranlar polis sorumluluk bölgesinde 2000 yılında meydana gelen kaza-
larda, kazaya karıĢanların eğitim düzeylerini göstermektedir. Bu oranlar jandarma sorumluluk bölge-
sinde de paralellik göstermektedir. Jandarma bölgesinde trafik kazalarına karıĢan kusurlu sürücülerin; 
%54‟ünün ilkokul, %11‟inin ortaokul, %1‟inin ilköğretim, %13‟ünün lise, %4‟ünün yüksekokul ve 
%18‟inin ise eğitim seviyesi tespit edilemeyenlerden oluĢtuğunu görüyoruz (CoĢkun ve ark.; 2001). 

Motosiklet sürücüleri, trafik kazalarında araç içinde olanlara oranla 16 kat daha fazla ölüm ve 4 kat 
daha fazla yaralanma riskine sahiptir (Oktay; 1997). 

Katılımcıların cinsiyetleri incelendiğinde, ankete katılanların %19,2‟sinin Kadın, %80,8‟inin Erkek 
olduğunu görüyoruz. Erkek egemen bir toplumda yaĢadığımız gerçeği, bu çalıĢmada da kendini 
göstermektedir. Cinsiyet rol çatıĢmaları ve toplumun beklentileri kadının sahte bir benlik duygusu 
kazanmasına yol açar. Kadın ve motosiklet kelimesini bir arada düĢünemeyen toplumlarda bu benlik 
kendisini çok açık bir Ģekilde göstermektedir. Ülkemizde birçok alanda kadın, çağın gereği olarak 
kendisini göstermeye devam ederken, motosiklet kullanan bayanlarda da pozitif yönde bir artıĢın 
olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. 

Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu dünya piyasasında önde gelen marka-
lar tercih etmektedir. Avrupa MenĢeli motosiklet kullananların oranı %23,5, Japon menĢeli motosiklet 
kullananların oranı,%67,3, Amerikan menĢeli motosiklet kullananların oranı %0,4, Çin ve Uzak Doğu 
menĢeli motosikletlerin oranı ise %9,2‟dir.  

BaĢka bir ifade ile katılımcıların %90,8‟i dünya piyasasında rüĢtünü ispat etmiĢ markalı motosikletleri 
tercih etmekteyken, %9,2‟si Uzak Doğu ve Çin markalarını tercih etmektedirler.  

Ülkemizdeki motosiklet sayısı 2009 yılında 2 milyonu geçmiĢtir. Bu sayının artmasında uzak doğu 
menĢeli motosikletlerin etkisi göz ardı edilemez. Ancak diğer Akdeniz ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında 
bu sayının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Yüklü vergi ve ekonomik olumsuzluklar gibi çeĢitli unsurlar 
bu sayının diğer Akdeniz ülkeleri gibi yüksek olmasını engellemektedir.  

Katılımcıların sadece %24,2‟si 350 cc ve daha az hacimli motosiklet kullanmakta iken, %46,9‟u351–
650 cc, %27,3‟ü 651-1200cc ve geri kalan %1,5‟luk kesimi ise 1200cc üzeri hacme sahip motosiklet 
kullanmaktadır. Konuyu cinsiyetlere göre değerlendirdiğimizde ise Ģu sonuç çıkmaktadır: Kadınlar 
daha çok, düşük hacimli motosikletleri tercih etmekteyken, erkeklerin daha büyük hacimli motosiklet-
ler tercih ettiği görülmektedir. 
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Hacimlere göre motosiklet tercihi yine, ekonomik durumla iliĢkilendirilebilir. Motosiklette hacim arttıkça 
vergi ve fiyat artmakta dolayısıyla tercihler de bu oranda azalmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğun-
luğunun orta hacimli motosikletleri tercih ettiğini görüyoruz. Bayanlar ise genel olarak fiziksel durum-
larından dolayı, küçük hacimli motosikletleri tercih etmektedir denilebilir. Bayanların tercih sebepleri 
arasında anatomik özellikler elbette ön plandadır. Ancak toplumda oluĢmuĢ bazı bakıĢ açılarının da 
bu tercihte etkili olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, düĢük hacimli ve küçük cüsseli bir otomo-
bil için “tam bir bayan arabası” önermesinde bulunulan bir ülkede, bayanların büyük hacimli ve güçlü 
motosikletleri genel olarak tercih etmeleri beklenemez.  

Motosiklet satın alırken diğer bir faktör olan “sıfır veya ikinci el olarak alma” konusu incelendiğinde; 
çalıĢmaya katılan katılımcıların yarısından fazlasının, ikinci el motosikletleri tercih ettiği görülmektedir. 
Bunun en önemli sebebi motosiklet kullanıcılarının ekonomik durumlarıdır. Bunun yanında ikinci el 
motosikletler sıfır olanlara nazaran çok daha uygun fiyatlarda satılmaktadır. Motosiklet alımında, 
ekonomik düzeyin önemini yine aynı çalıĢmada bir baĢka değerlendirme ile görmekteyiz. Katılımcı-
lardan elde edilen veriler ki kare testi ile analiz edildiğinde, “gelir düzeyi arttıkça, sıfır motosiklet alma 
eğiliminin arttığı gözlenmektedir” sonucu ortaya çıkmıĢtır.Ancak katılımcıların yarıya yakın bir bölü-
münün sıfır motosikleti tercih etmesi de ayrıca üstünde durulması gereken bir konudur. Vergi ve 
fiyatlardaki düĢüĢ sayesinde bu oranın epeyce yükseleceğine inanmaktayız. 

Motosikletin Türkiye‟de yaygın hale gelememesinin altında yatan en büyük sebeplerden birisinin, 
toplumun motosiklete olan bakıĢ açısı olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Nitekim araĢtırmaya katılan 
katılımcıların %%52,7‟sini oluĢturan büyük çoğunluğu Motosiklet alırken, çevresinden motosikletin 
tehlikeli olduğuna dair çok nasihat aldığını belirtirken, %10,8‟ini oluĢturan bölümü motosiklet almadan 
önce tedirgin olduklarını, geri kalan %36,5‟i ise hiçbir tedirginlik vs. olmadan motosikletlerini rahatça 
aldıklarını belirtmiĢlerdir . BaĢka bir ifadeyle, katılımcıların %60‟ından fazlası, motosiklet alırken 
olumsuz pekiĢtirmeler ve olumsuz duygular ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu baskılar ister istemez 
kiĢilerde motosiklete karĢı olumsuzluk yâda stres yaratan, tedirginlik, korku, çekinme gibi duyguları ön 
plana çıkmaktadır. Bu sorun, motosiklet ile ilgili pahalı fiyatlar, yüksek vergiler gibi maddi sorunların 
ardında, manevi sorunlar olarak yerini almaktadır. 

Ankete katılan katılımcıların %65,8‟i motosiklete sahip olmadan önce kullanmayı bildiklerini, %34,2‟si 
ise motosiklete sahip olmadan önce kullanmayı bilmediklerini belirtmiĢlerdir. Bu verilere göre, katılım-
cıların üçte birinin önce motosiklet aldıklarını daha sonra sürmeyi öğrendiklerini bizlere göstermekte-
dir. Bu durum trafik güvenliği açısından aslında istenen bir durum değildir. Kaldı ki, katılımcıların  
%36,9‟unun motosiklet almadan önce A2 ehliyetlerinin olmaması bu sonucu destekler niteliktedir . 

Motosiklet eğitimi bölümü,  araĢtırmamızın en önemli bölümünü oluĢturmaktadır. 

Katılımcıların % 75,8‟ini oluĢturan 197 kiĢi Temel Motosiklet Eğitimi aldıklarını beyan ederken, 
%24,2‟sini oluĢturan 63 kiĢi Temel Motosiklet Eğitimi almadıklarını belirtmiĢlerdir. Buradaki, temel 
eğitimden kasıt; sürücü kurslarında verilen eğitim ve motosiklet sürmeyi öğrenme ile ilgili basit eğitim-
lerdir. 

Katılımcıların % 58,1‟ini oluĢturan 151 kiĢi Kapsamlı Motosiklet Eğitimi aldıklarını beyan ederken, 
%41,9‟unu oluĢturan 109 kiĢi Kapsamlı Motosiklet Eğitimi almadıklarını belirtmiĢlerdir. Burada bahse-
dilen kapsamlı eğitim ise, güvenli sürüĢ ve ileri sürüĢ gibi geliĢmiĢ eğitimlerdir.  

Yapılan birçok araĢtırma, motosiklet kullanırken kaza riskini azaltan en önemli faktörün eğitim olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde, motosiklet kullanabilmek için verilen A2 ehliyeti alma 
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kıstasları oldukça yetersizdir. Bunun dıĢında, gerek temel eğitim gerekse ileri ve güvenli sürüĢ teknik-
leri hakkında eğitim alma oranı oldukça düĢüktür. Bu oranın düĢük olmasının baĢlıca sebepleri ara-
sında eğitimlerin yetersiz olması, maliyetinin yüksek olması, sürücülerin bu kurslara katılacak zaman-
larının fazla olmaması gibi etkenler gösterilebilir. Bu konular ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır. 

Amerika BirleĢik Devletleri-Minesota‟da 2003 yılında yapılan bir çalıĢmada; motosiklet sürücülerinin 
yaklaĢık %46 sı temel veya geliĢmiĢ motosiklet eğitimi aldıkları, bayanlarda ise bu oranın %72,5 
olduğu ortaya çıkmıĢtır. 16–29 yaĢ aralığındaki gençlerin, diğer yaĢlardaki motosiklet sürücülerine 
nazaran daha fazla motosiklet eğitimi talep ettiği sonucuna varılmıĢtır 
(http://www.motorcyclesafety.state.mn.us/latest/MMSCHomeSecondary.asp?cid=2&mid=186&scat=6
4:erişim:15.05.2008). 

Trafik kazalarında eğitimin rolüne daha önce değinilmiĢti. Amerika‟da yapılan bir baĢka araĢtırmada; 
“Kazaya karıĢan motosiklet sürücülerinin çoğu eğitimsiz kiĢilerden oluĢmaktadır. Bunların 
%92’si motosiklet sürmeyi kendi kendilerine, ailelerinden ya da arkadaĢlarından öğrenmiĢler-
dir” (http://www.motorcycle- accidents.com/pages/stats.html (01.05.2008) sonucu ortaya çıkmıĢ-
tır.  

Aslında ülkemizde de sonuç pek farklı değildir. Bu araĢtırmanın popülâsyonunu oluĢturan kiĢilerin çok 
büyük bir çoğunluğu yüksek öğrenim mezunudur. Dolayısıyla konuya bakıĢ açıları trafikteki diğer 
motosiklet sürücülerine nazaran daha farklıdır. Yani katılımcıların çok büyük bir oranının motosiklet ile 
ilgili temel eğitim alması, Türkiye genelinde birçok motosiklet sürücüsünün gerekli kursları almadan 
trafiğe çıktıkları gerçeğini değiĢtirmez. 

Avrupa‟da yapılan bir çalıĢmada, motosiklete yeni baĢlayanların kaza risklerinin yüksek olduğu, eği-
timin kaza yapma riskini azalttığı sonucuna varılmıĢtır 
(http://www.motorcyclistonline.com/newsandupdates/european_motorcycle_safety_study/ind
ex.html: EriĢim,15.05.2008). 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, yukarıda anlatılanlara paralel olarak, Türkiye‟deki motosiklet 
eğitimlerini ve A2 ehliyeti alma kıstaslarını yetersiz bulmaktadırlar. Türkiye‟de halen birçok sürücü 
kursunda motosiklet eğitimi verilmemektedir. Ülkemizde 2008 yılı itibariyle yaklaĢık 2050 Özel Sürücü 
Kursu bulunmaktadır. Bu kursların sadece 30–40 tanesi motosiklet konusunda uzmanlaĢmıĢ eğitmen 
ve araç gerece sahiptir. ġehir olarak Motosiklet konusunda spesifik eğitim veren kurslar incelendiğin-
de Ġstanbul ilk sırayı alırken bunu Ġzmir, Antalya, Ankara ve Adana gibi iller izlemektedir (M.E.B., Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2008). Bu tabloya göre ehliyetin tek baĢına bir gösterge 
olamayacağı ve sürücü kursları müfredatı, eğitim ve sınav konusunda iyileĢtirmelerin yapılmasının 
Ģart olduğu söylenebilir. Nitekim katılımcıların %90‟ından fazlası,A2 ehliyeti verme kıstaslarını yeter-
siz bulmaktadırlar. Bir baĢka ifadeyle, sadece verilen kurslar değil, sınavın içeriği, yöntemi ve bir ölçü 
olarak ele alınması da yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Bu etkenler, Türkiye‟de motosiklet eğitimi 
veren kiĢi, kurum ve kuruluĢların önem ve değerini arttırmaktadır. Ancak birçok kiĢi, bu kursların veya 
kiĢilerin yetersizliği yanında denetimsizliği, çoğunlukla para kazanma amacı taĢımaları gibi sebepler-
den dolayı rahatsızlıklarını dile getirmektedirler. 

Avrupa‟da bir çok ülkede korumasız durumdaki motosiklet sürücüleri hedef gurup olarak alınmakta, 
sürücülerin eğitimi, kask kullanımı sıkı yasalarla denetlenmektedir. 21 yaĢından küçük ve deneyimsiz 
sürücülerin 125 cc ve altındaki motosiklet ile zorunlu ve temel eğitim alarak deneyim kazandıktan 
sonra ağır motosikletlere geçmeleri  yasal zorunluluktur (Jeffers ve Ark.,2004). ÇalıĢmamızda, katı-

https://eposta.egm.gov.tr/owa/redir.aspx?C=9807c28e8ff54fc4af9efb7a3cf140df&URL=http%3a%2f%2fwww.motorcyclistonline.com%2fnewsandupdates%2feuropean_motorcycle_safety_study%2findex.html
https://eposta.egm.gov.tr/owa/redir.aspx?C=9807c28e8ff54fc4af9efb7a3cf140df&URL=http%3a%2f%2fwww.motorcyclistonline.com%2fnewsandupdates%2feuropean_motorcycle_safety_study%2findex.html
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lımcıların bir çoğu, öneri olarak bu konuyu dile getirmiĢ, ehliyetin motosiklet hacmine göre basamaklı 
hale getirilmesini savunmuĢlardır. 

Katılımcıların, kapsamlı motosiklet eğitimlerine gidememe sebeplerine iliĢkin görüĢleri, yukarıda 
anlatılmaya çalıĢılan rahatsızlıkları doğrular niteliktedir. Katılımcıların 109‟u kapsamlı bir eğitime 
gitmediklerini beyan etmiĢlerdir. Bunlardan %59,4‟ü bu tür eğitimleri pahalı bulduklarını, %16,64‟ü 
bu tür eğitimleri yetersiz gördüklerini, %23,9‟u ise zamanlarının olmaması sebebiyle kapsamlı eğitim 
alamadıklarını belirtmiĢlerdir . 

Kapsamlı eğitim alanlara, niçin bu eğitimleri aldıkları sorulduğunda; “yarısından fazlasının eğitimin 
gerekliliğine inandıkları için, %37,7‟sinin ise “sürüĢ becerileri açısından kendilerini eksik gördüklerin-
den”  cevabını verdiklerini görmekteyiz. Eğitimin gerekliliğine olan inancın, katılımcıların eğitim düzey-
leri ile doğru orantılı olduğunu düĢünmekteyiz. Ancak burada tartıĢılması gereken, kapsamlı eğitim 
almayan neredeyse %42‟lik kesimin neden bu eğitimi almadığıdır. Bu oran, Türkiye‟de verilen kap-
samlı eğitimlerle ilgili nitelik ve nicelik yönünden sorunların olduğunu göstermektedir. 

Türkiye‟de motosikletli sosyal guruplara üye olan motosiklet kullanıcılarının, motosiklet satın alma 
veya kullanma sebepleri ile ilgili görüĢlerine baktığımızda, %50‟sinin motosikleti çok sevdiğinden, 
%28,1‟inin ise kendisini özgür hissetmek amacıyla motosiklet aldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu görüĢler 
doğrultusunda, motosikletin bir araçtan ziyade amaç olduğunu görüyoruz. Elbette motosiklet sevgisi 
baĢlı baĢına bir etken olarak değerlendirilebilir ancak bu sevgiyi, insanların hoĢlarına giden veya zevk 
aldıkları bir hobiyi yapmaları, bir sporu yapmaları bir hayvanı sevmeleri gibi algılamamız, Türkiye‟de 
ki motosiklete bakıĢ açısının baĢka bir perspektifini ortaya çıkaracaktır. Ġtalya veya Yunanistan gibi, 
motosikletin çok kullanıldığı ülkelerde, motosiklet genel anlamda bir araç olarak kabul görmektedir. 
Ġnsanlar trafik problemiyle daha kolay baĢ edebilmek için motosiklet kullanmaktadırlar. Ankete katılan 
katılımcıların çok az bir bölümü, motosiklet kullanma sebepleri olarak trafikte rahatlama, park soru-
nundan kurtulma, ulaĢımın ekonomik olması gibi amaçlardan bahsetmiĢlerdir. Motosiklet kullanıcıları-
nın motosikleti bir zevk alma aracı, bir hobi vb. olarak görmesi, ister istemez toplumun da motosiklete 
bu Ģekilde baktığının iĢaretidir. Genel anlamda kabul gören bir araç olmaktan çıkıp, spesifik olarak 
değerlendirilecek bir kapsama girer.  

Özellikle, trafik problemi yaĢayan kentlerde, motosiklet eĢsiz bir çözümdür. Örneğin; 2002 yılında 
Tayvan‟da trafiğe kayıtlı 4,9 milyon otomobil bulunurken, 11,9 milyon motosiklet bulunmaktadır. 
EASTS (Doğu Asya UlaĢtırma AraĢtırmaları Kurumu) nun çalıĢmalarında motosikletin trafiğe sağladı-
ğı faydalar irdelenmektedir. 

(Bakınız;  http://www.easts.info/activities/icr...evelopment.pdf) 

Tayvan örneğinde, 11,9 milyon motosiklet yerine, otomobil olsaydı trafik yaklaĢık 2 kat daha yoğun ve 
karmaĢık hale gelecekti. Özetle,  Türkiye gibi kiĢi baĢına düĢen motosiklet sayısı az olan ülkelerde, 
motosiklet sektörünün geliĢmesi genel olarak ekonomik ve iklimsel Ģartlara bağlı ise de; halkın top-
lumsal yaĢamda motosikleti bir araç olarak benimsemesi de oldukça önemlidir 

Katılımcıların motosiklet kullanım amaçlarına baktığımızda, yukarıdaki görüĢlerimizi doğrular sonuçla-
rın ortaya çıktığını görmekteyiz. Ankete katılanların %63,8‟i motosikleti hem hobi hem ulaĢım için 
kullandıklarını beyan ederken, %31,2‟si sadece hobi ve zevk için motosiklet kullandıklarını belirtmiĢ-
lerdir.  

Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının %60‟ından fazlası, motosikleti her zaman kullandıklarını 
belirtmiĢlerdir. Türkiye‟de motosiklet kullanımı genel olarak iklimi uygun olan bölgelerde daha sıktır. 

https://eposta.egm.gov.tr/owa/redir.aspx?C=9807c28e8ff54fc4af9efb7a3cf140df&URL=http%3a%2f%2fwww.easts.info%2factivities%2ficr...evelopment.pdf
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Ġstanbul,  Antalya, Ġzmir, Manisa, Adana, Osmaniye dört mevsim motosiklet kullanılan ve motosiklet 
sayısı fazla olan Ģehirlerimizdir. Ġstanbul da motosiklet, genel olarak ulaĢım ve iĢ aracı olarak kulla-
nılmakta iken iklimi sıcak olan bölgelerimizde genel olarak ulaĢım aracı olarak kullanılmaktadır. 

Katılımcıların sürüĢ alıĢkanlıklarına baktığımızda, büyük bir çoğunluğunun motosikleti bazen yolculu 
kullandığı, bazen de yük alarak kullandığı ortaya çıkmaktadır. Yolculu sürüĢ baĢlı baĢına bir eğitim 
konusudur. Ülkemizde, motosiklet eğitimi alanların, ne kadarının eğitim kapsamında yolculu sürüĢ ile 
ilgili kurs aldığı araĢtırıldığında, oranın yok denecek kadar az olduğu görülecektir. Her ne kadar eli-
mizde, yolculu olarak sürüĢ yaparken kaza yapanlarla ilgili bir istatistik olmasa da, edindiğimiz tecrü-
beler ile sadece yolcu veya yanlıĢ yükleme sebebiyle birçok motosiklet kazası olduğunu biliyoruz. 

Motosiklet kullanıcılarının bilinçli kullanıcılar olması, trafik güvenliği açısından son derece önemlidir. 
Motosiklet, diğer araçlara göre daha riskli olduğundan, öncelikle sürüĢ öncesi güvenlik tedbirleri, 
motosiklet kullanıcılarının bilinç düzeylerini ortaya çıkaran en önemli göstergedir. Bu bağlamda, 
motosiklet ile yola çıkmadan önce, motosikletin gerekli kontrollerini yapmak, motosikletin kasko ve 
sigortasını yaptırmak, periyodik kontrollerini yaptırmak, sürüĢ esnasında ise kask ve diğer koruma 
ekipmanlarını kullanmak son derece önemlidir. 

Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının %86,2‟si yola çıkmadan önce gerekli kontrolleri yaptıklarını 
belirtmiĢlerdir. Bunun yanında hemen hemen tüm katılımcıların trafik sigortalarının olduğunu görmek-
teyiz. 

Bu oranların yüksek olması, katılımcıların bilinçli sürücüler olduğunu bizlere göstermektedir. Zaten 
eğitim düzeyleri de bu sonucu doğrular niteliktedir. Ancak motosikletlerini kasko yaptırma oranına 
baktığımızda, %60‟ından fazlasının kaskosuz olarak motosiklet kullandıklarını görüyoruz . Bunun en 
büyük sebebi, motosiklet kasko fiyatlarının çok fazla olmasıdır. Avrupa‟ya göre motosiklet kaskosu 
oranları Türkiye‟de oldukça düĢüktür. Amerika‟da kazaya karıĢan motosiklet sürücüleri üzerinde 
yapılan bir araĢtırmada; 

“Kazaya karıĢan sürücülerinin %10’dan daha az bir kesiminde sağlık sigortası yâda kasko 
güvencesi bulunmaktadır”  sonucu ortaya çıkmıĢtır.Bu durum Türkiye ile paralellik arzetmektedir. 

(http://www.motorcycle-accidents.com/pages/stats.html.EriĢim:01.05.2008). Türkiye‟de birçok 
sigorta acentesi motosikleti çok riskli bulduğundan, fiyatları yüksek tutmaktadır. Ancak motosiklet 
kaskosu üzerine uzmanlaĢmıĢ ve motosiklet kullanan birçok sürücünün tercih ettiği acenteler de 
vardır. 

Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının hemen hemen hepsi, genel motosiklet bakımlarını yaptırdık-
larını beyan etmiĢlerdir. Katılımcıların motosikletlerine bakım yaptırmaları, bilinçli ve eğitim seviyeleri-
nin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında diğer güvenlik önlemlerinin de katılımcılar 
tarafından çok büyük bir oranla sağlandığını görmekteyiz. Katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu, 
motosikletini eldiven, dizlik ve kasklı kullanmaktadırlar. 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1981 yılında birçok motosiklet kazası raporu incelenerek ortaya çıka-
rılmıĢ meĢhur HURT Raporuna göre, kazaya karıĢan motosiklet sürücülerinin kullandıkları kask, 
mont, dizlik, eldiven, gözlük gibi koruma ekipmanlarının etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Aynı 
çalıĢmaya göre: “Motosiklet sürücülerinin yaklaĢık % 60’ı kaza anında kask giymemektedir. 
Bunların % 26’sı rahat olmaması nedeniyle hiç kask kullanmadıklarını, % 53’ü ise bir kazaya 
karıĢacaklarını ummadıklarını belirtmiĢlerdir.” Los Angeles Bölgesinde yapılan bu çalıĢmada 
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ayrıca kask kullanım oranının eğitim seviyesi düĢük olanlarda çok az olduğu sonucu ortaya 
çıkmıĢtır 

(http://www.motorcycle-accidents.com/pages/stats.html.EriĢim:01.05.2008).  

NHTSA‟ya göre; ABD‟de 2006 yılında kasklar 1658 hayat kurtardı.  Eğer bütün sürücüler kask takmış 
olsalardı 752 hayat daha kurtulacaktı.  Kasklar %37 oranında kazalarda hayat kurtarıcı rol oynamak-
tadırlar (http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/motorcycle/ EriĢim:1.02.2008). 

Eğitim seviyesi ve kask kullanım oranı arasındaki bağlantı çalıĢmamızda da aynıdır. Katılımcıların 
çok büyük bir oranının eğitim seviyesi yüksek ve kask kullanım oranı da aynı Ģekilde yüksektir. 

Katılımcıların, Motosiklet Kullanırken En Tedirgin Oldukları Konular sorulduğunda; Katılımcıların 
%25‟inin frenleme konusunda, %20,4‟ünün virajlarda, %1,2‟sinin hızlanma esnasında, %39,2‟sinin 
viraj içi frenlemede ve geri kalan %14,2‟lik kısmının ise diğer konularda tedirgin olduklarını görüyoruz. 
Bahse konu tedirginlik unsurlarının, korkma, yapamama, zorlanma, becerememe gibi olumsuzluklar 
olduğu düĢünülürse, bu unsurların aynı zamanda sürücüler için risk oluĢturan, kaza ile sonuçlanan 
hataları içeren konular olduğunu da söyleyebiliriz. 

Diğer faktörlere baktığımızda; Katılımcıların %22,3‟ü Yağmurda sürüĢ yapmayı, %16,2‟si gece sürü-
Ģünü, %10,4‟ü rüzgârda sürüĢü, %5‟i grup sürüĢünü, %46,2‟si ise Ģehir içi trafikte sürüĢ yapmayı riskli 
olarak görmekte ve tedirgin olmaktadırlar. 

 Ġnternet ortamında tarama yapılarak sadece Sabah Gazetesinde yayımlanmıĢ, 2006 yılı Temmuz 
ayından, 2008 yılı Temmuz ayına kadar olan 70 motosikletli trafik kazası haberi incelendiğinde; mey-
dana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunun Ģehir içi trafikte, baĢka araçlarla çarpıĢma sonucunda 
meydana geldiği ve viraj, hızlanma, dikkatsizlik gibi diğer unsurların da etkili olduğu anlaĢılmıĢtır 
(http://arsiv.sabah.com.tr.EriĢim:10.08.2008). Sadece medyadaki motosiklet kazalarına bile bakıl-
dığında, katılımcıların neden büyük bir çoğunlukla Ģehir içi trafikte tedirgin oldukları ve diğer konuları 
da tedirginlik unsuru olarak algıladıkları anlaĢılmaktadır. Katılımcıların tedirgin olduğu birçok konu, 
Harry HURT tarafından hazırlanan raporda da hata tipleri olarak belirtilmiĢtir. Hurt‟a göre (1981); Tek 
baĢına yapılan kazalarda sürücü hatası 2/3 oranında baĢrolü oynamaktadır. Belli baĢlı hata 
tipleri virajlara hızlı girip viraj alamama, aĢırı frenleme sonucu tekerleri bloke etmek ve viraj 
içinde fren yapılmasıdır. 

Bu konuda, katılımcıların aldıkları motosiklet eğitimlerinde, genel olarak tedirgin oldukları konularla 
ilgili gerekli eğitimlerden geçmediklerini ve eksik kaldıkları için hala tedirginlik yaĢadıklarını söyleyebi-
leceğimiz gibi, trafik kazalarının çok önemli bir problem olduğu Türkiye‟de, trafik kültürünün bir türlü 
oluĢamamasının da bu tedirginliğe katkı sağladığını belirtebiliriz. 

Katılımcıların %76,2‟si trafik kurallarına tam anlamıyla uyduğunu iddia etmektedir. Geri kalan kısım 
ise, görüĢ ve öneriler kısmından anlaĢılacağı üzere, hız sınırları ile ilgili mevzuatta belirtilen kısıtlama-
ları yanlıĢ olarak değerlendirdiğinden, tam olarak trafik kurallarına uyamadıklarını belirtmiĢlerdir. Yol 
müsait olduğunda genel olarak ne kadar hız yapıldığına iliĢkin katılımcıların görüĢleri değerlendirildi-
ğinde, yarısından fazlasının mevzuatta belirtilen hız sınırlarını geçtikleri görülmektedir. Dolayısıyla 
trafik kurallarına tam anlamıyla uyma konusundaki tutumları, negatif yönde olmaktadır. Motosiklet, 
sürüĢ güvenliği açısından, akan trafikteki araçlardan %10 oranında daha fazla hızla yol almalıdır. 
2918 sayılı kanunun, motosikletleri diğer araçlarla bir tutması bu bağlamda sürücüler açısından prob-
lem yaratmaktadır. Ancak, kanunda düzeltme yapılsa bile, özellikle kara yollarının yetersizliği, trafik 

https://eposta.egm.gov.tr/owa/redir.aspx?C=9807c28e8ff54fc4af9efb7a3cf140df&URL=http%3a%2f%2fwww.iii.org%2fmedia%2fhottopics%2finsurance%2fmotorcycle%2f%2520Eri%c5%9fim%3a1.02.2008
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3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

170 

yoğunluğu, dikkatsiz sürücüler gibi unsurlar, motosiklet sürücülerinin gerekli hızla sürüĢ yapmasını 
engelleyecektir. 

Katılımcıların %6,5‟ini oluĢturan 17 kiĢi motosiklet kullanırken trafikte kendileri açısından en büyük 
riskin yayalar olduğunu ifade ederken, %23,5‟ini oluĢturan 61 kiĢi otomobillerin risk oluĢturduğunu 
ifade etmiĢlerdir. Bunun yanında katılımcıların %11,2‟sini oluĢturan 29 kiĢi kamyon ve otobüs gibi 
büyük araçları risk unsuru olarak görürken, %41,5 gibi büyük bir oranı oluĢturan 108 kiĢi toplu taĢım 
araçlarını risk unsuru olarak görmektedirler. Son olarak katılımcıların %17,3‟ünü oluĢturan 45 kiĢi ise 
bozuk ve plansız yolları trafikteki en büyük risk unsuru olarak gördüklerini ifade etmiĢlerdir. Türki-
ye‟deki motosiklet kullanıcıları, özellikle toplu taĢım araçları baĢta olmak üzere, otomobilleri ve büyük 
araçları, trafikte kazaya sebebiyet veren veya baĢrolü oynayan risk unsurları olarak görmektedirler. 

Hurt Raporu‟na göre (1981), motosiklet kazalarının ¾‟ü baĢka araçlarla çarpıĢma Ģeklinde olmakta-
dır. Katılımcıların verdiği cevaplar bu bulguyla, riskin kaynağı anlamında paralellik göstermektedir. 
Türkiye‟de birçok sürücü kendisinin çok iyi araç kullandığını, hataların genelde karĢı taraftan geldiğini 
savunur. Tüm dünyada trafik kazalarının en önemli sebebi insan faktörüne dayanmaktadır. Bu bağ-
lamda katılımcıların riskli gördüğü araçları kullananlar genel olarak güvenli sürüĢ yapmayan sürücü-
lerden oluĢmaktadır. Sümer ve arkadaĢlarına göre (2002); 

Güvenli sürücülük davranışlarının gösterilmediği durumlarda sürücülerin trafikteki olası tehlikelere 
dikkat edemedikleri ve bunun sonucu olarak “yolu okuma” becerilerinin de zayıfladığı bilinmektedir. 
Ayrıca, bu tür sürücüler araç kullanmayı kendilerini ve statülerini vurgulama aracı olarak kullanma 
eğilimine girmektedirler. Bu durumda da, araba kullanma ulaşımım ötesinde anlamlar ifade etmekte 
ve başta abartılı özgüven ve kontrol illüzyonu olmak üzere, risk taşıyan diğer psikolojik süreçler dev-
reye girerek kaza yatkınlığını artırmaktadırlar. 

Özellikle toplu taĢım araçları kullananların zamanlarının çoğunu trafikte geçirmeleri, yolcu bulma-
taĢıma-yolcuyla muhatap olma gibi sebeplerle dalgın olma, hata yapma ve motosiklet sürücülerini 
fark edememe gibi kusurları olabilir. Bu kusurlar zincirine, yukarıda bahsedilen güvenli sürücülük 
davranıĢları sergileyememe ve eğitim seviyesinin düĢüklüğü eklenince, katılımcıların görüĢlerindeki 
doğruluk payı artmaktadır. 

Katılımcıların %72,7‟si gibi çok büyük bir bölümünü oluĢturan 189 kiĢi, motosiklet ile devrilme de dâhil 
daha önce motosikletleri ile bir kaza yaptıklarını,%27,3‟ü ise kaza yapmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Kazaya karıĢan bu 189 kiĢinin, %44‟ü karıĢtıkları kazanın tek taraflı ve maddi hasarlı olduğunu 
ifade ederken, %12‟si çift taraflı ve maddi hasarlı olduğunu,%23‟ü tek taraflı ve yaralamalı olduğu-
nu,%2‟si çift taraflı ve yaralamalı olduğunu, geri kalan %19‟u ise hasarsız kaza geçirdiklerini ifade 
etmiĢlerdir. Elde edilen verilerden de anlaĢılacağı üzere, katılımcıların çoğunluğu tek taraflı kazaya 
karıĢmıĢlardır. Motosiklet kullanımındaki artıĢ, son yıllarda ülkemizde motosiklet kazalarının da art-
masına sebep olmuĢtur. Antalya‟da 2005 yılında yapılan bir çalıĢmaya göre; 2004 yılından itibaren 
hem motosiklet hem de diğer motorlu taşıt satışlarında anlamlı bir artış olduğunu, bu artışlarla bera-
ber motosiklet kazalarının arttığını ancak diğer motorlu taşıtlara bu artışın yansımadığı sonucu ortaya 
çıkarılmıştır. (Öztürk ve Eken:2006). 

Ancak çalıĢmamıza katılan motosiklet sürücülerinin bilinçli ve eğitim düzeyi yüksek sürücüler olarak, 
Türkiye geneli ile karıĢtırmamak gerekir. ÇalıĢmamıza katılan motosiklet kullanıcılarının çok büyük bir 
çoğunluğunun motosiklet eğitimi aldığı, koruma ekipmanlarını kullandığı, motosikletlerinin gerekli 
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kontrollerini yaptırdıkları verilerden anlaĢılmaktadır. BaĢka bir ifade ile sosyoekonomik düzeyi geri 
olan kullanıcılara göre, kaza yapma oranları daha düĢüktür. 

Sosyoekonomik düzeyi geri olan sürücülerin, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan sürücülere göre 2,5 
kat fazla kaza geçirdikleri görülmüĢtür. Bunun nedeni, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan sürücüler 
arasında sürüĢ eğitimi alma, koruyucu ekipman kullanma gibi hazırlık ve önlemlere daha fazla uyul-
ması, ebeveyn kontrolünün daha fazla olması ve baĢka araçların da kullanılması nedeniyle motorlu 
araç ve trafiğe alıĢkın olunmasıdır. Alkol ve ilaç kullanımı da sosyoekonomik düzeyi düĢük grupta 
daha yaygın olduğundan olumsuz bir faktör olarak katkıda bulunmaktadır (Zambon;2006). Bu bulgu-
lar, yukarıda anlatmaya çalıĢtığımız görüĢlerle örtüĢmektedir.  

Ankette özellikle katılımcılardan, motosikleti devirme de dâhil olmak üzere yaptıkları kazalara iliĢkin 
görüĢleri sorulmuĢtur. Çünkü edinilen tecrübelere göre motosiklet kazalarının çoğu, özellikle çok 
düĢük hızlarda, durma esnasında ve motosikleti devirme suretiyle olmaktadır. Kaldı ki, elimizdeki 
verilere göre katılımcıların az bir bölümü yaralamalı kazaya karıĢmıĢtır. 

Tek başına yapılan motosiklet kazalarında, yağışlı hava kazaların yaklaşık 2/3‟ünde sürücü hatasına 
(kayma, frenleme nedeniyle düşme yâda virajı alamama) sebep olmaktadır (Hurt;1981). 

GeliĢmiĢ ülkelerde motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olumsuz sonuçlarını azaltmak amacıyla 
kazaların oluĢ Ģekli, yeri, sürücülerin demografik ve sosyokültürel özellikleri konusunda birçok araĢ-
tırma yapılmaktadır. Motosiklet kazalarıyla ilgili her geçen gün gazetelerde karĢımıza çıkan haberler 
bu kazaların ülkemizde de ciddi boyutlara ulaĢtığını göstermektedir. Ancak,bu kazalara dair ülkemiz-
de yapılmıĢ fazla araĢtırma veya çalıĢma olmadığı görülmektedir(Alıcıoğlu ve Ark.;2008). 

AraĢtırmaya katılan motosiklet kullanıcılarının cinsiyetlerine göre farklılıklar incelendiğinde cinsiyetler 
arası bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Örneğin elimizdeki verilere göre “Kadınlar erkeklere göre 
trafik kurallarına uyma konusunda daha hassastır.” Sonucu ortaya çıkmıĢtır . Katılımcıların kaza-
ya karıĢma durumları incelendiğinde ise;  Erkekler kadınlara göre daha fazla kaza yapmaktadır 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kalyoncuoğlu‟na göre (1999), erkek sürücüleri kadın sürücülere göre daha fazla trafik kazasına ka-
rıĢmaktadır. Bu bağlamda kadın sürücüler trafikte erkek sürücülere göre daha temkinli davranmakta, 
kurallara daha fazla uymakta ve dolayısıyla daha az trafik kazasına karıĢmaktadırlar. Bu bulgular, 
çalıĢmamızı destekler niteliktedir. 

AraĢtırmamızda bir diğer cinsiyete göre fark ta motosiklet seçiminde kendini göstermektedir. Verilere 
göre kadınlar daha çok düĢük hacimli motosikletleri tercih etmektedirler. Buna karĢın erkekler genel-
de orta ve büyük hacimli motosikletleri tercih etmektedirler. Alıcıoğlu (2008), Türkiye‟de motosiklet 
kullanıcılarını iki temel guruba ayırmıĢtır. Bunlar,125 cc ve altında hafif hacimli motosikletleri kullanan 
kuryeler ve 125 cc üstü motosiklet kullanan hobi amaçlı kullanıcılardır. DüĢük hacimli motosikletler 
kullananlar genelde, kentlerde trafik sıkıĢıklığı, otopark sorunu gibi nedenlerle motosikleti ulaĢım 
aracı olarak kullanan, motosikletli kuryeler ve küçük illerdeki motosiklet ve mobilet kullanıcılarıdır. 
Buna karĢın, daha büyük hacimli motosikletleri, eğitim ve gelir düzeyi yüksek, bilinçli motosiklet kulla-
nıcıları sürmektedir. Bu kesim genel olarak motosikleti hobi amaçlı olarak kullanmaktadır. Bu görüĢ, 
çalıĢmamızı destekler niteliktedir. Buna ek olarak, kadınların motosikleti daha kolay kontrol edebilmek 
amacıyla kendi fiziksel durumlarına ve güçlerine uygun olduğundan, düĢük hacimli motosikletleri 
tercih ettiklerini söyleyebiliriz. 
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Bunların dıĢında cinsiyete dayalı görüĢ farkı bulunmamaktadır. Her iki cinsiyette, motosiklet eğitimi 
alma konusunda aynı eğilimlere, Türkiye‟deki motosiklet eğitimleri ve A2 ehliyeti alma konusundaki 
yetersizliklere iliĢkin ve trafikteki bakıĢ açıları olarak aynı görüĢlere sahiptirler. 

Gelir durumlara iliĢkin farklar incelendiğinde, gelir düzeyi arttıkça, katılımcıların motosikleti sıfır olarak 
alma eğilimleri artmaktayken, eğitim konusuna, gelir durumu ne olursa olsun tüm katılımcıların aynı 
önemi verdiklerini görmekteyiz. 

Sonuç olarak; Türkiye‟de motosikletli dernek-kulüp veya guruba üye olan motosiklet kullanıcılarının, 
genel olarak büyük Ģehirlerde yaĢayan, eğitim seviyeleri yüksek, bilinçli kullanıcılar olduğunu görüyo-
ruz. Türkiye‟de motosiklet konusuna bakıĢ açılarının, motosiklet kültürünün geliĢmesi açısından çok 
önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. 

Her konuda olduğu gibi, eğitimin önemi, bu çalıĢmada da ortaya çıkmıĢtır. Trafik güvenliğinin artması 
için, motosikleti kullanım amacı ne olursa olsun, gelir seviyesi veya eğitim durumu ne olursa olsun, 
tüm motosiklet kullanıcıları elinden geleni yapmalıdırlar. Trafik kurallarına tam anlamıyla herkes 
uymalı bunun yanında üniversiteler, sivil toplum örgütleri, motosiklet Ģirketleri, medya ve devlet taĢın 
altına elini sokarak, bu kültürü layık olduğu yere getirmelidirler.  
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TRAFĠKTE KAMERALI OTOMATĠK DENETĠME SÜRÜCÜ TEPKĠLERĠ: 
BURSA ÖRNEĞĠ1 

Abdulkerim SÖNMEZ2 

ÖZET  

Bu çalıĢmada, Bursa‟da 1 Ocak 2011‟de altı kavĢakta kırmızı ıĢık, dokuz noktada da hız denetimi 
yapmak amacıyla uygulamaya konulmuĢ olan kameralı otomatik trafik denetimi uygulamasına nasıl 
bir tepki verdikleri, tavır ve davranıĢlarının ne yönde değiĢtiği incelenmektedir. Kasım 2011 tarihinde 
1209 sürücü ile yapılan mülakatlara dayalı olarak derlenen veriler kameralı otomatik denetleme uygu-
lamasının trafikte normalleĢme yönünde ılımlı ve olumlu yönde bir değiĢmeyi tetiklediğine iĢaret 
etmektedir. Bununla birlikte, sürücülerin verdikleri tepkiler toplumsal cinsiyet, sürücü sınıfı ve trafik 
güvenliğine karĢı genel tavır alıĢları eksenine bağlı olarak incelendiğinde bu genel eğilimin bütün 
sürücü kategorileri arasında aynı derecede yaygın olmadığını, aksine bazı kritik konularda birbirleriyle 
aksi yönde ilerlemekte ya da önemli kutuplaĢma ve gerilim alanlarına sahip olduğunu göstermektedir. 
Sistemin bundan sonraki baĢarısı ve etkinliği kendisinin nasıl uygulandığı kadar sürücüler arasında 
gözlenen bu farklılaĢmaların ve gerilimlerin ne yönde ilerleyeceğine de bağlı olacak görünmektedir.  

Anahtar kelimeler: güvenli davranıĢ düzeyi, kameralı denetim, otomatik denetim, sürücü davranıĢla-
rı, trafik güvenliği,  

GĠRĠġ 

Trafikte kameralı denetim ilk kez 1969 yılında Ġsrail‟de baĢlatılmıĢ bir uygulama olup, günümüzde, 
elektronik iletiĢim teknolojilerinin geliĢimine paralel olarak, birçok ülkede kent içi ve kent dıĢı trafik 
denetiminde baĢvurulan bir denetleme sistemidir. Bu denetleme sisteminin yaygınlaĢtırılma isteğinin 
ardında, sınai çıkarlar bir kenara bırakılacak olursa, esas olarak sürücü davranıĢları ile denetleme 
arasındaki iliĢkilere dair bir dizi varsayımlar ve anlayıĢlar ile uygulayıcı ve araĢtırmacıların gözlemle-
rinden ortaya çıkan sonuçlar bulunmaktadır.  Yapılan çalıĢmalar mutat (yani seyyar veya sabit nokta 
polis denetimi) usullerin sürücü davranıĢları üzerindeki etkisinin zaman ve mekânla sınırlı kaldığını ve 
davranıĢlar üzerinde kalıcı etki doğurmadığına iĢaret etmektedir (Elvik, 2001; Heidstra vd., 2001; 
Makinen ve Oei, 1992‟den aktaran Retting vd., 2003: 22). Trafikte kameralı otomatik denetim: (i) 
ihlalin tespiti, (ii) ihlali yapan aracın tespiti ve (iii) kendisi ile ihlal yapılan araç sahibinin tespiti ve irtibat 
kurulabilmesi olmak üzere en az üç temel ilke üzerine kuruludur (bkz. Heidstra vd., 2000). Bu üç 
ilkeden hareketle, kameralı denetim uygulaması kesintisiz bir denetleme imkânı sağladığından, fiili 
denetim düzeyi ile sürücüler tarafından algılanan denetlenme olasılığı arasındaki mesafeyi ortadan 
kalmakta ve dolayısıyla denetleme noktasında bütün sürücü kategorileri sürekli ve eĢit düzeyde 
denetlenebilmektedir. Sistemin sağladığı bu imkânlar insan davranıĢları hakkındaki bir dizi varsayımla 

                                                           
1 Bu çalıĢmanın ampirik verileri Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü tarafından “Otomatik Denetim 
Sistemlerinin Trafik Güvenliğini Sağlamadaki Etkisi” konulu ve 2009 yılından beri Bursa‟da yürütülmekte olan alan araĢtırması-
nın ikinci safhasında mülakatlar yoluyla derlenen verilere dayanmaktadır. Koordinatörlüğünü yazarın yaptığı araĢtırma projesi-
nin değiĢik safhalarında isimleri belirtilen Ģahıslar aktif görev almıĢ veya halen görevi devam etmektedir:  Emn. Müd. Yüksel 
Çelik (EGM Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi BaĢkanı), Emn. Müd. Dr. Emin Semiz (Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürü), 
Emn. Amiri Senem ÇınarbaĢ-Akın (Proje koordinatör yardımcısı, halen Erzurum Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ġube 
Müdür Yardımcısı), Emn. Amiri Hakan Aksoy (Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğü Bilgi-ĠĢlem ġubesi Müdür Yardımcısı), Emn. Amiri 
Dr. Fatih VusavaĢ (Trafik AraĢtırma Merkezi), Pol. Mem. Demet Özdemir (Trafik AraĢtırma Merkezi), Pol. Mem. Osman Çağan 
(Trafik AraĢtırma Merkezi), Siv. Mem. Mehmet Söylemez (Trafik AraĢtırma Merkezi). Projenin yürütülmesine yaptıkları katkılar 
için yazar kendilerine teĢekkürü bir borç bilir. 
2 Doç. Dr, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. 
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birleĢtirildiğinde, sistemin iĢleyiĢi ve kendisinden beklenen yararların mantıksal yapısını Ģöyle ifade 
etmek mümkün görünmektedir:   

(1) Güvenli trafik normlarından kasti sapma sürücülerin öznel ya da biçimsel (formel) akılcı ka-
rar ve tercihlerinden kaynaklanır,  

(2) Bu tercihlerin sonucu elde edilecek maddi ve manevi mükâfat ve uğranılacak zararların de-
ğerlendirilmesi iktisadi akılcılığın ilkelerine tâbidir,  

(3) Güvenli trafik normlarından sapanlar bu sapma sonucu elde edecekleri mükâfatın iktisadi 
değerinden daha büyük bir iktisadi bedel ödeme tehdidi ile karĢılaĢtıklarında, iktisadi akılcı-
lığın bir gereği olarak, güvenlik kural ve normlarına uymayı tercih edeceklerdir,  

(4) Trafikte mutat denetleme sistemi (yani seyyar veya sabit nokta polis denetimi) sürekli bir 
denetleme olmadığından, denetleme sürecinde ortaya çıkan kesinti sürücülere güvenlik 
normlarından sapabilecekleri bir eylem alanı yaratmaktadır,  

(5) Kameralı denetim uygulaması marifetiyle fiili denetim düzeyi ile sürücüler tarafından algıla-
nan denetlenme olasılığı arasındaki mesafe ortadan kaldırıldığından sürücülerin güvenlik 
kurallarını kasti olarak ihlal etmeleriyle nedensel bağlantı içindeki trafik kazalarını mutlak bir 
sıfır noktasına düĢürmek mümkün olabilir.  

AĢağıda kendilerine atıf yapılacak olan yayınlanmıĢ çalıĢmalar dikkate alındığında, kameralı denetimin 
etkinliğinin ölçülmesinde baĢvurulan temel usulün denetlemesi yapılan sürücü davranıĢlarının sergilen-
me sıklığında ve denetim yapılan noktada veya yerleĢim biriminde meydana gelen trafik kazaları ile 
bunlara bağlı ölüm ve yaralanmaların sayısında denetim uygulaması öncesi ve sonrası arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi olduğu görülmektedir. Ancak, oldukça basit 
gibi görünen bu iĢlemin yapılabilmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilebilmesi birçok kuramsal ve 
metodolojik sorun içermekte ve dolayısıyla da sonuçların iktisadi, idari, toplumsal ve ahlaki değerinin 
takdir edilmesi hayli güçleĢmektedir. Bu güçlüğü doğuran hususlardan bazıları Ģunlardır: Gözlem sayı-
sında veya meydana gelen kaza sayısındaki yetersizlikler, ölçümler arasında geçen zaman, bir yerleĢim 
biriminde kaç noktada denetleme yapıldığı, ihlalin tespitinden sonra sürücü ya da araç sahiplerinin ne 
kadarı ile irtibata geçildiği, denetleme uygulamasının ne derece kamuya duyurulduğu, denetleme yapı-
lan noktaların mekânsal özellikleri, denetleme yapılan noktanın kentsel yaĢamın içindeki ticari, sınai 
konumu; denetleme noktasının hangi tür sürücüler tarafından kullanıldığı. Bu hususlar çalıĢmalarda ya 
ölçülememekte ya da ölçülmediklerinden analizlere dâhil edilmemektedir. Dahası, gözlemlerden ya da 
kaza sayılarından hareketle bir sonuca ulaĢıldığında sürücülerin ve yayaların kameralı denetlemenin 
nesine, niçin tepki verdikleri ve sonuçta denetleme yapılan nokta, bölge veya kentin daha güvenli hale 
gelip gelmediği de tartıĢmalı bir konudur.   

Öte yandan, denetim yapılan noktada meydana gelen kazalar ve bunlara bağlı ölüm ve yaralanmala-
rın sayısında denetim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢme meydana gelip gelmedi-
ğinin tespit edilmesi yoluna baĢvurulduğunda denetlemenin fiili mevcudiyeti dikkate alınırken, denetim 
uygulaması yapılan yerleĢim biriminin tamamı dikkate alındığında denetlemenin sirayet (spillover) 
etkisi de dikkate alınmak istenmektedir. Bu etkinin sürücülerde kalıcı etki yönünde bir tavır değiĢikliği 
olarak mı, bir Howthorne etkisi mi (yani denetleme amaçlı gözetlemenin baĢka yerlerde veya baĢka 
hususlarda da devam ediyor olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaktan mı kaynaklandığı), 
yoksa basitçe denetleme yokluğunda mutat tavır ve davranıĢlara dönmede karĢılaĢılan gecikme 
olarak mı yorumlanabileceği de tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak, hangi yol izlenmiĢ olursa olsun, 
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bu tür çalıĢmalarda gözlenen sonuçlar ile uygulanan etki arasındaki nedensel bağ fiilen denetlene-
mediğinden ve teyit ettirici bir iĢleme tabi tutulmadığından elde edilen sonucu denetlemenin etkisi 
olarak yorumlamak aslen olaylar arasındaki ardıĢıllık veya eĢzamanlılığı nedensellik iliĢkisi olarak 
yorumlamaktan öteye geçememektedir.  

Kameralı kırmızı ıĢık denetiminin kırmızı ıĢık ihlalleri üzerindeki etkisi hakkında Singapur (Chin, 
1989), BirleĢik Krallık (Thomson vd., 1989), Avusturalya (Arup, 1992), Hollanda (Oei vd., 1997), 
Amerika BirleĢik Devletleri (Retting vd., 1999a, b) Kanada (Chen vd., 2001)‟da yapılan çalıĢmalarda, 
denetleme yapılan ve denetleme yapıldığının görsel olarak ilan edildiği noktalarda sürücülerin yaptık-
ları kırmızı ıĢık ihlallerinde yüzde 22 ile yüzde 78 arasında değiĢen oranlarda bir azalma meydana 
geldiği tespit edilmiĢtir. Gerçekte kameralı denetleme yapılmadığı halde denetleme yapıldığı ilan 
edilen noktalarda da yüzde 27 ile yüzde 69 arasında değiĢen oranlarda azalma tespit edilmiĢtir. 
Ancak, Ġngiltere‟de kameralı denetleme yapılan iki noktada toplam yüzde 13‟lük bir artıĢ, denetleme 
yapılmayan fakat araĢtırmacıların kontrol amaçlı gözlem yaptıkları noktalarda ise yüzde 4‟lük azalma 
ile yüzde 17‟lik artıĢ arasında değiĢen farklı sonuçlar elde edilmiĢtir (aktaran Retting vd., 2003: 18).  

Kameralı kırmızı ıĢık denetiminin denetleme yapılan noktalarda sağdan çarpma, sağa dönüĢ esna-
sında çarpıĢma ve arkadan çarpma sayıları üzerinde doğurduğu etki ile ilgili olarak yine Avusturalya 
ve ABD‟de yapılmıĢ olan araĢtırmalar toplam çarpıĢma sayılarında çoğu halde istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan (yüzde 7 civarında) fakat iki vakada anlamlı (yüzde 7 ve yüzde 48‟lik) azalma tespit 
etmiĢlerdir. Bu çalıĢmaların ortaya koyduğu en önemli sonuç ise yaralanmalı toplam kaza saylarında 
bazen anlamlı bazen anlamsız ama toplam kaza sayılarında gözlenenden daha büyük bir azalma; 
arkadan çarpmalarda ise bir vakada yüzde 108‟e ulaĢan ama sadece bazılarında anlamlı olan bir 
artıĢın meydana gelmiĢ olmasıdır (Office of Road Safety, 1991; Mann vd., 1994; Queensland Trans-
port, 1995; Andreasen, 1995; South vd., 1988; Hillier vd., 1993; Ng vd., 1997 ve Retting ve 
Kyrychenko (2002)‟den aktaran Retting vd., 2003: 20).  

Bu sonuçlar da göstermektedir ki, denetleme ile sürücü davranıĢları (ve tavırları) arasındaki iliĢki sabit 
değil,  değiĢken bir iliĢkidir. Zira açık bir toplumsal sistem olarak trafik farklı katmanlarda yer alan pek 
çok husus arasındaki etkileĢim sonucu sürekli olarak yeniden inĢa edilen bir eylem alanıdır. Makro 
düzeyde kültür, zihniyet ve hayata karĢı genel tavır alıĢlar ve değerler, toplumun ve ekonominin 
yapısı içindeki genel eğilimler; kurumsal düzeyde trafiğin bir kentte mekân, kaynak ve kuralları ile 
bizzat nasıl örgütlendiği ve denetlendiği; birey düzeyinde ise bireylerin biyolojik, psikolojik ve entelek-
tüel yetenekleri, ihtiyaçları ve toplum içinde nasıl konumlandıkları gibi pek çok husus bunlar arasında 
yer almaktadır. Belli bir denetleme uygulamasından belli bir yerde belli bir sonucun alınmıĢ olması, 
uygulama devam ettiği müddetçe aynı sonucun her zaman alınacağının değil, belli bir uygulamanın 
belli bir zaman aralığında gözlemlenebilir örüntüde bir sonuç üretmiĢ olduğunun bir kanıtı olarak 
düĢünülmelidir.  

Bu mülahazalardan hareketle aĢağıda, Bursa‟da 1 Ocak 2011‟de altı kavĢakta kırmızı ıĢık, dokuz 
noktada da hız denetimi yapmak amacıyla uygulamaya konulmuĢ olan kameralı otomatik denetim 
uygulamasının etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 2009‟dan beri yürütülmekte olan ve 
özellikle Kasım 2011‟de yapılmıĢ olan mülakat verilerine dayalı olarak dört husus ele alınmaktadır. 
Bunlar: 

1. Kameralı otomatik denetimin baĢlamasının üzerinden geçen 10 aylık süre sonunda sürücü-
lerin belli trafik kurallarına uyma davranıĢlarının, trafikte kendilerini güvende hissetme duy-
gularının ve diğer yol kullanıcılara karĢı bazı tutum ve tavırlarının ne yönde değiĢtiği, 
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2. Sürücülerin, kameralı kırmızı ıĢık ve hız denetiminin baĢlatılmasının trafik ortamı ve sürücü 
davranıĢları üzerinde doğurduğu iddia edilen kimi olumlu etkileri ne derece doğru veya ye-
rinde buldukları,  

3. Sürücülerin, kameralı kırmızı ıĢık ve hız denetiminin baĢlatılmasının trafik ortamı ve sürücü 
davranıĢları üzerinde doğurduğu iddia edilen kimi olumsuz etki ve sonuçları ne derece doğ-
ru veya yerinde buldukları ve  

4. Sürücülerin, kameralı kırmızı ıĢık ve hız denetimi uygulamasının bundan sonra nasıl yürü-
tülmesi gerektiği hakkındaki görüĢleri.  

TaĢımacılık faaliyetleri ya da olağan ulaĢım güzergâhları kameralı denetim uygulaması yapılan nokta-
lardan geçen 1209 sürücüyle Kasım 2011‟de yapılan mülakatlar vasıtasıyla derlenen veriler sürücüle-
rin kameralı denetime karĢı tepkilerinin tek biçimli ve tek yönlü olmadıklarını, aksine onların demogra-
fik, toplumsal nitelikleri, trafik ortamına dâhil olmakta yatan iktisadi çıkarlarına ve genel anlamda trafik 
güvenliğine karĢı tavır alıĢlarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterdiğine iĢaret etmektedir. Bu 
çalıĢmada onların davranıĢ, tepki ve değerlendirmelerindeki farklılıklar sadece toplumsal cinsiyet, 
sürücü sınıfı ve trafik güvenliğine karĢı genel tavır alıĢları etrafında Ģekillenen örüntüler etrafında ele 
alınmaktadır.  

KAMERALI OTOMATĠK DENETĠM UYGULAMASININ SÜRÜCÜLER ÜZERĠNDE DOĞURDUĞU 
ETKĠ  

Sürücülerin, Bursa‟da kameralı otomatik hız ve kırmızı ıĢık denetiminin kendi sürücü davranıĢ ve 
tavırları üzerinde ne tür bir etki doğurduğu hakkındaki açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan üç 
temel örüntü ortaya çıkmaktadır. Bunlar:  

(1) Kameralı denetim uygulaması sürücülerin üçte birlik kesimi (% 32,3) arasında herhangi bir 
tavır ve davranıĢ değiĢikliğine yol açmamıĢtır,  

(2) Yüzde 39,8‟i arasında hız azaltma ya da hız sınırlarına uyma yönünde bir davranıĢ değiĢik-
liği meydana gelmiĢ, 

(3) Hız azaltmaya ek olarak ya da münhasıran yüzde 37,3‟ü arasında ise daha dikkatli ve tem-
kinli, kurallara uyumlu araç sürme yönünde bir davranıĢ değiĢikliği oluĢturmuĢtur. 

Uygulamaya konulan yeni denetleme sisteminin iki ayağından birini oluĢturan kırmızı ıĢık ihlali konu-
sunda davranıĢ değiĢikliği olduğunu doğrudan beyan edenlerin oranı ise ancak yüzde 1,8‟dir. Beyan 
edilen diğer etkilerin tamamı yüzde birden daha az bir sıklığa sahip olup bunlar arasında artık araç 
sürerken cep telefonu kullanamamak; daha tedirgin araç sürmek; daha sinirli, gergin, saldırgan araç 
sürmeye baĢlamak; kameralara (Mobeseye) yakalanmamak için güzergâh değiĢtirmek; ani durakla-
ma yapmak, trafikte kendini daha güvende hissetmek, trafik denetimini ciddiye almak gibi hususlar 
bulunmaktadır.  

Ancak, sürücülerin, kameralı denetimin baĢlanmasından önceki dönemle kıyaslandığında, denetim 
yapılan bölge içinde kendilerinin sürücü tavır, davranıĢ ve duygularının hangi yönde değiĢtiği 
hakkındaki ayrıntılı sorulara verdikleri cevaplar ise daha kapsamlı iki temel örüntüye iĢaret etmektedir 
(bkz. Tablo 1).  

 Ġlk olarak, hız kurallarını ihlal, kırmızı ıĢık ihlali, kavĢak içinde Ģerit değiĢtirme, dur çizgisi ih-
lali, sarı ıĢığa yakalanmamak için hız artırma, uygunsuz yerde yolcu indirme-bindirme, ya-
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sak yerde durma, duraklama ve uygunsuz veya yasak yerde araç park etme gibi kaza yap-
ma veya kazaya sebep olma ihtimalini doğrudan etkileyen kasti kural ihlallerinin tamamında 
azalma yönünde bir değiĢme beyan edilmektedir.  Kameralı denetim dönemi öncesine kı-
yasla en büyük düĢüĢ yüzde 69‟luk bir oranla ile hız kurallarını ihlalinde beyan edilmekte, 
bunu yüzde 47 ile sarı ıĢıkta geçme, yüzde 42,9 ile sarı ıĢığa yakalanmamak için hız artır-
madaki azalma, yüzde 35,1 ile de kırmızı ıĢık ihlallerinde beyan edilen azalmalar takip et-
mektedir. Sarı ıĢığa yakalanmamak için hız artırmada beyan edilen yüzde 4,2‟lik artıĢ bir 
kenara bırakılacak olursa, bu örüntü kapsamında zikredilen diğer kuralların ihlalinde artıĢ 
beyan eden sürücü nispeti yüzde 1 veya daha az düzeydedir. Eğer beyanlar sürücülerin 
kendi davranıĢları hakkında gerçekçi ve tutarlı bir gözleme dayalı ise,  bu örüntü kameralı 
denetim uygulamasının sadece denetleme yapılan konularda değil, denetlemesi yapılma-
yan diğer önemli güvenlik kurallarının ihlalinde de azalma yönünde bir davranıĢ değiĢikliğini 
tetiklendiğine iĢaret etmektedir. “Trafik denetimini ciddiye alma” davranıĢında beyan edilen 
yüzde 67,3‟lük artıĢın somut karĢılığı bir anlamda böyle ortaya çıkmıĢ görünmektedir.  

Tablo 1. Kendi Beyanlarına Göre, Sürücülerin, Bursa’da Kameralı Otomatik Hız ve Kırmızı IĢık 
Denetimine BaĢlanmasından Önceki Dönemle Kıyaslandığında Denetim Yapılan Bölge Ġçindeki 

Bazı Sürücü Tavır, DavranıĢ ve Duygularının Hangi Yönde DeğiĢtiği (Yüzde Olarak) 

 

 

DavranıĢ ve duygu 
konuları 

 

Artık hiç 

yapmıyorum, 

hissetmiyorum 

 

 

Çok 
azaldı 

 

 

Biraz 
azaldı 

 

Öncekiyle 
aynı, deği-
Ģiklik yok 

 

 

Biraz 
arttı 

 

 

Çok 
arttı 

 

Artık hep 
yapıyor, 

hissediyorum 

1. Hız kurallarını 
ihlal 

11,3 29,4 28,3 30,5 0,4 0,1 0,0 

2. Kırmızı ıĢık ihlali 12,7 11,2 11,2 64,5 0,4 0,0 0,0 

3. KavĢakta veya 
kavĢağa yaklaĢır-

ken Ģerit değiĢtirme 
10,2 8,1 8,2 72,7 0,6 0,2 0,1 

4. Dur çizgisi ihlali 10,8 8,0 9,2 70,7 0,9 0,3 0,0 

5. Sarı ıĢıkta geçme 5,6 24,9 16,5 50,9 1,4 0,6 0,2 

6. Sarı ıĢığa yaka-
lanmamak için hız 

artırma 
6,5 21,3 15,1 52,9 3,1 0,8 0,3 

7. Uygunsuz yerde 
yolcu indirme-

bindirme 
8,9 8,6 8,8 72,4 0,3 0,7 0,2 

8. Yasak yerde 
durma, duraklama 

9,3 8,3 7,9 73,4 0,7 0,2 0,2 

9. Uygunsuz/yasak 
yerde araç park 

etme 
10,4 7,7 6,5 74,4 0,5 0,2 0,2 

10. Emniyet kemeri 
takma* 

0,8 1,0 1,7 85,5 6,3 2,6 2,1 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

179 

11. Trafikte kendini 
güvende hissetme 

2,4 1,1 2,3 39,1 31,3 19,7 4,1 

12. Diğer sürücüle-
re karĢı saygı 

gösterme 
0,7 0,6 0,9 68,5 21,5 6,2 1,6 

13. Yayalara karĢı 
saygı gösterme 

0,4 0,2 0,9 69,0 19,8 7,6 2,1 

14. Trafik denetimi-
ni ciddiye alma 

0,4 0,2 1,1 30,9 32,9 30,2 4,2 

15. Özgürce araç 
kullanma duygusu 

3,1 2,1 4,9 61,7 19,3 6,9 2,1 

16. Trafikte bunal-
ma, stres duygusu 

3,4 6,3 11,6 68,7 5,3 3,0 1,8 

17. Zamanının 
verimli kullanma 

duygusu 
1,4 4,2 8,4 75,5 6,1 2,6 1,7 

*Yasal olarak emniyet kemeri takma zorunluluğu olan 1117 sürücüyü kapsamaktadır. 

 Ġkinci olarak, trafikte kendini güvende hissetme, diğer sürücülere saygı gösterme, yayalara 
karĢı saygı gösterme, özgürce araç kullanma, trafikte bunalma ve zamanını verimli kullan-
ma gibi ağırlıklı olarak sürücü bireyin denetlenen trafik ortamında deneyimlediği duygu hali 
ve iliĢkiler söz konusu olduğunda ise davranıĢ ve tavırlardaki değiĢimin yönü yukarıya 
dönmüĢ görünmektedir. Kendisinde artma olduğu beyan edilen hususların baĢında trafik or-
tamında kendini güvende hissetme duygusu (yüzde 67,3) gelmekte ve bunu yayalara saygı 
davranıĢı (yüzde 29,5), sürücülere saygı davranıĢı (yüzde 29,3) ve özgürce araç kullanma 
duygusunda (yüzde 28,0) beyan edilen artıĢlar izlemektedir. Trafikte bunalma duygusu ya-
Ģamada genel anlamda daha az bir değiĢme yaĢandığı ve bu değiĢimin yüzde 10‟luk bir 
kesimde artıĢ yönünde, yüzde 21‟lik bir kesimde ise azalma yönünde olduğu görülmektedir. 
Benzer bir durum zamanını verimli kullanma duygusundaki değiĢim için de söz konusudur. 
Kendisinde en az değiĢme beyan edilen davranıĢ konusu ise emniyet kemeri takma olup 
sürücülerin yüzde 10‟luk bir kesim artma, yüzde 3,5‟luk bir kesim ise azalma yönünde bir 
değiĢim beyan etmektedir.   

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde sürücülerin kameralı denetim yapılan bölgede, eskiye kıyasla 
kendi davranıĢları hakkında beyan ettikleri değiĢmenin trafikte normalleĢme yönünde olduğuna 
fakat bunun zamanın verimli kullanımında bir aĢınma ile elde edilmiĢ bir normalleĢme olduğu-
na iĢaret etmektedir. Ancak, beyanlardan ortaya çıkan bu olumlu tabloyu iki nedenden ötürü itiyatla 
karĢılamak gerekmektedir. 

 Ġlk olarak, sürücülerin yüzde 89,9‟u denetim yapılmayan bölgede, yüzde 96,4‟ü ise denetim 
yapılan bölgede yol boĢ olsa bile kırmızı ıĢık ihlali yapmadıklarını beyan etmektedirler. Böy-
lelikle, kameralı denetim, sürücüler arasında en az ihlal edilen bir kuralın ihlal düzeyini daha 
da düĢürerek normalleĢmeye önemli bir destek sağlamıĢ görünmektedir. Fakat denetim ya-
pılan bölgede, asla kırmızı ıĢık ihlali yapmadığını beyan eden 1166 sürücünün yüzde 21‟lik 
bir kesiminin bir baĢka soruya cevaben denetimin baĢlamasından sonra denetim yapılan 
bölgede kendilerinin yaptıkları kırmızı ıĢık ihlallerinde mutlak bir kesinti yerine azalma mey-
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dana geldiğini beyan etmiĢ olmaları, davranıĢlarda beyan edilen değiĢmenin yönü ve sıklı-
ğında tam bir kesinlik olmadığına iĢaret etmektedir.  

 Ġkinci olarak,  mülakatlar esnasında sürücülerin yüzde 54,5‟inin kendilerinin trafik kurallarını 
ihlal etme gerekçesi olarak beyan ettikleri hususun acele bir iĢlerinin olması olduğu dikkate 
alınacak olursa, beyan edilen bu normalleĢmenin ilk görünenden daha gergin bir toplumsal 
ve psikolojik zemine oturduğunu söylemek gerekir.  

CĠNSĠYET, SÜRÜCÜ SINIFI VE GÜVENLĠ DAVRANIġ DÜZEYĠNE GÖRE TEPKĠLER 

Sürücüler, toplumsal cinsiyetlerine, sürücü sınıflarına ve trafik güvenliğine karĢı genel tavır alıĢlarına 
bağlı olarak kameralı otomatik hız ve ıĢık denetimine birçok konuda farklı düzeyde tepki vermiĢ gö-
rünmekteler. Sadece istatistiksel olarak (burada ve aksi belirtilmedikçe metnin tamamında % 95 veya 
daha yukarı güvenirlik düzeyinde) anlamlı oldukları tespit edilenler itibariyle ifade etmek gerekirse:  

 Hız, sarı ıĢıkta geçme ve sarı ıĢığa yakalanmamak için hız artırma yoluyla yaptıkları ihlal-
lerde erkekler kadınların beyan ettiğinden daha fazla bir azalma; emniyet kemeri takma, di-
ğer sürücülere karĢı saygılı davranma, trafik denetimini ciddiye almada ve trafikte bunalma 
duygusunda kadınların beyan ettiklerinden daha fazla bir artıĢ beyan etmektedirler.  

 Buna karĢılık olarak, kadınlar ise özgürce araç kullanma duygusu ve zamanını verimli kul-
lanma duygusunda erkeklerin beyan ettiğinden daha fazla bir artıĢ beyan etmektedirler.  

Bu durum kadınların erkeklerden daha kuralsız davranmayı tercih eden sürücüler olmalarından değil, 
muhtemelen kendilerinin genelde trafik kurallarına oldukça iyi riayet ettiklerini düĢünüyor olmaları ile 
alakalı olmalıdır. Zira ana yolda geri manevra yapma, ters yöne girme, kırmızı ıĢık ihlali gibi 17 farklı 
güvenlik kuralını ne sıklıkla ihlal ettiklerine dair beyanların puanlanması ile elde edilen ortalama genel 
güvenli davranıĢ puanları1 bakımından kadınlar ile erkekler arasında kadınlar lehine bariz ve istatis-
tiksel olarak bir farklılık mevcuttur (kadınlar, m=144,8; erkekler, m=139,9).  

Sürücülerin genel güvenli davranıĢ düzeylerine bağlı değiĢimler söz konusu olduğunda: 

                                                           
1 Genel güvenli davranıĢ puanı hesaplamasında dikkate alınan davranıĢlar Ģunlardır: (1) ana yolda geri manevra yapma, (2) 
ters yöne girme, (3) kameralı otomatik denetim (mobese) uygulaması olmayan yerde yol boĢ iken kırmızı ıĢık ihlali yapma, (4) 
mobese uygulaması olmayan yerde kırmızı ıĢığa yakalanmamak için kavĢağa yaklaĢırken hız artırma, (5) gideceği yere daha 
hızlı ulaĢabilmek için akan trafik içinde örme yapma, (6) gerekli her yerde sinyal verme, (7) araç sürerken cep telefonu ile 
arama yapma, konuĢma, (8) araç sürerken gelen telefon çağrısını cevaplama, (9) yasal sınırı aĢmıĢ derecede alkollü iken araç 
kullanma, (10) uykusuz ve yorgun iken araç kullanma, (11) takip mesafesine uyma, (12)  park yasağı olan yere araç park etme, 
(13) trafik ıĢığı olmayan yaya geçitlerinde yayaların geçebilmesi için durma, (14) yaya geçidi olmayan yerlerde yolu karĢıya 
geçen yayalar için durma, (15) kucağında küçük çocuk taĢıyarak araç sürme ve (16) on iki yaĢından küçük çocukların ön 
koltuğa oturmasına izin verme ve (17) kent içinde araç sürerken emniyet kemeri takma.  Belirtilen bu davranıĢ konularında 
güvenlik kuralına her zaman uyum gösterme=10 puan, sık sık uyum gösterme=8 puan, bazen uyum gösterme=5 puan, çok 
nadiren uyum gösterme=2 puan ve hiç uyum göstermeme=0 puan olarak kodlanmıĢtır. Güvenli davranıĢ düzeyi ise ortalama 
puandan (m=140,6) artı ve eksi yönde standart sapma değeri miktarınca ilerlemeler dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur. Buna 
göre ortalamadan iki veya daha fazla standart sapma değerine eĢit düzeyde düĢük puan aralığı (124‟ten daha az) “çok düĢük”, 
bir standart sapma düĢük puan aralığı (125-140) “düĢük”, bir standart sapma yüksek puan aralığı (141-156) “orta” ve iki stan-
dart sapma yüksek puan aralığı ise (157-160) “yüksek” olarak tanımlanmıĢtır.  
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 Ġlk olarak, genel güvenli davranıĢ puanı ile kameralı denetime güvenlik normları yönünde 
tepki verme düzeyi arasında1 aksi istikametleri gösteren ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
birlikte değiĢme (P= -0,134, yüzde bir düzeyinde anlamlı) iliĢkisi söz konusudur.  

 Ġkinci ve yine istatistiksel olarak anlamlı olarak (Ki kare analiz sonuçlarına göre), genel gü-
venli davranıĢ düzeyleri düĢük olan sürücüler hız ve kırmızı ıĢık, sarı ıĢıkta geçme, sarı ıĢı-
ğa yakalanmamak için hız artırma, uygunsuz yerde yolcu indirme, yasak yerde durma, di-
ğer sürücülere saygılı davranma konularında genel güvenli davranıĢ düzeyi orta ve yüksek 
olan sürücülerden daha fazla derecede olumlu yönde tepki vermiĢ görünmektedirler. Fakat 
aynı sürücüler genel güvenli davranıĢ düzeyi orta ve yüksek olanlardan izafi olarak daha 
fazla trafikte bunalma duygusu yaĢadıklarını beyan etmektedirler.                                                                                                                                  

 Buna karĢılık, genel güvenli davranıĢ düzeyi orta ve yüksek olan sürücüler ise düĢük ve çok 
düĢük olanlardan daha fazla trafik ortamında yaĢadıkları güvenlik duygusunda bir artıĢ be-
yan etmektedirler (yüzde 10 düzeyinde anlamlı).  

Genel güvenli davranıĢ düzeyine göre sürücülerin kameralı denetim uygulamasına verdikleri tepkiler 
söz konusu olduğunda; güvenli davranıĢ düzeyi çok düĢük olan sürücüler hız ihlaline kıyasla kırmızı 
ıĢık ihlalinde izafi olarak diğer kategorilerde yer alan sürücülerden daha büyük oranda ve olumlu 
yönde bir değiĢme beyan etmektedirler. Ancak bu artıĢ, onlar açısından özgürce araç kullanmada ve 
zamanını verimli kullanmada daha büyük bir yitim olarak telakki edilmektedir.   

Sürücülerin trafik ortamında nasıl davrandıkları ve dolayısıyla denetime nasıl tepki verdikleri onların 
trafik ortamında esas olarak niçin yer aldıkları ile yakından bağlantılı bir husustur. Bu amaçla, sürücü-
ler: (1) bireysel ulaĢım sağlamak amacıyla araç kullananlar, (2) bir meslek ve ticari bir faaliyet olarak 
sürücülük yapanlar, (3) bir ek iĢ/gelir olarak ticari araç sürücülüğü yapanlar ve (4) yaptıkları iĢ sürücü-
lük gerektirenler Ģeklinde dört gruba tasnif edilmiĢlerdir.  

Genel bir tespit olarak belirtmek gerekir ki, bu sürücü sınıfları itibariyle sürücülerin ortalama genel 
güvenli davranıĢ puanları arasında bariz farklılıklar vardır. En düĢük ortalama puana (m=126,8) sahip 
olan grup yapmakta oldukları iĢ sürücülüğü gerektirenlerdir (su, kargo, tüp dağıtıcıları gibi). Bunların 
ardından sürücülüğü ek iĢ olarak yapanlar (m=136,9), sonra bireysel ulaĢımlarını sağlamak için araç 
kullananlar (m=138,6) gelmektedir. Sürücülüğü bir meslek/ticari faaliyet olarak yapanlar ise 143,1 
ortalama genel davranıĢ puanı ile en üstte yer almaktadırlar. Ġstatistiksel bakımdan anlamlı olarak: (1) 
sürücülüğü bir meslek olarak icra edenlerin ortalama puanları bireysel ulaĢımları için araç kullanan 
sürücülerin puanından yüksek, (2) benzer Ģekilde bu sonrakilerin ortalama puanı ise yapmakta olduk-
ları iĢ sürücülük gerektirenlerin ortalama puanından yüksektir. Diğer karĢılaĢtırmalar istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa iĢaret etmemektedir. Kameralı denetime verdikleri tepki bakımından ise 
sürücü grupları arasındaki farklılıkları, istatiksel olarak anlamlı olanlarla sınırlı ve çok ana çizgileri ile 
Ģöyle özetlemek mümkündür:  

 Hız ihlali, sarı ıĢıkta geçme, sarı ıĢığa yakalanmamak için hız artırma, diğer sürücülere 
saygı, yayalara saygı, denetimi ciddiye alma konularında ticari araç sürücüleri bireysel araç 
sürücülerinden daha yüksek düzeyde olumlu tepki vermiĢ görünmektedirler.  

                                                           
1 Sürücülerin genel güvenli davranıĢ puanlarının hesaplanmasına benzer Ģekilde denetim bölgesinde sergilediklerini beyan 
ettikleri davranıĢlardaki değiĢikliklerden ortaya çıkan toplam puan güvenlik normları yönünde tam değiĢim=5 puan, çok art-
ma=3 puan, biraz artma=1 puan, değiĢim yokluğu=0 puan, güvenlik normlarının aksine yönünde tam değiĢim=-5 puan, çok 
değiĢim=-3, biraz değiĢim=-1 olarak kodlanmak suretiyle hesaplanmıĢtır.  
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 Uygunsuz Ģerit değiĢtirme, dur çizgisi ihlali, uygunsuz yerde yolcu indirme-bindirme, yasak 
yerde park etme konularında bireysel ulaĢımları için araç sürenler bir meslek/ticari faaliyet 
olarak araç sürenlerden daha yüksek olumlu tepki vermiĢ görünmektedirler.  

 Özgürce araç kullanma ve zamanının verimli kullanma duygusu konularında ticari araç sü-
rücüleri bariz bir eksilme, bireysel ulaĢım amacıyla araç kullananlar bariz bir artıĢ beyan 
etmektedir. Diğer konularda gözlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Sürücülerden kendi konusu ile ilgili münhasır bir uyum talep etmesi ve buna bağlı olarak da münhasır 
bir etki doğurma kabiliyeti bakımından trafikte her bir güvenlik kuralının tekil olarak ele alınması ge-
rektiğinde Ģüphe yoktur. Fakat buraya kadar yapılan inceleme ve analizlerin iĢaret ettiği üzere, bir 
güvenlik kuralına uyum sürücü fail düzeyinde tekil bir husus olarak kalmaktan ziyade kendisi haricin-
deki hususlarla da eklemleĢiyor görünmektedir. Bundan dolayı, sürücülerin yukarıda sıralanan 17 
farklı konudaki davranıĢ ve duygularında meydana geldiğini beyan ettikleri değiĢiklikleri de bir bütün 
olarak değerlendirmekte yarar bulunmaktadır.  

Tablo 2. Kameralı Otomatik Hız ve Kırmızı IĢık Denetimine KarĢı Münhasır Sürücü DavranıĢla-
rından Ortaya Çıkan Genel DeğiĢme Yönü Ġtibariyle Sürücülerin Dağılımı 

 DavranıĢ ve tavırların genel değiĢme yönü Sayı Yüzde 

Olumsuz (ortalama puan sıfırdan küçük) 18 1,5 

Sabit (ortalama puan sıfır) 197 16,3 

Hafif olumlu (ortalama puan sıfırdan büyük, 1 standart sapmadan küçük) 665 55,0 

Orta derecede olumlu (ortalama puan 1 ile 2 standart sapma arası)  167 13,8 

Orta üstü olumlu (ortalama puan 2 ile 3 standart sapma arası 82 6,8 

Çok olumlu  (ortalama puan 3 standart sapmadan büyük) 80 6,6 

Toplam 1209 100 

Bu amaçla, yukarıda tarif edildiği üzere, sürücülerin davranıĢlarında beyan ettikleri değiĢmelerden 
elde ettikleri toplam puanın standart sapması dikkate alınarak yaptığımız hesaplamaya göre, kamera-
lı hız ve kırmızı ıĢık denetimine karĢı sürücü tepkilerinden ortaya çıkan sonuç Tablo 2‟de özetlenmek-
tedir. Buna göre, on aylık uygulama sonucunda ve uygulama yapılan mıntıka ile sınırlı olmak üzere, 
sürücü davranıĢ, tavır ve duygularında meydana gelen değiĢme olumlu olmakla birlikte ağırlık merke-
zi hafif düzeyde bir iyileĢmeye iĢaret etmektedir. Bu değiĢmenin trafik ortamı üzerinde nasıl bir etki 
doğurduğu sorusunun cevabı ise, yine sürücülerin beyanlarından hareketle bir sonraki baĢlık altında 
ele alınmaktadır.  

KAMERALI OTOMATĠK DENETĠMĠN TRAFĠK ORTAMI ÜZERĠNDE DOĞURDUĞU ETKĠLER 

Kasım 2011‟de yapılan araĢtırmanın kılavuz çalıĢma aĢamasında 85 sürücüye kameralı denetimin 
trafiğin iĢleyiĢi üzerinde ne türden olumlu ve olumsuz etkiler doğurduğu sorusu yöneltildi. Verilen 
cevapların temas ettiği konular ve biçimlerinden ortaya çıkan örüntüler ise  “olumlu etkiler” ve “olum-
suz etkiler” olarak iki ana sınıfa ayrılıp, tarama çalıĢmasında hiç-tam katılım arasındaki beĢ seçenekli 
bir değerlendirme ölçeği üzerinden kendileri ile mülakat yapılan sürücülere yöneltildi.  
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Tablo 3. Sürücülerin, Kameralı Otomatik Hız ve Kırmızı IĢık Denetimi Uygulamasının Trafik 
Ortamı Üzerinde Meydana Getirdiği Ġddia Edilen Olumlu Etkiler Hakkındaki Kanaatleri 

 

Kameralı denetimin Bursa’da 
trafik ortamı üzerindeki olumlu 
etkileri konusunda ileri sürülen 
görüĢler 

 

Ġlgili görüĢ veya değerlendirmeye ne derece katıldığı, doğru 
veya yerinde bulduğu 

 

Hiç 

 

Çok 
az 

 

Biraz 

 

Çoğunlukla 

 

Tamamıyla 

 

Fikri 
yok 

1. Hız ihlalleri azaldı 7,9 6,1 20,4 40,6 24,6 0,3 

2. Kırmızı ıĢık ihlalleri azaldı 5,2 5,0 18,6 46,7 23,4 1,1 

3. Hatalı sollamalar azaldı 23,0 12,2 23,4 26,6 13,8 1,0 

4. Uygunsuz yerlerde yolcu in-
dirme-bindirme azaldı 

35,0 14,0 19,0 18,5 12,2 1,3 

5. Uygunsuz yerlere araç park 
etmek azaldı 

39,8 11,9 17,3 18,4 12,0 0,6 

6. Toplu taĢıma araçlarının durak-
lara yaklaĢması kolaylaĢtı 

40,0 9,5 16,0 18,2 12,8 3,6 

7. Trafik ortamında saldırganlık 
ve taciz azaldı 

32,0 13,9 21,3 17,5 11,3 4,0 

8. Trafiğin iĢleyiĢ ve akıĢ düzeni 
iyileĢti 

22,2 11,2 28,3 23,4 14,3 0,6 

9. Trafik kazaları azaldı 18,9 12,4 27,8 22,7 12,9 5,4 

10. Yayaların can güvenliği duy-
gusu arttı 

14,8 9,5 26,7 28,7 15,4 4,9 

11. Kadın sürücülerin güvenlik 
duygusu arttı 

18,6 8,7 22,5 22,7 12,9 14,6 

12. Acemi sürücülerin trafiğe 
çıkıĢı kolaylaĢtı 

26,8 10,6 19,3 21,8 13,9 7,7 

13. Sürücülerin yayalara karĢı 
saygılı davranıĢı arttı 

26,1 11,6 26,3 22,7 11,5 1,9 

14. Sürücülerin birbirlerine karĢı 
saygılı davranıĢı arttı 

29,7 12,0 26,6 21,0 9,7 1,1 

15. Trafikte denetim etkinliği arttı 9,1 4,7 15,9 40,5 28,9 0,9 

16. Kazalarda kusurlu tarafın 
belirlenmesi kolaylaĢtı 

6,9 2,2 12,0 40,0 38,0 0,9 
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17. Trafikte yol ve mekân kulla-
nımında hakkaniyet arttı 

14,9 6,0 19,9 36,3 21,1 1,8 

18. VatandaĢın, can, mal ve trafik 
güvenliği duygusu arttı 

9,5 4,8 19,0 41,9 23,7 1,1 

19. Kentin asayiĢ ve düzeni 
iyileĢti  

8,0 5,2 20,7 41,3 24,0 0,8 

Bu yolla elde edilen sonuçlara göre, olumlu etkiler söz konusu olduğunda (bkz. Tablo 3): çok az-tam 
katılma veya doğru bulma aralığında ifade edilen toplam en yüksek olumlu etki yüzde 93,7 ile kırmızı 
ıĢık ihlallerinin azalması hakkında olup, bunu yüzde 92,2 ile kazalarda kusurlu tarafın belirlenmesinin 
kolaylaĢması, yüzde 91,7 ile hız ihlallerinin azalması, yüzde 91,2 ile kentin asayiĢ ve düzenin iyileĢ-
mesi ve yüzde 90,0 ile trafikte denetimin etkinliğinin artması izlemektedir. Buna karĢılık ifade edilen 
en düĢük olumlu etki alanlarının baĢında ise yüzde 56,5 ile toplu taĢıma araçlarının duraklara yak-
laĢmasının kolaylaĢması gelmekte ve bunu yüzde 59,6 ile uygunsuz yere araç park edilmesinin 
azalması, yüzde 63,7 ile uygunsuz yerlerde yolcu indirme-bindirmenin azalması, yüzde 64 ile trafik 
ortamında taciz ve saldırganlığın azalması ve yüzde 65,6 ile acemi sürücülerin trafiğe çıkıĢlarının 
kolaylaĢması izlemektedir. 

Tablo 4. Sürücülerin, Kameralı Otomatik Hız ve Kırmızı IĢık Denetimi Uygulamasının Trafik 
Ortamı Üzerinde Meydana Getirdiği Ġddia Edilen Olumsuz Etkiler Hakkındaki Kanaatleri 

 

Kameralı (mobese ile) deneti-
min trafik ortamı üzerindeki 
olumsuz etkileri konusunda 
ileri sürülen bazı görüĢler 

 

Ġlgili görüĢ veya değerlendirmeye ne derece katıldığı ya da 
doğru veya yerinde bulduğu 

Hiç Çok 
az 

Biraz Çoğunlukla Tamamıyla Fikrim 
yok 

1. Trafiğin hızı-akıĢkanlığı yavaĢ-
ladı 

16,9 7,3 23,1 31,8 20,5 0,4 

2. Trafikte sıkıĢıklık, karmaĢa, 
keĢmekeĢlik arttı 

29,9 6,8 19,4 26,7 16,7 0,4 

3. Trafik ortamında saldırganlık 
ve taciz arttı 

52,4 11,2 15,9 11,2 5,9 3,4 

4. Kontrol noktalarında ani yavaĢ-
lamalardan dolayı kaza ihtimali 
arttı 

25,1 7,9 18,0 24,5 22,4 2,1 

5. Kontrol noktalarında ani yavaĢ-
lamalardan dolayı kaza sayısı 
arttı 

32,2 8,0 15,9 18,2 15,8 9,9 

6. Kurallara uyanların suçlu du-
ruma düĢmesi arttı 

44,3 4,9 13,4 17,5 16,6 3,2 
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7. Kontrol bölgelerindeki yavaĢ-
lamanın sebep olduğu zaman 
kaybını telafi etmek için kontrol 
bölgesi dıĢında hız sınırlarını 
aĢma vakaları arttı 

11,3 4,7 14,7 33,1 33,7 2,4 

8. Hakkında cezai iĢlem yapılan 
sürücü sayısı arttı 

6,3 2,6 10,9 35,9 32,9 11,3 

9. Trafik cezaları can yakar hale 
geldi  

22,5 3,6 12,0 26,4 32,9 2,6 

10. Servis araç sürücüleri iĢlerini 
yapamaz hale geldiler 

64,8 7,2 10,9 5,4 4,5 7,2 

11. Minibüs-dolmuĢ sürücüleri 
iĢlerini yapamaz hale geldiler 

74,5 5,0 7,2 3,4 3,5 6,4 

12. Taksiciler iĢlerini yapamaz 
hale geldiler 

72,4 5,6 8,0 4,0 3,6 6,4 

13. Taksi dolmuĢçular iĢlerini 
yapamaz hale geldiler 

73,3 5,3 7,6 3,7 3,6 6,5 

14. Kamyoncular iĢlerini yapamaz 
hale geldiler 

72,6 6,0 7,2 3,9 2,7 7,6 

15. Dağıtım hizmetleri yapan 
sürücülerin iĢlerini yapamaz hale 
geldiler 

71,6 6,1 8,2 3,8 3,1 7,1 

16. Toplu taĢıma araçları iĢlerini 
yapamaz hale geldiler 

74,8 6,1 7,0 3,8 2,9 5,4 

17. Eskiden olduğu gibi özgürce 
araç kullanmak artık imkânsız 
hale geldi 

46,2 8,1 18,9 13,2 13,1 0,6 

18. Sivil özgürlükler kısıtlandı 57,4 8,9 14,5 7,4 9,7 2,1 

19. Devletin vatandaĢı sürekli 
gözetlemesi rahatsız edici hale 
geldi 

61,0 6,5 12,7 7,4 12,2 0,1 

Kameralı otomatik hız ve kırmızı ıĢık denetiminin kent trafiği ve sürücüler üzerinde doğurduğu olum-
suz etkiler söz konusu olduğunda ise (bkz. Tablo 4 ) yine çok az-tam katılım aralığında ifade edilen 
en yüksek olumsuz etki yüzde 86,2 ile kontrol-denetim noktalarındaki yavaĢlamanın sebep olduğu 
zaman kaybını telafi etmek için denetim dıĢı noktalarda hız sınırlarını aĢma vakalarının artması konu-
sunda olup, bunu yüzde 82,7 ile trafiğin hızı ve akıĢkanlığının yavaĢlaması, yüzde 82,3 ile hakkında 
cezai iĢlem yapılan sürücü sayısının artması, yüzde 74,9 ile trafik cezalarının can yakar hale gelmesi 
ve yüzde 72,8 ile kontrol noktalarında ani yavaĢlamalardan dolayı kaza ihtimallerinin artması gelmek-
tedir. Buna karĢılık ifade edilen en düĢük olumsuz etki yüzde 19 ile yüzde 21 aralığında farklı ticari 
araç sürücülerinin iĢlerini yapamaz hale gelmeleri hakkındadır.  
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Sürücülerin, kameralı otomatik denetim uygulamasının Bursa kent içi trafiği üzerindeki olumlu ve 
olumsuz etkileri konusundaki değerlendirmeleri yine cinsiyet ve sürücü sınıfına göre çoğu konuda 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Uygulamanın olumlu etkileri hakkındaki kanaat-
ler toplumsal cinsiyet ile bağlantılı olarak incelendiğinde:  

 Kadınlar sistemin hız ve kırmızı ıĢık ihlalini azalttığı konusunda erkeklerden daha düĢük bir 
iyimserlik göstermekte, trafik içinde kadın sürücülerin kendilerini daha güvende hissetmeleri 
konusunda bir uçta “hiç” öbür uçta “tam” bir fikri mutabakat arasında erkeklere kıyasla daha 
fazla bir yığılma göstererek fikri bir bölünme yaĢamaktadırlar.  

 Yine kadınlar sistemin trafikte denetim etkinliğini artırması, kazalarda kusurlu tarafın belir-
lenmesini kolaylaĢtırması ve yol kullanımında hakkaniyetin artması konularında erkeklerden 
daha iyimser, sistemin genel olarak can ve mal güvenliği duygusunu artırdığı konusunda 
ise erkeklerden daha düĢük bir iyimser kanaat ifade etmektedirler.  

 Son olarak, sistemin olumlu bir etkisi olarak toplu taĢıma araçlarının duraklara yaklaĢması-
nın kolaylaĢması hakkında kadınlar iyimser, erkekler ise kötümser noktaya daha yakın 
durmaktadırlar. 

Sürücü sınıfına göre sistemin olumlu etkilerinin nasıl görüldüğü söz konusu olduğunda bütün konu-
larda mesleği sürücülük olanların değerlendirmeleri ile bireysel ulaĢımları için araç kullananlar ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Örneğin; 

 Sürücülüğü bir meslek olarak icra edenler hız ve kırmızı ıĢık ihlallerinin azalması, hatalı sol-
lamaların azalması, uygunsuz yerde araç park etme ve yolcu indirme bindirmelerin azalma-
sı konularında iyimser olmakla birlikte bireysel ulaĢımları için araç kullananlara kıyasla daha 
düĢük bir iyimserlik beyan etmekteler.  

 Toplu taĢıma araçlarının duraklara yaklaĢımının kolaylaĢması, trafiğin iĢleyiĢ-akıĢ düzeninin 
iyileĢmesi, kazaların azalmıĢ olması hususlarında ise mesleği sürücülük olanlar “hiç” kut-
bunda, bireysel ulaĢımları için araç kullananlar ise “tam mutabakat” kutbunda bariz bir yı-
ğılma göstermektedirler.  

Kameralı denetim uygulamasının olumsuz etkileri söz konusu olduğunda ise; Trafik ortamında 
saldırganlık ve tacizin arttığı, özgürce araç kullanmanın artık imkânsız hale geldiği, sivil özgürlüklerin 
kısıtlandığı ve devletin vatandaĢı sürekli olarak gözetlemesinin rahatsız edici hale geldiği konularında 
erkeklerle kadınların değerlendirmelerinin ağırlık merkezinde istatistiksel olarak bir farklılık bulunma-
maktadır. Bunun dıĢındaki bütün konularda hem cinsiyete, hem de sürücü sınıfına göre, sürücülerin 
değerlendirmelerinin ağırlık merkezinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Örneğin; 

 Trafiğin hız ve akıĢkanlığının yavaĢladığı, keĢmekeĢliğin ve karmaĢanın arttığı iddialarına 
erkekler “tam katılım”, kadınlar ise “hiç katılmama” kutbunda daha büyük bir yığılma gös-
termektedirler.  

 Sistemin devreye girmesinin kaza ihtimalini ve sayılarını artırdığı iddialarında yine erkekler “tam katı-
lım”, kadınlar “hiç katılım” ile “çok az katılım” aralığında izafi bir yığılma göstermektedirler. 

 Kameralı denetim noktalarında meydana gelen hız kaybının daha sonra aĢırı hız yapılarak 
telefi edildiği değerlendirmesi karĢısında erkekler “çoğunlukla” katılım, kadınlar ise “hiç” ka-
tılım noktasında daha büyük bir yığılma göstermektedirler.   
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Yapılan değerlendirmelerin sürücü sınıfı itibariyle nasıl değiĢtiğine birkaç örnek vermek gerekirse: 

 Trafiğin hızının ve akıĢkanlığının yavaĢladığı iddiası karĢısında bireysel ulaĢım için araç 
kullananlar “hiç” ve “tam” katlım kutuplarında, mesleği sürücülük olanlar ise “çoğunlukla” ka-
tılım kategorisinde beklenenden daha büyük bir yığılma göstermektedirler. 

 Benzer yapılı bir kutuplaĢma kameralı denetleme noktalarında kaybedilen süreyi telafi et-
mek için denetim dıĢı yerlerde hız artırıldığı konusunda da gözlenmektedir. Kaza sayılarının 
artması konusunda ise mesleği sürücülük olanlar “çoğunlukla” katılım, bireysel ulaĢımları 
için araç kullananlar ise “çok az” katılım kategorisinde beklenenden daha büyük bir yığılma 
göstermektedirler.  

Öneminden dolayı burada belirtmek gerekir ki, kameralı otomatik denetim uygulamasının baĢlama-
sından tam bir yıl öncesi (1 Ocak 2010) ile kendileri ile mülakat yapılan tarih (2011 yılı Kasım ayında 
bir gün) arasında geçen sürede sürücülerin yüzde 15,8‟i kendileri araç sürücü olarak bir veya daha 
fazla trafik kazası geçirdiklerini beyan etmiĢlerdir. Bu sürücülerin karıĢtıkları toplam kaza sayısı 229 
olup bu kazaların yüzde 93‟0‟ı (213 kaza) Bursa BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde meydana 
gelmiĢtir.  Meydana geldiği yıl ve ay konusunda kesin bilgi sahibi olunan kazaların 84‟ü 2010 yılında, 
131‟i ise 2011 yılında meydana gelmiĢtir. Dolayısıyla, kameralı denetleme sisteminin uygulamaya 
girdiği 2011 yılı henüz tamamlanmadan sürücülerin geçirdikleri toplam kaza sayısında bir önceki yıla 
göre yüzde 51, BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde geçirdikleri kazalarda ise yüzde 55,9‟luk bir 
artıĢ beyan edilmektedir. Geçirilen bu kazaların sadece 4‟ü ağır yaralanmalı olup, diğerleri daha hafif 
atlatılmıĢtır. Polis tutanakları ölümlü ve yaralanmalı kazalar hakkında tanzim edildiğinden resmi kayıt-
lardan hareketle sistemin devreye girmesi öncesi ile sonrasında meydana gelen toplam kaza sayısın-
da ne yönde bir değiĢme olduğunu tespit edebilmek mümkün değildir. Fakat bu çalıĢmanın baĢında 
diğer ülkelerde yapılmıĢ araĢtırma sonuçları hakkında bilgi verirken de belirtildiği üzere, kameralı 
kırmızı ıĢık denetiminin belki ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılmasında etkisi olsa bile, toplam 
kaza sayılarında bir artıĢa yol açması mümkündür. Bundan dolayı, sürücülerin hem sistemin kaza 
ihtimali ve sayısını artırmadaki olumsuz etkisi hakkındaki kanaatlerinin hem de geçirdiklerini beyan 
ettikleri kaza sayısındaki muazzam değiĢmeyi dikkatle takip etmek gerekir. 

SONUÇ 

Sürücülerin hem kendi davranıĢ ve tavırlarında meydana gelen değiĢiklikler hakkındaki beyanları hem 
de genel olarak trafik ortamındaki deneyim ve gözlemlerinden hareketle yaptıkları değerlendirmeler-
den hareketle, Bursa‟da 2011 yılının ilk günü baĢlatılan kameralı otomatik hız ve kırmızı ıĢık denetimi 
uygulamasından çıkan genel sonucu yine öncelikli olarak onların gözünden değerlendirmekte yarar 
bulunmaktadır. Kılavuz çalıĢma esnasında yapılan mülakatlarda, sürücülerin “bundan sonra kameralı 
sistem hakkında ne yapılmalı” sorusuna verdikleri cevaplardan ortaya çıkan beĢ seçeneğe tarama 
çalıĢmasında verilen cevaplara göre: 

 Sürücülerin çok az bir kısmı (% 2,8) sistemden vazgeçilmesinden yana bir fikir beyan eder-
ken,  

 Yüzde 7,4‟lük bir kesimi sistemin halen uygulanmakta olduğu alan ve biçimiyle sınırlı tutu l-
masından yana bir tavır sergilemekte,  

 Yüzde 37,4‟ü uygulamada olan sistemin mevcut haliyle kentin diğer alanlarına da kurulma-
sının iyi olacağını düĢünmekte,  
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 Yüzde 7,9‟luk bir kesim sistemin hız sınırlarında artıĢa gidilmesi kaydıyla korunmasından 
yana görünmekte, yani mevcut haliyle sisteme olumsuz bakmakta ve  

 Son olarak yüzde 44,1‟lik bir kesim ise hız sınırlarında artıĢa gidilmesi halinde sistemin ge-
niĢletilmesinden yana görünmekte, yani aksi halde sistemin olduğu gibi korunmasından ya-
na görünmektedir.  

Sürücülerin kanaatlerinden ortaya çıkan sonuç yukarıdan ayrıntıları incelenen hususlara verdikleri 
cevaplardan ortaya çıkan sonuç ile tutarlı görünmektedir:  Kameralı denetim uygulaması onlarda 
genel olarak hem olumlu yönde bir davranıĢ değiĢikliğini tetiklemiĢ hem de bu değiĢikliğin trafik orta-
mı üzerinde doğurduğunu gözlemledikleri veya deneyimledikleri olumlu etkiler nedeniyle yaygınlaĢtı-
rılmasına Ģartlı olarak sıcak baktıkları bir uygulama hüviyetine bürünmüĢ görünmektedir. Ancak, 
önceki konularda olduğu gibi bundan sonra yapılması gereken en doğru Ģeyin ne olduğu konusunda 
da cinsiyete, sürücü sınıfına ve genel güvenli davranıĢ düzeyine göre sürücüler arasında önemli 
farklılıklar vardır. Buna göre: 

 Kadınlar sistemin mevcut haliyle yaygınlaĢtırılmasından yana daha bir ağırlık koyarken, er-
kekler hız sınırlarında artıĢa gidilerek yaygınlaĢtırılmasında yana bir tavra sahipler, 

 Mesleği sürücülük olanlar hız sınırlarında artıĢa gidilerek sistemin yaygınlaĢtırılmasından 
yana daha bir belirgin tercih belirtirken, bireysel ulaĢım için araç kullananlar sistemin mev-
cut haliyle yayınlaĢtırılması ile hız sınırlarında artıĢa giderek yaygınlaĢtırılması seçenekleri 
arasında bölünmüĢ gibi durmaktalar, 

 Son olarak ve hiç de sürpriz olmayarak güvenli davranıĢ düzeyi çok düĢük, düĢük ve orta 
olanlar hız sınırlarında artıĢa gidilerek sistemin yaygınlaĢtırılmasından yana ağırlıklı bir tav-
ra sahip iken, güvenli davranıĢ düzeyi yüksek olanlar sistemin mevcut haliyle yaygınlaĢtı-
rılmasına daha bir sıcak bakıyor görünmekteler.   

Sürücülerin hız sınırlarında artıĢa gidilmesini istedikleri güzergâhlar Ģüphesiz bütün kent içi yollar 
değil, daha çok Ġç Çevre Yolu ya da Ġzmir Yolu, Anakara Yolu ve Yalova Yolu gibi kent içi trafiği diğer 
kentlere bağlayan ana yollardır. Hız sınırlarında artıĢa gidilmesi talebinin nasıl bir arka planı olduğuna 
iĢaret etmek adına burada Kasım 2009‟da sistem öncesi durum tespiti yapmak amacıyla yürütülen 
alan araĢtırmasında beyana dayalı olarak tespit edilen hız kuralı ihlal oranları ile Kasım 2011 çalıĢ-
ması esnasında tespit edilenleri birlikte dikkate almak gerekir. Kasım 2009 araĢtırmasında sürücülerin 
yüzde 27,9‟unun kent içi olağan araç sürme hızlarının 50 km/saatten yüksek olduğu ve yine yüzde 
77‟sinin ulaĢtıkları azami hız bakımından kent içi azami hız kuralını ihlal ettikleri tespit edilmiĢtir. 
Kasım 2011 araĢtırmasında ise Ġç Çevre Yolu ve Ankara, Ġzmir ve Yalova Yolu gibi ana güzergâhlar 
için sürücülerin yüzde 26,6‟sının beyan ettiği olağan araç sürme hızı bu yollar için öngörülen 70 
km/saat azami hızdan daha yüksektir. Yine aynı yollarda ulaĢtıklarını beyan ettikleri azami hız bakı-
mından sürücülerin yüzde 60,0‟ının hız kuralı ihlali yaptıkları tespit edilmiĢtir. Kent içindeki diğer 
yollarda ise olağan hız bakımından sürücülerin yüzde 28,3‟ünün, azami hızları bakımından ise yüzde 
59,2‟sinin beyan ettiği hız 50 km/saatten daha yüksektir. Kameralı denetim yapılan mıntıkalar söz 
konusu olduğunda ise; Ġzmir, Ankara, Yalova Yolu gibi ana güzergâhlar için beyan ettikleri olağan 
araç sürme hızı 70 km/saati aĢan sürücü nispeti yüzde 10,9‟a, kent içi diğer yollarda ise yüzde 
28,2‟ye düĢmektedir. Dolayısıyla, beyan edildiği hali ile hız ihlallerinde önemli bir azalma olmakla 
birlikte hem bir yandan ihlaller devam etmekte, hem de hız sınırlarının yükseltilmesi yönünde politika 
yapıcı ve uygulayıcıların göz ardı edemeyecekleri ve dikkatle idare edilmesi gereken oldukça güçlü 
bir talep bulunmaktadır.  
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Bu sonuçlar, bir bütün olarak, kameralı denetim uygulamasının gerek sürücüler gerekse yayalar için 
güvenli bir trafik ortamı ortam oluĢturulmasına ne ölçüde katkı yaptığı hakkında bir hüküm vermek için 
henüz yeterli değildir.  Bir kısmı burada sunulmuĢ olan beyana dayalı verilerin kamera kayıtlarına 
dayalı gözlemsel veriler ile birlikte analiz edilmesi iĢlemleri tamamlandığında bu konuda hüküm vere-
bilmek için bugünkünden daha iyi bir konumda olmayı umut etmekteyiz.    
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ELEKTRONĠK KĠMLĠKLĠ GÜVENĠLĠR TRAFĠK DENETĠMĠ 

 

Mustafa GEÇĠN1, Rıza BOZABALI1, Selçuk ÇÖMLEKÇĠ1, Mehmet Erol ÜLGEN2 

 

Günümüzde trafik düzenini sağlamak ve izlemek amacıyla birçok farklı sistem kullanılmaktadır. Son 
teknoloji ürünü olan bu sistemler, teknolojilerindeki yenilikleri trafikte var olan eksikliklere borçludurlar. 
Trafikte görülen hataları ortadan kaldırmak amaçlı düĢünülerek yapılmıĢ her bir sistemin kullanıldıkla-
rı yerler ve kullanım amaçları farklıdır. Bunlar özetle trafiği izlemek, kural ihlallerini tespit etmek, hız 
denetimleri yapmak gibi baĢlıklar altında toplanabilirler. Trafiği izlemek ve kayıt altına almak için 
MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kameralarından faydalanılmaktadır. Bu kameralar 
aslında bulundukları yerlerdeki kamera menzilinde olan çevreyi izlemek ve kayıt altına alarak asayiĢi 
sağlamak amaçlı yapılmıĢlardır. Ama günümüzde MOBESE kameralarının neredeyse tamamı trafiği 
izlemek üzere hizmet vermektedir. Bu da MOBESE kurulumunun araç trafiğinin ve kazalarının yoğun 
olduğu noktalarda kurulmasına neden olmaktadır. MOBESE‟nin kurulumunun maliyetli olması bu 
sistemi her tarafa kurarak çevreyi izlemek ve asayiĢi sağlamakta bir sınır teĢkil etmektedir. Bu yüzden 
istenilen her noktaya bu sistemin kurulması mümkün olamamaktadır. Kural ihlallerini tespit etmek 
amaçlı kurulan sistemler içerisinde en çok Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından kullanılan EDS 
(Elektronik Denetleme Sistemi)‟dir (isbak.com.tr,2012). Ortalama hız denetiminde de kullanılan bu 
sistem kırmızı ıĢık ihlallerinin önüne geçmek amaçlı genellikle trafik ıĢıklarının arkasına yerleĢtirilerek 
kullanılır. Kırmızı ıĢık ihlali tespitlerinde tercih edilmelerinin sebebi sistem içerisinde var olan kamera 
ile ihlalleri algılayıp otomatik olarak fotoğraflamasıdır. Bu da yapılan ihlallerin tespiti ve kanıtında 
sistem kullanıcılarına büyük kolaylık sağlamaktadır. Hız denetimlerinde ise yıllardır kullanılan ve 
herkes tarafından bilinen polis araçları üzerine entegre halde çalıĢan radarlardır. Genellikle karayolla-
rında hız ihlallerinin en çok olduğu noktalarda denetim yaparak çalıĢırlar. Radarlar kamera menzili 
içerisine giren aracın plakasını tespit edip algıladığı hızı plakayla eĢleĢtirerek bir monitör üzerinden 
denetim yapan ekibe göstermektedir. Radar herhangi bir hız sınırı ihlali tespitinde ekip radar ekranın-
da gördüğü bilgiler ile çevirme yapmaktadırlar. Genel olarak trafikte yapılan kural ihlallerinin tespiti ve 
cezalandırılmasında önemli rol alan bu sistemlerin de yetersiz kaldığı durumlar mevcuttur. Bunun 
nedeni sistemler karĢılaĢtırıldıklarında da fark edilebilineceği gibi çalıĢmaları tamamen sistem içine 
entegre edilmiĢ kameralar üzerinedir. Normal Ģartlar altında kameradan gelen görüntüler sistem 
içerisinde var olan yazılımlar ile bazı iĢlemlere tabi tutularak istenen veriler dijital olarak sağlanmakta-
dır. Ama normalin dıĢında gerçekleĢebilecek olan herhangi bir durumda gelen görüntülerin iĢlenerek 
istenen verilerin elde edilmesi meydana gelebilecek durumların derecesine göre zorlaĢmakta, hatala-
ra neden olmakta, hatta veri elde edilmesi tamamen kesilmektedir. 

Bunun nedeni çalıĢan sistemlerin sadece görüntü iĢlemeye yönelik olmalarıdır. Kamera görüntülerin-
deki araçların plakaları mevcut yazılımlar ile dijital ortama aktarılmaktadır. Sistemleri olumsuz yönde 
etkileyen durumlar, bu iĢlemler sırasında meydana gelmektedir. Bir araç plakası, üzerindeki karakter-
lerin yazı stillerinin değiĢtirilmesi veya büyüklüklerinin ve kalınlıklarının değiĢtirilmesi, zamana bağlı 
olarak karakterler üzerindeki boyaların aĢınması, üzerine direk olarak güneĢ ıĢığının düĢmesi ya da 
ortamın karanlık olması, üzerinin kirlenmesi, kazara ya da kasti olarak üzerinin kapatılması, en önem-

                                                           
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü, Isparta, 
TÜRKĠYE 
2 Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü, Isparta, TÜRKĠYE 
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lisi araç üzerinden sökülmesi gibi durumlarda mevcut sistemler ya hatalı veri üretmekte ya da cevap-
sız kalmaktadır. Mevcut yazılımlar ve günümüz teknolojisi bu hataları fark edebilecek ve düzeltebile-
cek bir bilince sahip değildir. Bu aĢamada insan gücünden faydalanılır ki hem zaman kaybına neden 
olmaktadır hem de ayrı bir hata unsurudur. Bu da tabii ki yapılan yatırımlar ve çalıĢmalardan bekle-
nenler için istenmeyen bir durumdur. Ayrıca bu sorun sistem kullanıcıları ve birçok sürücümüz tara-
fından bilinmektedir. Bu yüzden mevcut sistemlerdeki açıklıklardan sürücülerin faydalanabileceklerini 
bilmek güvenlik açısından sıkıntı oluĢturmaktadır. Var olan sistemlerin, her ne kadar ihtiyacımızın 
geneline cevap verseler de herhangi bir çevresel etkenden dolayı meydana gelebilecek çok küçük 
değiĢiklerde bile hata yapacaklarını, hatta sistemin tamamen cevapsız kalacağını bilmek onlara 
duyulan güvenleri ciddi anlamda sarsmaktadır. Bunun asıl nedeni mevcut sistemlerin araç plakalarını 
okumakta yaptıkları hatalardan kaynaklanmaktadır. Trafiği kontrol altına almak amacıyla oluĢturulmuĢ 
tamamen görüntü iĢlemeye dayalı çalıĢan bu sistemlerin çevresel etkenlerden etkilenmeleri ve sürü-
cülerin bu eksiklikleri bilerek bunlardan faydalanmaları, bu eksiklikleri ortadan kaldıracak yeni bir 
sistem kurulması gerektiğinin göstergesidir. 

Yeni oluĢturulacak olan bu sistemin çevresel faktörlerden etkilenmemesi için çalıĢması görüntü iĢle-
meye yönelik değil tamamen elektronik olması gerekmektedir. Böylece karar aĢamasında meydana 
gelecek zaman kaybı ve insan hataları en aza inecektir. Araç kimliklerinin tespitinde yapılan hataları 
ortadan kaldırmak için çeĢitli yazılımlarla video kaydı ya da fotoğraf çekimi amacıyla üretilmiĢ kame-
ralar ile kimlik tespitinde bulunmak yerine elektronik kimlik için yapılmıĢ RFID (Radyo Frekanslı Ta-
nıma) teknolojisinden faydalanmak yerinde olacaktır. Lojistik, paketleme, sınıflandırma, kimliklendir-
me vb. birçok alanda kendini ispatlamıĢ olan RFID teknolojisi uygulandıkları alanlardaki baĢarı yüzde-
leri ve kullanımındaki sağladığı kolaylıklar kendisini yeni oluĢturulacak sistem için cazip hale getir-
mektedir (Üstündağ,2005). RFID kimliklendirme tekniği bir RFID okuyucu ve bir RFID etiketten mey-
dana gelmektedir (Smith,2005). Bilinen barkot tekniğinden farklı olarak RFID okuyucu etiketini gör-
mek zorunda değildir (Sarma vd,2001) (Wen,2010) (Glover,2006). Uzaktan etiket üzerindeki değeri 
okuyup veri tabanına iĢleyebilmektedir. Bu onun yeni sistem için en cazip özelliklerinden biridir. Bu 
durum trafikteki her aracın RFID etiket ile etiketlendirilmesini gerektirmektedir. Her araç yaptırması 
gereken ilk muayenede araç üzerinde belirlenecek olan noktalardan etiketlenmesi öngörülmektedir. 
GerçekleĢen bu iĢlem sonrasında etiket değeri ile aracın plaka ve ruhsat bilgileri veri tabanına kayde-
dilecektir. Bu çalıĢmada karayollarındaki tüm araçların RFID etiket ile etiketlenerek plaka değerlerinin 
ve ruhsat bilgilerinin etiket üzerinden okunması amaçlanmaktadır (Angeles vd, 2005) ( Chattaraj 
vd,2008) (Roberts,2006) ( Sanjay vd,2008) ( Hossain vd,2006). 

Araçların etiketlenmesi sürecinde trafikte yapılan ihlallerin tespiti ve denetimlerin yapılması için gerek-
li hazırlıklar ve düzenlemeler yapılacaktır. Bunlar; 

Trafik IĢıklarında Araç GeçiĢi ve Kırmızı IĢık Ġhlali Tespiti 

Burada hedeflenen günümüzde MOBESE kameraları ile yapılmak istenen gibi geçen araçları tespit 
ederek bir veri tabanına kaydetmek ve geçmiĢe yönelik taramalarda bu verileri kullanmaktır. Bunun 
için RFID okuyucusuna ihtiyaç vardır. RFID okuyucuyu trafik ıĢıklarının direklerine yerleĢtirmek ge-
rekmektedir. Burada yeni sistemin avantajlarından biri daha doğmaktadır. Çünkü RFID okuyucuyu 
yerleĢtirmek için ayrıca direk dikmek ve enerji nakil hatları ile uğraĢmak gerekmemektedir. Mevcut 
düzen üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapmadan kolaylıkla kurulabilmektedir. Gerekli düzenlemeler 
yapılarak yerleĢtirilen RFID okuyucu direğin tepesinden yer alacaktır. Bu düzenlemelerden birisi de 
yaya geçitleri yol çizgilerinin direk önünden okuyucunun yerleĢtirildiği direğin arkasına almak ya da bu 
mümkün değilse mevcut direkleri yaya geçitleri yol çizgilerinin önüne almaktır. Bir diğeri de okuyucu-
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nun menzilinde daha fazla aracı okuyabilmesi için yola yukarıdan bakması gerekmektedir. Bunun için 
L Ģeklinde trafik ıĢığı direği yoksa eklenmesi gerekmektedir. Mevcut Ģekilde I Ģeklindeki direklere de 
kurulabilen bu sistemin araç geçiĢinde herhangi bir aksaklık yaĢamaması için yolun iki tarafına oku-
yucu yerleĢtirerek de kurulabilir. Ancak kurulumun mali boyutu okuyucu sayısı ile doğru orantılı ola-
cağından mevcut direklerden birisini L yapmak daha ekonomik ve pratik olacaktır. Yola yukarıdan 
bakacak Ģekilde yerleĢtirilen RFID okuyucunun elektriğini trafik ıĢıkları direklerinde var olan elektrik-
ten sağlamak kurulumdaki kolaylıklardan birisidir. Sonra RFID okuyucunun seri numarasını bir isim 
verdiğimiz kavĢak ile eĢleĢtirilecektir. Böylece gelen verinin tarih ve saatinin yanında nereden geldiği 
de bilinecektir. Donanımsal kurulumlar tamamlandığında sistem trafik ıĢıkları ile senkronize olarak 
çalıĢacaktır. Bir RFID okuyucunun çalıĢması ġekil 1 de görülmektedir. 

Burada hedeflenenlerden birisi kırmızı ıĢık ihlalinde 
bulunsun ya da bulunmasın geçen her aracı kim oldu-
ğunu tespit ederek Emniyet Müdürlüğü‟nde oluĢturula-
cak olan veri tabanına iĢlemektir. Böylece geçmiĢe 
yönelik plaka taramaları elektronik olarak pratik ve hızlı 
bir Ģekilde yapılmıĢ olunacaktır. Günümüzde bir kav-
Ģak noktasındaki araç geçiĢleri MOBESE kameraları 
tarafından yapılmaya çalıĢılmaktadır. Araç geçiĢleri 
video görüntüsü olarak kaydedilir ama bunlar plaka 

değerleriyle birlikte olmadığından plaka değerine göre taramalar video görüntüleri seyredilerek yapıl-
dığından büyük zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca kamera menzili dıĢında geçiĢ yapan bir 
aracın kim olduğu bilinememektedir. Bunun önüne geçmek amaçlı çift taraflı (önünde ve arkasında) 
görüntü alabilen kameralar kullanılmaktadır. Bu çözüm yöntemi her ne kadar araç geçiĢlerinin tespi-
tinde fayda sağlamıĢ olsa da yine de kameraların görmediği (yan) taraflardan geçen araçların kim 
olduklarını bilememek sıkıntı oluĢturmaya devam etmektedir. Yeni oluĢturulacak sistemde araç geçiĢ-
leri elektronik olarak dijital ortamda kayıt altında tutulabilinecektir. Bu bize gerekli yazılımlarla geçmi-
Ģe yönelik taramalarda bizim belirleyebileceğimiz kriterlere göre arama yapmamızı sağlayacaktır. Bu 
kriterler baĢta plaka verisi olmak üzere tarih ve saate, aracın cinsine, rengine vb. göre olabilmektedir. 
Ayrıca MOBESE kameraları ile eĢ zamanlı olarak da çalıĢabilecek olan bu sistem bize belli bazı 
kolaylıklar sağlayacaktır. Örneğin sadece rengi bilinen bir aracın tespiti MOBESE‟de kaydedilmiĢ 
video görüntülerini uzun bir süre seyredilerek yapılmaktadır. Yeni oluĢturulacak olan sistem ile geçen 
araçların hangi tarih ve saat aralığında istenen renge göre sıralama yaptırılarak elde edilen saat ve 
dakika verilerine göre MOBESE video görüntülerini seyretmek çok büyük kolaylık ve zaman tasarrufu 
sağlayacaktır. 

Ayrıca MOBESE kameraları ile kırmızı ıĢık ihlallerinin tespiti yapılamamaktadır. Nedeni kameraların 
kavĢağın merkezine yerleĢtirilmelerinden dolayı trafik ıĢıklarından geçen bir aracın hangi ıĢıkta geçti-
ğini o an yanan trafik ıĢığını görememesinden 
kaynaklanmaktadır. Çözümü her trafik ıĢığının 
arkasına bir MOBESE kamerası yerleĢtirmek olur ki 
kurulumu maliyetli olan bu sistem için mali boyut 
oldukça artmıĢ olacaktır. Bunun için EDS (Elektro-
nik Denetleme Sistemi) kullanılmaktadır. Ama bu 
sistem de elde edilen görüntü verilerine göre çalıĢ-
tığından görüntü üzerinde oluĢabilecek herhangi bir 
zorluk bu verilerin doğruluklarında büyük Ģüphe 
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uyandıracaktır. RFID okuyucusunun kırmızı ıĢık ihlali yapan bir aracı tespiti ġekil 2„de görülmektedir. 
RFID teknolojisi ile oluĢturulacak olan yeni sistem ile yaĢanan bütün aksaklıklar ortadan kalkacaktır. 
Çünkü bu teknoloji görüntüye göre değil sadece etiket değerlerine göre çalıĢacağından elde edeceği 
veriler güvenilir olacaktır. 

Bu sistem ile hedeflenenler arasında kırmızı ıĢık yandığın-
da trafik ıĢıklarını geçerek yaya geçidi üzerinde duran 
araçların tespitini yapmaktır. Çünkü trafik kurallarına göre 
bir araç yaya geçidi üzerinde duraklaması ya da park yap-
ması yasaktır. Kırmızı ıĢık yanarken RFID okuyucunun 
altından geçen her aracın sistem, kırmızı ıĢık ihlali yaptığını 
tespit ederek veri tabanına iĢleyecektir. Böylelikle kırmızı 
ıĢık yanarken trafik ıĢıklarını geçip yaya geçidi üzerinde 

durmak ya da durduktan sonra geri gelerek trafik ıĢıklarlının önünde durmak sistem tarafından kırmızı 
ıĢık ihlali olarak algılanacaktır (ġekil 3). Çünkü sistem, kırmızı ıĢık yanarken RFID okuyucunun altın-
dan geçen her aracı kırmızı ıĢık ihlali olarak veri tabanına kaydedecektir. Bu gibi durumlarda yaya 
geçidi ihlali ile birlikte kırmızı ıĢık ihlali de yapmamak için trafik ıĢıkları direklerinin önünde durmak 
gerekmektedir. Bunun sayesinde araç sürücüleri trafik ıĢıklarına yaklaĢırken kırmızı ıĢık ihlali yap-
mamak için daha dikkatli olacaklardır. Bu da kavĢak noktalarında yaĢanan kazaları ciddi anlamda 
azaltacaktır. 

Ayrıca aranan bir plakanın bulunması ve geçtiği noktanın tespiti bu sistem ile oldukça pratik bir Ģekil-
de yapılabilinecektir. Bu kaydedilmiĢ veriler arasında plakanın aranması ve gelen verilerin bu plaka 
değerine göre filtrelenmesiyle olacaktır. Aranan plaka değeri gelen plaka verisinin değeriyle eĢleĢti-
ğinde sistem tarih, saat, aracın geçtiği nokta ve yönüyle birlikte uyarı verecektir. Bu aĢamalar tama-
men elektronik ve insan hatalarından yoksun olduğu için oldukça güvenilir olacaktır (Özpınar 
vd,2009). 

ġehir GiriĢ ÇıkıĢlarında Araç GeçiĢinin Tespiti 

ġu anda kullanılmakta olan PTS (Plaka Tanıma Sistemleri) gibi çalıĢacak olan bu sisteme plakaların 
kirlenmesi, üzerine güneĢ ıĢığının direk olarak vurması ya da ortamın oldukça karanlık olması, üzeri-
nin örtülmesi ya da araç üzerinde sökülmesi gibi durumlarda PTS tamamen cevapsız kalacağından 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Trafik ıĢıklarında olduğu gibi RFID okuyucuların direkler üzerine yerleĢtirilerek (ġekil 4) oluĢturulacak 
bu noktalar araç geçiĢlerinin tespitinin yanında denetim amaçlı olarak da kullanılabilinecektir 
(litum.com.tr, 2012). Geçen bir aracın plaka değeri sistem üzerindeki mevcut durumuna göre trafikte 
yaptırılması zorunlu olan araç muayene, egzoz muayene, sigorta durumu gibi veriler sorgulanarak 
cezai iĢlemler gerçekleĢtirilebilecektir. Bu iĢlemler isteğe bağlı olarak trafik ıĢıklarında da kullanılabi-
lecektir. Bunun sayesinde araç sahipleri trafikte 
yaptırılması zorunlu olan muayene, sigorta vb. du-
rumların herhangi bir eksikliği olduğu ve bunun oluĢ-
turulacak olan denetim noktalarında fark edildiğinde 
cezai iĢlem göreceğini bileceğinden yapması gere-
kenleri yapmakta azami özen gösterecektir. Böylece 
trafikte seyir halindeki araçlardan istenenler sağlan-
mıĢ olacaktır. 

http://www.litum.com.tr/10.04.2012
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Cadde ve Sokaklarda Araç GeçiĢleri ve Hız Denetimleri 

Günümüzde çokça ihlal edilen Ģehir içi hız sınırlarına uymayan araçları tespit etmek amaçlı yine RFID 
teknolojisinden faydalanılacaktır. Maliyet açısından RFID teknolojisi oldukça ucuz olmasına rağmen 
mali boyutu oldukça azaltmak için RFID okuyucular cadde ve sokakları aydınlatmak amaçlı kullanılan 
direklere monte edilmesi öngörülmektedir. Böylece elektrik hattı için harcanan zamandan, direk ve 
direği dikmek için kullanılacak iĢçilik masraflarından tasarruf edilecektir. Hız denetimi amaçlı kullanı-
lacak olan bu kurulumlar aynı zamanda trafik ıĢıklarında ve Ģehir giriĢ çıkıĢlarında kullanılacak olan 
sistem gibi araçların tespiti ve mevcut durumlarının kontrolleri yapılabilinecektir. ġehir içinde Ģehir içi 
hız sınırı ihlalinin en çok görülen ve araç geçiĢlerinin tespitinin en çok ihtiyaç duyulan cadde ya da 
sokaklarının giriĢ ve çıkıĢlarındaki direklere RFID okuyucu yerleĢtirilecektir. Bu cadde ya da sokaklar-
dan birine girmiĢ olan aracın plaka değeri ve geçiĢ saati veri tabanına gönderilecektir. Araç bir sonra-
ki RFID okuyucudan da geçtiğinde yine plaka değeri ve geçiĢ saati veri tabanına gönderilecektir. Ġki 
RFID okuyucu arasındaki mesafe bilindiğinden geçiĢ süreleri arasındaki fark ile aracın o cadde veya 
sokak üzerinde yaptığı ortalama hızı ortaya çıkacaktır. Ortalama hız tespiti için RFID ile denetlenen 
bir cadde ġekil 5‟de görülmektedir. Aracın tespiti için sadece bir RFID okuyucudan geçmesi yeterli 
olacaktır. Ancak hız denetimi için iki RFID okuyucudan da geçmesi gerekmektedir. Burada bir araç 

hızını arttırarak girmiĢ olduğu cadde veya 
sokaktan ortalama hız ihlali yapmaması için 
yavaĢlayarak çıkması gerekecektir. Bu durum 
hız sınırının ne kadar üstüne çıkıldıysa bir o 
kadar hız sınırının altında seyretmekle müm-
kün olacağından araç sürücüsü için hız sını-
rına uygun seyretmek daha cazip olacaktır. 
Böylelikle cadde ve sokaklar üzerinde geçen 
araçlar tespit edilecek ve yapılan hız sınırı 
ihlalleri azalacaktır. Bu da trafikte istenen bir 
durumdur. 

ġehirlerarası Yollarda Denetim 

Günümüzde Ģehirlerarası yollarda denetimler radarlar ile sadece araçların anlık hızlarına göre yapıl-
maktadır. Bu durum bir denetim noktasından beklenenleri karĢılamamaktadır. Ayrıca radarlarda 
mevcut olan bazı eksikliklerden dolayı denetimler doğru olarak yapılamamaktadır. Bunların baĢında 
gece yapılamayan hız denetimleri yer almaktadır. Radar ekranı gelen aracı fark etse bile plakasını 
okuyamayacağından aracın hızını tespit edememektedir. Bu yüzden gece yapılan hız sınırı ihlalleri 
artması yaĢanan kaza sayılarının artmasına neden olmaktadır. 

ġehirlerarası yollarda yapılan denetimler, hız sınırını aĢmıĢ bir aracın tespiti ve durdurulmasıyla 
yapılmaktadır. Bu araç durdurulduktan sonra ruhsat bilgilerinin sorgulanması ile aracın genel durumu 
öğrenilerek baĢka bir eksiği varsa cezai iĢlemler buna göre uygulanmaktadır. Günümüzde hız sınırına 
uygun seyreden bir sürücü trafikte araçla ilgili yaptırması gereken muayene, sigorta vb. kontrollerin 
hepsi eksik olsa bile denetim noktalarından rahatlıkla geçebilmektedir. ġu an trafikte hız sınırını 
aĢamayacak kapasitede olan araçların birçok kontrollerinin eksik olmasına rağmen trafikte seyir 
halinde oldukları bilinmektedir. 

Ayrıca radarlar ile genellikle çok Ģeritli yollarda karĢılaĢılan sorunlardan birisi de yan yana geçen 
araçların hızlarının tespitlerinin doğru yapılamamasıdır. Bu gibi durumlarda radar yan yana geçen 
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araçların hepsi de hız sınırı aĢmıĢ olsalar bile sadece en yüksek olanını kaydettiği ve bu ihlali ekran 
üzerinden görülen araçlardan sadece birisine yansıttığı bilinmektedir. 

ġehirlerarası denetimler bazen radara göre değil rasgele yapıldıkları da bilinmektedir. Bu gibi dene-
timler oldukça yetersizdir. Böyle yapılan denetimlerde durdurulan bir araç tüm kontrolleri tam olsa 
ama o araçtan hemen sonra geçen ama durdurulmayan aracın kontrollerinde eksiklerinin olabileceği 
ve bu aracın trafikte seyretmeye devam edeceği denetim yapan tüm ekipler tarafından bilinmektedir. 
Bu da günümüz denetimlerde yaĢanan en büyük sorunlardan birisidir. 

Bu ve bunun gibi denetim noktalarında yaĢanan 
sorunları ortadan kaldırmak için yeni oluĢturula-
cak olan RFID ile kurulan sistemden faydalanıla-
caktır (rfidtalk.com,2012) (rfidjournal.com,2012). 
Bu sistem ile Ģehirlerarası yollarda yapılan dene-
timler, bir denetimden beklenen tüm özellikleri 
kapsamaktadır. Denetim için kurulacak sistem 
denetim amaçlı yapılacaksa tek (ġekil 6) ortala-
ma hız kontrolü yapılacaksa iki RFID okuyucu 
(ġekil 7) ve ortalama özelliklerdeki bir bilgisayar 
ve FM (Frekans Modülasyon) alıcı ile gerçekleĢti-
rilebilecektir(Tseng vd,2007). Bu denetimde asıl 
yapılmak istenen günümüzde yapılamayan gelen 
aracın önceden bilinememesinden dolayı kay-
naklanan eksikliği ortadan kaldırmaktır.  

ġehirlerarasında yapılacak olan herhangi bir denetimi gerçekleĢtirmek için sabit ya da taĢınabilir 
RFID okuyuculara ihtiyaç duyulmaktadır. Sabit okuyucular bulunduğu karayolundaki geçen araçların 
cinsine, yaptırması zorunlu olan kontrollerine, yıllık, aylık ve günlük olarak geçen araç sayılarının 
tespitinde kullanılacaktır. Bu veriler doğrultusunda ortaya çıkan istatistikî veriler sayesinde o karayolu 
için gerekli tedbirler alınacak ya da denetimler yapılacaktır. TaĢınabilir RFID okuyucular ise denetim 
amaçlı kullanılacaklardır. TaĢınabilir olmalarının sebebi, araç sürücülerinin sabit olan denetim nokta-
larının yerlerini bilmelerinden dolayı araç sürüĢlerindeki düzeni sadece o nokta için sağlamalarıdır. 
Denetim noktaları geçildikten sonra mevcut kural ihlallerinin sayısının arttığı bilinmektedir. Bu yüzden 
denetim yapılacak olan noktanın sadece bir yerde değil karayolunun istenen yerinde yapılacağının 
bilinmesinden dolayı araç sürücüleri trafikte daha dikkatli seyredeceklerdir. Bu da kural ihlallerinin 
sayısının ciddi anlamda azalmasının sağlayacaktır. 

RFID okuyucular, denetimi gerçekleĢtirecek olan ekip tarafından istenen noktalara yerleĢtirilecektir. 
Okuyucular yolun kenarında L tipi bir direk üzerinde ya da yolun her iki tarafına I tipi direkler üzerinde 
konuldukları noktalardaki bataryaları ile çalıĢacaklardır. Bu okuyucuların denetim noktasına olan 
uzaklığı, yolun ve trafiğin yoğunluğu gibi durumlar her karayolu için farklılık göstereceğinden denetimi 
yapacak olan ekip tarafından belirlenecektir. Eğer bu denetimde hız kontrolü de yapılmak isteniyorsa 
ikinci bir RFID okuyucu yolun ne kadarlık bir kısmındaki hız değiĢimlerinin ölçülmesi isteniyorsa bu 
mesafe belirlenerek o noktaya yerleĢtirilecektir. Denetimi yapacak olan ekip gerekli hazırlıkları yaptık-
larında ekip arabaları ile birlikte denetimi yapacak olan noktaya gideceklerdir. Ekip arabası Emniyet 
Müdürlüğü‟nün sahip olduğu herhangi bir araç olabilecektir. Çünkü bu sistem araç için özel bir dona-
nım gerektirmemektedir. Bu Emniyet Müdürlüğü‟ndeki radar araçları için harcanan bütçenin azalma-
sını sağlayacaktır. 
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Denetim için öngörülen iki farklı denetim seçeneği olacak-
tır. Bunlar standart denetim ve özel denetimdir. Standart 
denetimde, denetim noktasına yaklaĢmakta olan aracın 
plaka verileri yola yerleĢtirilen yol kenarındaki aydınlatma 
direklerine ya da hareket ettirilebilir kısa direklere RFID 
okuyucular ile okunduktan sonra denetim noktasına gön-
derilecektir (ġekil 8). Burada ortalama bir bilgisayarın 
rahatlıkla çalıĢtırabileceği bir yazılım ile gelen aracın veri 

tabanında muayenesi, egzoz muayenesi, sigorta durumu ve vergi borcu denetimleri gerçekleĢtirile-
cektir. Özel denetimde ise bu seçenekler opsiyonel olarak seçilerek denetimin denetimi yapana ekip 
tarafından seçilmesini sağlanacaktır. 

Denetimlerde hız denetimleri de opsiyonel olacaktır. Anlık hız kontrolü yapılacaksa iki RFID okuyucu 
arasındaki mesafe çok kısa tutularak gerçekleĢtirilecektir. Eğer ortalama hız kontrolü yapılacaksa iki 
RFID okuyucu arasındaki mesafe ekip tarafından belirlenerek gerçekleĢtirilecektir. Ortalama hız 
kontrolü, araç birinci RFID okuyucudan geçtikten sonra okuyucu okuduğu plaka değerini denetim 
noktasına gönderecektir. Gelen veri plaka değeri ile birlikte o anki zamanla birlikte kaydedilecektir. 
Araç ikinci RFID okuyucudan da geçtikten sonra okuyucu plaka değerini yine denetim noktasına 
gönderecektir. Gelen verideki plaka değerinin gelme zamanı ile önceki gelen verinin gelme zamanı 
arasındaki fark bize aracın ortalama hızın tespitini yapmamızı sağlayacaktır. Karayollarımızda hız 
sınırları Ģehirlerarası yollarda her araç cinsi için değiĢiklik göstermektedir. Bu durum mevcut bilgisa-
yar üzerindeki yazılım ile sorun teĢkil etmeyecektir. 

Günümüz radarlarında sorun teĢkil eden ortamın karanlık olması gibi 
çevresel Ģartlar yeni oluĢturulacak sistem için önemli değildir. Çünkü 
RFID teknolojisi ortamın ıĢık Ģarlarına göre çalıĢmadığından araç 
üzerindeki değiĢiklilerden, plakanın okunabilir olması ya da tamamen 
sökülmesinden vb. sebeplerden etkilenmeyerek günün her saatinde 
sağlıklı denetimler yapılabilinecektir. Denetim kriterleri denetimi yapan 
ekip tarafından belirlenecek ve denetimde yapılacak olan çevirmeler bu 
kriterlere göre olacaktır. Ekip bir aracı denetim noktasına gelmeden o 
aracın denetim noktasına doğru yaklaĢtığını bilecek ve çevirip çevir-
memesi gerektiğini belirlediği kriterler sayesinde bilgisayar ekranı 
üzerinden görecektir  (ġekil 9). 

Yeni Kurulacak Olan Sistemin Mevcut Durumda Yeri ve Önemi 

Yeni sistem kurulduğunda mevcut sistemlerde var olan açıklıkların RFID teknolojisi sayesinde orta-
dan kalkacağı açıkça görülmektedir. Bu teknolojinin kurulması ve kullanılması için gerekli alt yapıların 
hazırlanmaları gerekmektedir. Okunan etiket değerlerindeki verinin iletilmesinde verinin güvenliği ve 
veri gönderiminde kullanılacak olan tekniğin diğer kablosuz iletiĢim teknoloji ürünlerinden etkilenme-
mesi gerekmektedir (Meydanoğlu,2008). Bu gibi alt yapılar hazırlandığında karĢımıza kusursuz bir 
sistem çıkacaktır (Yüksel vd.,2009) ( Xiao vd.,2007). 

Artık trafik ıĢıklarında yaĢanan kırmızı ıĢık ihlallerinin tespiti ve cezai iĢlemleri tamamen elektronik 
olarak dijital veriler sayesinde yapılacaktır. KavĢak noktalarını kontrol etmek amaçlı kurulan MOBESE 
sisteminin ortalama maliyetinin 35000 - 40000 TL olduğu bilinmektedir. Aynı kavĢak noktası RFID 
teknolojisi ile bu maliyet 7000 TL‟ye kadar düĢecektir. Mali açıdan bakıldığında bu teknoloji ile kurula-
cak olan sistem cazip olmasının yanında MOBESE‟de ve EDS‟de de yaĢanan çevresel Ģarlardan 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

197 

kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kalkacağını bilmek bu sistemi vazgeçilmez kılmaktadır. Bu 
sistem ile Ģehir içinde gerekli görülen cadde ve sokaklardaki araç geçiĢleri ve hız kontrolleri tespit 
edilebilecektir. Her bir kontrol noktasından geçen araçların bir veri tabanı üzerine kaydedilmesi, her-
hangi bir sebeple geçmiĢe yönelik tarama yapıldığında yapılan taramalar daha hızlı, daha güvenilir ve 
hatasız olacaktır. Ayrıca araç bu sistem sürücülerinin, geçen her aracın durumunun oluĢturulacak 
olan merkezden görüleceği ve aracın trafikte kurala uygun olmayan herhangi bir sebepten dolayı 
cezai iĢleme tabi tutulacağını bilmeleri daha dikkatli ve daha özenli olmalarını sağlayacaktır. 

Günümüzde yapılan radar uygulamaları için Emniyet Müdürlüğü her radar aracı için yaklaĢık olarak 
50000TL civarında para harcamaktadır. Bu hem pahalı hem de istenen denetimi sağlayamayan bir 
uygulama için hiç cazip değildir. Denetim için radar araçları kullanmak gerektirdiğinden denetim 
imkânları araç sayısına göre sınırlı kalmaktadır. Yeni sistem ile artık Emniyet Müdürlüğü araç filosun-
daki herhangi bir araç ile denetim yapma imkânına sahip olacaktır. Bunun yanında denetim yapan 
ekipte görev alacak olan görevli memur sayısı azalacaktır. Ayrıca denetimi yapacak olan ekip dene-
tim noktasına yaklaĢmakta olan aracı önceden bilebilme imkânına sahip olacak ve denetimlerindeki 
yapacağı çevirmelerini rasgele ya da hız sınırı ihlallerine göre değil seçeceği kriterlere göre bilgisayar 
ekranından görecektir. Artık denetimler günün her saatinde ve karayollarının her yerinde yapılabile-
cek bir imkâna sahip olacaktır. Bunun yanı sıra RFID tekniğindeki yapılan teknolojik geliĢmeler saye-
sinde artık konvoy Ģeklinde ya da yan yana gelen araçların her birinin denetimi ayrı ayrı ve en önem-
lisi doğru bir Ģekilde yapılacak imkân doğacaktır. 

Açıkça görülmektedir ki mevcut sistemlere kıyasla hem maliyet hem de var olan aksaklıklar ve bunla-
rın doğurduğu sıkıntılardan meydana gelen sorunların ortadan kalkacağını bilmek bu sistemi her 
yönüyle cazip kılmaktadır. 
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KARAYOLU ULAġIMINDA KAPASĠTE KULLANIMININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE 
TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASI ĠÇĠN AKILLI SĠSTEM ÇÖZÜMLERĠ 

 

Ahmet AKBAġ1 

ÖZET 

Ekspres yollar ve otoyollarda yaĢanan trafik sıkıĢıklıkları bir yandan bu yolların hizmet düzeyini düĢü-
rerek kapasite kullanımını azaltırken, diğer yandan trafik güvenliğini azaltarak ulaĢımla ilgili çok sayı-
da ekonomik ve sosyal sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hal böyle iken, ülkemizde bu 
yollardaki trafik sıkıĢıklıkları azaltmayı ve yolların hizmet düzeyini verimli bir Ģekilde kullanmayı amaç-
layan teknolojik trafik yönetimi çözümlerinden neredeyse hiç yararlanılmamaktadır. Bu çalıĢmada, 
anılan tespitten hareketle, ekspres yol ve otoyol kapasitelerini daha etkin bir Ģekilde kullanmak ve bu 
yollarda trafik güvenliğini arttırmak için Akıllı Sistem çözümlerinin sağlayacağı katkılar incelenmiĢtir. 
Bu kapsamda Ġstanbul kent içi ulaĢımı ile ilgili sorun örnekleri üzerine değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

1. GĠRĠġ 

Ekspres yollar ve oto yollarda yaĢanan trafik sıkıĢıklıkları bir yandan bu yolların hizmet düzeyini 
düĢürerek kapasite kullanımını azaltırken; diğer yandan trafik kazaları, zaman kaybı ve çevre kirliliği 
gibi ulaĢımla ilgili çok sayıda soruna neden olmakta ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bun-
lardan kapasite kullanımının azalması, özellikle kentsel alanlarda etkisini yoğun bir Ģekilde hissettir-
mekte; ortaya çıkan sorunlar resmi ya da gayrı-resmi değerlendirmelerle yazılı ve görsel medyada 
sıklıkla kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Buna karĢılık, bu sorunların ana nedeni olan trafik 
sıkıĢıklıklarını önlenmeye yönelik teknolojik trafik yönetimi çözümlerinden neredeyse hiç yararlanıl-
mamaktadır.  

Anılan teknolojik çözümler, esasen Akıllı UlaĢım Sistemleri (AUS) ile ilgili hizmet alanları arasında yer 
alan Katılım Denetimi ve DeğiĢken Hız Sınırı Denetimi gibi uygulamalarla hayata geçirilebilmektedir. 
AUS kapsamındaki bu uygulamalar genellikle Ġleri Trafik Yönetim Sistemleri baĢlığı altında sunulan 
bir sektörel faaliyet alanı içinde yer almaktadır (1, 5-6).  

Bu uygulamaların sürekli ve etkin bir denetim sağlayacak Ģekilde hayata geçirilebilmesi, yol boyunca 
trafik akımlarının dinamiğini yansıtan makroskopik parametrelerin gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ile 
mümkün olmaktadır. Anılan uygulamalar, bu parametrelerin trafik akımlarının dinamiğini esas alan 
uygun algoritmalar çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu yolla belirlenen kontrol değiĢkenlerinin Trafik 
IĢıkları ve DeğiĢebilir Mesaj Panoları gibi uygun saha ekipmanları ile trafik sistemine aktarılması 
suretiyle oluĢturulmaktadır.  

Ülkemizde baĢta Ġstanbul olmak üzere yoğun trafik sorunlarının yaĢandığı kentsel alanlarda bu an-
lamda kontrol süreçlerini hayata geçiren uygulama örneklerine neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Bu 
çalıĢmada, anılan tespitten hareketle, ekspres yollar ve otoyolların kapasitelerini daha etkin kullan-
mak ve trafik güvenliğini arttırmak için AUS kapsamındaki çözümlerin sağlayacağı katkılar dikkate 
sunulmuĢ; Ġstanbul kent içi ulaĢımı ile ilgili sorun örnekleri üzerine değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

                                                           
1 Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ahmedakbas@gmail.com 
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2. AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ  

Akıllı UlaĢım Sistemleri; trafik kazaları, trafik sıkıĢıklığı ve çevre kirliliği gibi ulaĢımla ilgili çeĢitli sorun-
lara geliĢmiĢ haberleĢme ve kontrol teknolojileri vasıtasıyla çözümler üreten sistemlerdir. Bu sistem-
ler; sürücü, yolcu ve yayaların oluĢturduğu „kullanıcı‟ birimleri ile „yol‟ ve „taĢıt‟ birimleri arasında 
kısaca „biliĢim teknolojileri‟ olarak bilinen elektronik-bilgisayar ve haberleĢme teknolojileri vasıtasıyla 
sürekli bilgi paylaĢımını mümkün kılmaktadır (ġekil-1). Bu sistemler vasıtasıyla gerçek zamanlı kont-
rol süreçleri hayata geçirilebilmektedir.  

 

ġekil 1. AUS Kullanıcı, Yol ve TaĢıt Birimlerini BiliĢim Teknolojileri Ġle Birbirine Bağlar(1) 

 

Akıllı UlaĢım Sistemlerinin bu katkıları sadece karayolu ulaĢımı için değil; ayni zamanda demiryolu, 
havayolu ve denizyolu ulaĢımı için de geçerlidir. AUS uygulamaları ile farklı ulaĢım türleri arasında 
koordinasyon sağlanarak ideal trafik Ģartları oluĢturulabilmekte; yolcu ve yük hareketlerinde hizmet 
etkinliği arttırılabilmekte, bilgi ve tecrübe kullanımı geliĢen durumlara göre adapte edilebilmekte ve 
ulaĢımla ilgili yeni tecrübeler kazanılabilmektedir. Akıllı UlaĢım Sistemleri bütün bu avantajları ile 
gelecekte ortaya çıkabilecek ulaĢımla ilgili sorunları çözmek için bir potansiyel oluĢturarak; güvenli, 
etkili ve sürdürülebilir bir ulaĢım altyapısının kurulmasına imkân sağlamaktadır (1). 

2.1. GeliĢim Süreci 

1970‟li yıllardan itibaren, ulaĢım taleplerinin yol kapasitelerini aĢtığı durumların geliĢmeye baĢlama-
sıyla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümü için, sanayileĢmiĢ ülkelerin öncülük ettiği çeĢitli AUS 
projeleri geliĢtirilmeye baĢlandı. BaĢlangıçta sinyalize kavĢak kontrolü gibi basit ve yerel uygulamalar-
la baĢlayan bu projeler, giderek daha karmaĢık ve global ölçekteki projelere dönüĢtü. Bu projelerin 
kapsamı ve boyutu; mikro-iĢlemci, sensör, elektronik ve haberleĢme teknolojilerindeki geliĢmelere 
paralel olarak büyüdü.   

Zamanla AUS kapsamında geliĢtirilen ürünler ve altyapı hizmetlerindeki çeĢitliliğin artmasıyla, 1990‟lı 
yıllardan itibaren AUS ürünleri ve kullanıcı hizmetleri ile ilgili koordinasyon ve standardizasyon ihtiyacı 
gündeme gelmeye baĢladı. Bunun üzerine AUS ile ilgili araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının sonuç-
larını değerlendirmek ve uygulamada beklenen faydaları gerçekleĢtirmek için her yıl Avrupa Birliği, 
Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerini temsil eden bölgesel sekreterya kuruluĢlarının birlikte orga-
nize ettiği „ITS Dünya Kongresi‟ düzenlenmeye baĢlandı. Bu kongre her yıl Avrupa, Asya-Pasifik ve 
Kuzey Amerika bölgesi ülkelerinden birisinde dönüĢümlü olarak düzenlenmekte; böylece AUS kav-
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ramının gelecekte ulaĢım sistemleri için kilit bir rol oynayacağına iliĢkin görüĢün küresel boyutta bir 
fikir birliği ile benimsendiğinin de bir göstergesini teĢkil etmektedir (1).   

Bu geliĢmeler sonucunda AUS hizmetleri, yerel olarak kendi haberleĢme altyapısı (ITS bus /CAN 
bus) üzerinden, global olarak da internet üzerinden ulaĢılabilen hizmetler olma niteliğine kavuĢmuĢtur 
(ġekil-2). Günümüzde ulusal düzeydeki AUS çalıĢmaları 30‟dan fazla ülkede „ITS America‟, „ITS 
Japan‟ gibi isimler altında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen kuruluĢlar vasıtasıyla koordine 
edilmektedir. Bu kuruluĢlar AUS ile ilgili ulusal araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarını ve saha uygulamala-
rını teĢvik etmekte, ilgili devlet ve özel sektör kuruluĢları ile üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ara-
sında koordinasyon sağlamakta, bölgesel sekreterya aracılığıyla „ITS Dünya Kongresi‟ne katkı sağ-
lamaktadır (1, 9). 

 

ġekil 2. AUS HaberleĢme Altyapısı (1) 

AUS kapsamındaki bu geliĢmeler, bir yandan yeni sanayi alanlarının açılması ve yeni pazarların 
oluĢması için büyük bir potansiyel oluĢtururken; diğer yandan teknolojik altyapısı ile toplumsal yapıyı 
değiĢtirebilecek etkinliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır. Sonuç olarak, günümüzde AUS 
hizmetleri „Bilgi Toplumu‟nun kuruluĢ ve geliĢmesine eĢlik eden ve Bilgi Teknolojileri (IT) stratejisine 
uygun hedefler doğrultusunda geliĢen bir çerçeveye oturmuĢtur. Öyle ki, geliĢmiĢ ülkelerin hemen 
hepsi bu yaklaĢımı benimsemekte ve AUS uygulamalarını kapsamlı AUS „stratejik plan‟ları doğrultu-
sunda hazırladıkları planlar („AUS master planı‟) çerçevesinde hayata geçirmektedirler. Bu planların 
baĢarısı ise, AUS ile ilgili „sektörel alanlar‟ ve bunlara iliĢkin „hizmet alanları‟nın iyi tanımlanmasına 
bağlıdır (9-10). Bir örnek olarak Japonya‟nın AUS (ITS) stratejik planının 2000 yılının baĢından itiba-
ren geçirdiği evreler ġekil-3‟de gösterilmiĢtir.  

Buna göre her ülkenin AUS uygulamaları ile ilgili strateji planı ve bu planın ortaya koyduğu hedefler 
doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak uygulamaları belirleyen ana planı, uygulamaların 
ülke çapında nasıl yaygınlaĢtırılacağına iliĢkin bir „AUS Sistem Mimarisi‟ hazırlanarak hayata geçiril-
mektedir. Bu planlar çerçevesinde tamamlanan kapsamlı AUS projeleri, stratejik plan çerçevesinde 
belirlenen „bilgi toplumu‟ hedefine ulaĢmada önemli bir iĢlevi yerine getirmektedir.  
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ġekil 3. Kapsamlı Japon ITS Planının (Stratejik Plan) GeliĢim Süreci (9) 

Bununla beraber, AUS uygulamalarının yaygınlaĢması ile gelecekte toplum ve bireysel hayat açısın-
dan önem taĢıyan temel konulara önemli boyutta katkı sağlanması beklenmektedir. Bu konular, önce-
lik sırasına göre aĢağıdaki 5 madde halinde sıralanabilir: 

1. Karayolu trafiğinde güvenliğin arttırılması, 

2. Daha düzgün trafik akıĢını sağlayarak çevre bozucu etkilerin azaltılması, 

3. Bireysel uyumun geliĢtirilmesi, 

4. Bölgesel ekonomik etkinliğin geliĢtirilmesi, 

5. Uluslararası standartlar ve küresel teknik düzenlemelerin teĢvik edilmesi için ortak bir platform 
oluĢturulması. 

2.2. AUS Sektörleri ve Hizmet Alanları 

Ulusal AUS Sistem Mimarisini yukarıda anlatılan yaklaĢıma göre oluĢturan ülkeler, AUS hizmetlerini 
sınırlı sayıdaki AUS sektörü, her sektörü oluĢturan sınırlı sayıdaki hizmet alanı ve her hizmet alanını 
oluĢturan sınırlı sayıdaki alt-hizmet alanına iliĢkin tanımlamalarla belirlemektedirler. Buna göre AUS 
hizmetleri ile ilgili sektörel faaliyet alanları, birçok ülkede olduğu gibi, Malezya örneğinde aĢağıda 
verilen 9 ana baĢlık halinde tanımlanmaktadır (10):  

               1. Ġleri Trafik Yönetim Sistemleri 

 2. Güvenlik Sistemleri 

 3. Ġleri Toplu TaĢıma Sistemleri 

 4. Ġleri Yolcu Bilgi Sistemleri 

 5. Elektronik Ücret Toplama Sistemleri 

 6. Ticari TaĢıt ĠĢletim Sistemleri 

 7. Ġleri TaĢıt Kontrol Sistemleri 

 8. Acil Durum Yönetim Sistemleri 
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 9. Bilgi Depolama Sistemleri. 

Buna göre, her sektörel faaliyet alanı, kendi içinde farklı uygulama örneklerine tahsis edilmiĢ çok 
sayıda „hizmet alanı‟ndan oluĢur. Her hizmet alanı, kendi içinde yürütülecek olan AUS fonksiyonları-
nın çeĢitliliğine bağlı olarak ‟alt-hizmet alanları‟na ayrılır. Alt-hizmet alanları, ülke çapında AUS Sistem 
Mimarisini oluĢturan farklı AUS fonksiyonlarının tanımlanmasına bağlı olarak belirlenir. Örneğin Ma-
lezya AUS Sistem Mimarisini oluĢturan alt-hizmet alanlarının sayısı 91, hizmet alanlarını sayısı 36‟dır. 
Malezya‟da bu hizmet alanları yukarıda sıralanan 9 sektörel faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır 
(10). 

Bu bildirinin kapsam alanı ile ilgili AUS sektörlerinden yukarıda 1. sırada verilen Ġleri Trafik Yönetim 
Sistemleri ile ilgili 7 hizmet alanı Malezya-AUS‟de Ģöyle belirlenmiĢtir: Kentiçi Trafik Kontrol, Trafikte 
Olay Tespiti ve Yönetimi, UlaĢım Talebinin Yönetimi, Çevresel ġartların Yönetimi,  ĠĢletme ve Bakım, 
Trafiğe Kapalı Yol (Yaya Yolu) Güvenliği, Çok Modlu KavĢak Güvenliği ve Kontrolü. Bunun gibi, 2. 
sırada verilen Güvenlik Sistemleri ile ilgili 2 hizmet alanı ise Ģöyle tanımlanmıĢtır: GeliĢmiĢ Kaza 
Verisi Toplama, Dinamik Uyarı ve Güvenli SürüĢe Zorlama. Malezya‟da Kentiçi Trafik Kontrol baĢlığı 
altında tanımlanan hizmet alanı ile ilgili 8 farklı alt-hizmet alanı ise Ģunlardır: Trafik Ağı Üzerinde Akım 
Ġzleme, Anayol Kontrol, Otoyol Kontrol, Bölgesel Trafik Kontrol, Trafik Bilgisinin Yayımlanması, Sanal 
TMC, Sorgu Esaslı Akım Ġzleme, Trafik Tahmin ve Öngörü. 

Malezya örneği dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, bu bildirinin konusu ile ilgili Katılım 
Denetimi ve DeğiĢken Hız Sınırı Denetimi ile ilgili hizmet alanları, Ġleri Trafik Yönetim Sistemleri ve 
Güvenlik Sistemleri ile ilgili sektörel faaliyetler kapsamında yer almaktadır. Bununla beraber, bir 
baĢka örnek olarak Japonya‟daki AUS uygulamaları dikkate alınırsa; kapsamlı Japon-AUS ana planı 
çerçevesinde aĢağıda sıralanan 9 ana baĢlık altında yürütülmekte olan projelerden “Güvenli SürüĢ 
Yardımı” ve “Karayolu Yönetiminde Etkinliğin Arttırılması” baĢlıklı projeler konumuzla ilgili hizmet 
alanlarını kapsamaktadır (1, 9): 

 1. Ġleri Navigasyon Sistemleri 

 2. Elektronik Ücret Toplama 

 3. Güvenli SürüĢ Yardımı 

 4. Trafik Yönetiminin Optimizasyonu 

 5. Karayolu Yönetiminde Etkinliğin Arttırılması 

 6. Toplu TaĢıma için Destek 

 7. Ticari TaĢımacılıkta Etkinliğin Arttırılması 

 8. Yayalar için Destek 

 9. Acil Durum ĠĢletmeleri için Destek. 

3. ĠLERĠ TRAFĠK YÖNETĠMĠ VE GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AUS ÇÖZÜMLERĠ 

Karayolu ulaĢım altyapısının daha etkin bir Ģekilde kullanılmasına imkân sağlayan AUS çözümleri, 
ulaĢımla ilgili yönetim ve denetim birimlerine gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak etkin bir yönetim ve 
denetim sürecinin oluĢturulmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda FHWA tarafından ekspres 
yollar ve otoyollardaki ulaĢımın yönetimi ile ilgili olarak tanımlanan çözümler Ģöyle sıralanmaktadır: 
UlaĢım altyapısı ve trafiğin izlenmesi, katılım denetimi, 2-yönlü trafik Ģeritlerinin yönetimi, beklenme-
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yen olaylarla ortaya çıkan ulaĢım Ģartlarının yönetimi, yolcu ve sürücü bilgilendirme sistemlerinin 
yönetimi, yayaların ve sürücülerin trafik kısıtlarına (hız sınırlama v.b.) uymaya zorlanması (8). Bunlar-
dan ekspres yol ve otoyollarda trafiğin denetimi ile ilgili hizmetlere iliĢkin teorik değerlendirmeler 
aĢağıda verilmiĢtir: 

3.1. Model Tabanlı Değerlendirmeler 

Trafik akımlarının dinamiği bu akımların makroskopik karakteristiklerini temsil eden 3 temel parametre 

ile belirlenir: akım (flow, q), yoğunluk (density, ), akım hızı (speed, v), (ġekil.4). Bunlardan akım, 
yolun bir kesitinden birim sürede geçen taĢıt sayısı (taĢıt/saat); yoğunluk, yolun birim uzunluktaki bir 
parçasını meĢgul eden taĢıtların sayısı (taĢıt/km); hız (akım hızı) da, yolun bir kesitinden belirli bir 
sürede geçen taĢıtların ortalama hızıdır (km/saat) (2, 5-6). Gerçek zamanlı kontrol uygulamalarında 
bu parametreler bir yol segmenti (ayrık yol birimi) bazında ve belirli bir zaman aralığı (ayrık zaman 
birimi) esas alınarak belirlenir.  

q(L,t)q(0,t)

v(x,t)

 (x,t)

Lx0 yol

 

ġekil.4: Makroskopik akım karakteristikleri (2) 

na göre, x km cinsinden yol uzunluğunu, t saat cinsinden zamanı temsil etmek üzere;  trafik akımları-
nın makroskopik özellikleri, yolun herhangi bir konumunda ve herhangi bir zamanda daima aĢağıdaki 
eĢitliği sağlar (2, 5):  

                                         q (x,t) =  (x,t) * v (x,t)                                                    (1) 

Bu eĢitlikte geçen hız ve yoğunluk parametreleri arasındaki iliĢki literatürde çeĢitli modellere göre 
yorumlanmaktadır. Bunlardan Greenshield modeli, bu iki parametre arasındaki iliĢkiyi aĢağıdaki gibi 
verir (2, 5):  

                                                      
  / - 1     jfvv

                                                      (2) 

Burada vf yolun hizmet düzeyine göre ulaĢım otoritesi tarafından belirlenen serbest ulaĢım hızını, j 

taĢıt kompozisyonuna göre belirlenen yolun tıkanma yoğunluğunu temsil etmektedir. (1) ve (2) nolu 

eĢitlikler birlikte değerlendirildiğinde, q=f( ) ve q=f(v) ikili iliĢkilerinin parabolik bir karakteristiğe sahip 

olduğu kolayca görülür. Buna göre, makroskopik akım parametreleri arasındaki ikili iliĢkiler (v=f( ), 

q=f( ), q=f(v)) ġekil-5‟de verilen diyagramlarla temsil edilebilir. 

Bu iliĢkilerin ilk bakıĢtaki yorumu göstermektedir ki, her anayol akımının yolun herhangi bir konumun-
da ve herhangi bir anda ulaĢabileceği en büyük akım değeri, bir optimum akım hızı (vo) ve buna 

karĢılık gelen bir kritik yoğunluk ( c) değeri sağlandığında elde edilebilen akım değeridir. Bu akım 

değeri yolun kapasitesine eĢittir: qmax= qcap= c * vo. Buna göre, parabolik değiĢimlerin tepe noktaları-

na karĢılık gelen optimum akım hızı için vo = vf /2, kritik yoğunluk için de c = j /2 sonucuna ulaĢılır. 
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Bu değerler, yolun hizmet düzeyi ve taĢıt kompozisyonuna göre belirlenen sabit değerlerdir. Öyle ki; 
optimum akım hızı, serbest ulaĢım hızının; kritik yoğunluk da tıkanma yoğunluğunun yarısına eĢittir.  

 
q q

vv

  
j

 
c

maxq

max
q

fv

ov

0 0

0

0

0

capq

akım 

(taşıt/s)

yoğunluk 

(taşıt/km/şerit)

akım hızı

(km/s)

 

ġekil-5: Makroskopik Akım Parametreleri Arasındaki Ġkili ĠliĢkiler (2) 

Dolayısıyla, yolun kapasitesi qmax= qcap= j * vf / 4 eĢitliği ile belirlenen ve trafik otoritesi tarafından 
tespit edilen serbest ulaĢım hızı ile taĢıt kompozisyonuna göre belirlenen bir kritik yoğunluk değerinin 
¼ katsayısı ile beraber çarpımı sonucunda belirlenen sabit bir değerdir. Bu değer ülkemiz otoyol ve 
ekspres yollarında 1800-2200 taĢıt/saat/Ģerit aralığında verilmektedir. Buna karĢılık Japonya‟da 
otoyollar için 3600 taĢıt/saat/Ģerit değerine ulaĢılabildiği bilinmektedir (9).  

Buna göre, basit bir hesaplama ile serbest ulaĢım hızının 100 km/saat olduğu bir ana yolda kapasite-
nin 2000 taĢıt/saat olması halinde yoğunluk 40 taĢıt/km; 3600 taĢıt/saat olması halinde ise 72 taĢıt/km 
olarak hesaplanır. Bunlardan en büyüğü dikkate alındığında bile taĢıt takip aralığı yaklaĢık 15 metre-
dir. Dolayısıyla, ortalama taĢıt boyunun 5 metre olduğu varsayılırsa taĢıtlar arası takip mesafesi 10 
metre civarındadır. Buna karĢılık, 2000 taĢıt/saat akım değeri için taĢıt takip aralığı 25 metre, taĢıtlar 
arası takip mesafesi 20 metre olarak hesaplanır. Buna göre, yol kapasitesini %25 arttırarak 2000 
yerine 2500 taĢıt/saat olarak kullanabilmek için, akımın 50 taĢıt/km yoğunluktla akabilmesini, diğer bir 
deyiĢle taĢıtlar arası takip mesafesini 15 metreye kadar indirebilmeyi baĢarmak yeterli olacaktır. AUS 
uygulamalarının gerek yolun altyapısı ile gerekse taĢıt teknolojisi ile ilgili olarak getirdiği çözümler bu 
değerlere rahatlıkla ulaĢabilmeyi mümkün kılmaktadır. Japonya örneğindeki aktüel rakamlar bunun 
somut bir örneğini teĢkil etmektedir. 

Diğer taraftan, trafik akımının makroskopik parametreleri gerçekte yolun konumu ve zamana bağlı 
olarak değiĢen parametrelerdir. Yolun herhangi bir konumunda ve herhangi bir anda geçerli olan 
makroskopik akım parametreleri aĢağıdaki verilen ve akıĢkanlar mekaniğini esas alan dinamik akım 
modeline göre belirlenir (2): 

                                  

0      t)(x,t)q(x, ρ
tx                                               (3) 
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Buna göre, gerçek zamanlı bir kontrol sürecinde hangi akım parametresinin referans alınarak değer-
lendirme yapılması gerektiği, yukarıda verilen (1), (2) ve (3) eĢitlikleri birlikte değerlendirilerek belirle-
nebilir. Buna göre, yolun herhangi bir konumunda ve herhangi bir anda oluĢabilecek trafik sıkıĢıklığı-
nın belirlenmesi için esas alınacak parametre, makroskopik yoğunluk parametresidir. Diğer bir deyiĢ-
le, gerçek zamanlı bir kontrol sürecinin temel amacı, yoğunluğun yolun herhangi bir kesiminde ve 
herhangi bir zaman için kritik yoğunluk civarında kalmasını sağlayacak mekanizmaların harekete 
geçirilmesi olmalıdır (1, 5-6): 

 

                                                 
R ,  tLx

tx

jamc  ,      

   ),(

max

max

                            (4) 

 

Öyle ki; yoğunluk, kritik yoğunluk değerine ulaĢmadığı sürece gerçekleĢen akım değeri yol kapasite-
sini aĢmayacak, buna karĢılık herhangi bir trafik sıkıĢıklığı da yaĢanmayacaktır. GerçekleĢen akım 
değeri, yoğunluğun kritik yoğunluğu aĢtığı durumlarda daima yol kapasitesinin altında olacaktır. Üste-
lik bu durumda giderek artan yoğunluk trafiği durma noktasına kadar getirebilecektir. AUS çözümle-
rinden DeğiĢken Hız Sınırı Denetiminde, bu mekanizma esas olarak yol boyunca kritik noktalardaki 
yoğunluk ölçümlerine dayanarak, kritik yoğunluğun oluĢma ihtimali olan bölgelere gelen akımların 
hızını sınırlandırmak suretiyle; Katılım Denetiminde ise, ana yola katılım noktalarındaki yoğunluk 
ölçümlerine dayanarak, kritik yoğunluğun oluĢma ihtimali olan katılım kollarındaki akımı sınırlandır-
mak suretiyle oluĢturulmaktadır.  

3.2. DeğiĢken Hız Sınırı Denetimi 

DeğiĢken Hız Denetiminde (4) eĢitliği ile verilen Ģartın sağlanması ile yol boyunca Ģok dalgalarının 
oluĢumu önlenerek düzgün bir trafik akıĢı sağlanabilmektedir. Bunun için, yolun herhangi bir kesitinde 
yoğunluğun kritik yoğunluğu aĢacağına iliĢkin bir beklenti oluĢtuğunda, zaman kaybetmeden o nokta-
ya gelen talebi düĢürecek mekanizma harekete geçirilir. Bunun için yapılması gereken Ģey, makul bir 
mesafe öncesinden bir VMS panosu aracılığıyla sürücülere bildirimde bulunarak, taĢıtların serbest 
ulaĢım hızını (1) eĢitliğine göre belirlenen ve ölçülen yoğunluk değeri ile ters orantılı olacak Ģekilde 
hesaplanan bir hız ile sınırlandırmaktır. Böylece, önceden hazırlanan sistem mimarisine göre belir-
lenmiĢ bütün ölçüm noktaları için bu değerlendirme yapılarak ve ilgili VMS panolarına hesaplanan hız 
limiti yansıtılarak yol boyunca düzgün bir trafik akıĢı sağlanabilir (5-6).  

Bu durumda akım hızı örneğin 10 km/saat değerlerine kadar bile düĢse, yol kapasitesi azalmasına 
rağmen tıkanma Ģartlarına göre çok daha etkin bir kullanım gerçekleĢebilmektedir. Bu durumda yuka-
rıda verilen rakamlar esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında 2000 taĢıt/saat kapasiteli bir yol 
Ģeridinde, yoğunluk 100-150 taĢıt/km aralığında gerçekleĢebilir. Bu da akımın 1000-1500 taĢıt/saat 
aralığında gerçekleĢmesi demektir. Ancak tıkanma halinde hız sıfır olacağından gerçekleĢen akım 
değeri de sıfır olacak, bu durum geriye doğru tıkanma ve kuyruklanmayı arttırarak sorunu kontrol 
edilemez noktaya taĢıyacaktır. Ġstanbul‟da özellikle boğaz köprüsü yaklaĢımlarında yaĢanan trafik 
sıkıĢıklıkları bu kontrol edilemez noktaya gelme durumunun tipik örneklerini oluĢturmaktadır. Bununla 
beraber, bu yollara katılımın olduğu noktalarda oluĢan yoğunluk artıĢları da anılan durumu tetiklemek-
tedir. Bu tür durumlarda kapasite azalması yaĢansa da ana yol akımını durdurmamak için ikinci bir 
mekanizma olan Katılım Denetimi kullanılır.  
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3.3. Katılım Denetimi 

Katılım Denetiminde ana yollara katılımın olduğu noktalarda oluĢan yoğunluk ölçümü esas alınır. 
Buna göre, ĢiĢe boynu olarak da nitelenen bu tür yol kesimlerindeki yoğunluğun kritik yoğunluğu 
aĢacağına iliĢkin bir beklenti oluĢtuğunda, katılım kolundan gelen akım sınırlandırılmak suretiyle bir 
kontrol mekanizması oluĢturulur. Bu amaçla katılım akımının sınırlanma oranı, katılım kolunun ana 
yola birleĢme noktasına yakın bir konumuna yerleĢtirilen bir trafik ıĢığının çevrim süresi ve yeĢil ıĢık 
süresi ayarlanarak belirlenir (ġekil-6). 

d

outq in q

r G R

c

 

ġekil-6: Katılım Denetimi (2) 

Katılım denetiminde sabit bir çevrim süresi kullanıldığında; katılım akımının, r(t), hesaplanan değerine 
göre yeĢil ıĢık süresi aĢağıdaki gibi hesaplanır (2, 3, 7, 11). 

                                                
cG  ,0 GG  ,GG

cr / trG

maxminmaxmin

max

 , ][ 

 ] . ))([( 

                                (5) 

Burada c sinyal çevrim süresini, G yeĢil ıĢık süresini, Gmin ve Gmax yeĢil ıĢık süresinin en az ve en çok 
olabilecek değerlerini, rmax katılım akımının doygun değerini (kapasite) gösterir.  

4. ĠSTANBUL KENT ĠÇĠ ULAġIMIYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMELER 

Yukarıda verilen model tabanlı değerlendirmeler göstermektedir ki; bir ekspres yol veya otoyol bo-
yunca akan bir trafik akımı, yolun herhangi bir konumunda ve herhangi bir nedenle oluĢabilecek bir 
kapasite azalması sonucunda bu noktadan geriye doğru yayılan bir Ģok dalgasının oluĢumuna eĢlik 
edecektir. Bu da geriye doğru giderek artan bir trafik sıkıĢıklığının oluĢumuna neden olacaktır. Dola-
yısıyla, teknolojik çözümlerle gerçekleĢtirilebilecek gerçek zamanlı bir trafik kontrol sürecinde yolun 
yalnız bir kesitini değil tümünü kapsayan segmentler boyunca uygulamalar yapılmalı ve trafik akımı-
nın bu yol segmentlerinin hiçbirinde kritik yoğunluk değeri aĢmasına izin verilmeyecek Ģekilde akma-
sını sağlayacak mekanizmalar kurularak çalıĢtırılmalıdır.  

Kapasite azalması, yol Ģeritlerinin kısmen veya tamamen kapanmasına neden olan bir fiziksel engel 
veya trafik kazası gibi geçerli bir tıkanma gerekçesi olmadığı sürece, yalnız yolun tıkanan kesitine 
gelen akımların kontrol edilmemesi halinde gerçekleĢecek olan yoğunluk artıĢından kaynaklanabilir. 
Bu durumda istatistiklerin belirlediği yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) verilerine göre, yolun her-
hangi bir segmenti için kapasite üzerinde bir akımın gerçekleĢmesi de söz konusu değilse, yaĢanacak 
trafik sıkıĢıklıklarını izah edebilecek tek gerekçe olarak bu bildiride vurgulanan konu kalacaktır: AUS 
kapsamındaki trafik yönetimi ve kontrol çözümlerinden yararlanılmaması. Ġstanbul kentiçi ulaĢımında 
Boğaziçi köprü geçiĢleri, çevre yolları ve devlet yollarında yaĢanan bütün trafik sıkıĢıklıkları bu duru-
mun tipik örneklerini oluĢturmaktadır.  
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Bu iddianın kanıtı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Mayıs-
2011‟de yayımladığı trafik ve ulaĢım bilgileri raporundan, anılan yolların bütün segmentleri (yol kesim-
leri) için 2010 yılında gerçekleĢen YOGT değerlerine bakmak yeterli bir fikir vermektdir (4). Bu veriler 
Tablo-1 ve Tablo-2‟de toplu olarak verilmiĢtir. 

Tablo.1: Ġstanbul Çevre Yolu Ve Otoyolunun 2010 YOGT Verileri (4) 

OTOYOL 

KESĠM - ADI 
UZUNLUK 

km 
HAFĠF TAġIT 

taĢıt/gün 
AĞIR TAġIT 

taĢıt/gün 
TOP. YOGT 

taĢıt/gün 

  ÇATALCA - HADIMKÖY 12,1 32.025 14.947 46.972 

  HADIMKÖY - AVCILAR 6 50.122 21.381 71.503 

  AVCILAR - ISPARTAKULE 1 99.692 31.116 130.808 

  ISPARTAKULE - MAHMUTBEY 13,1 106.160 29.285 135.445 

  F. S. MEHMET KÖPRÜSÜ 1 176.505 44.128 220.633 

  BOĞAZĠÇĠ KÖPRÜSÜ 1 172.416 12.861 185.277 

  ÇAMLICA - SAMANDIRA 7,9 106.371 31.741 138.112 

  SAMANDIRA - KURTKÖY 12,1 76.483 29.212 105.695 

  KURTKÖY - ġEKERPINARI 9,4 52.381 27.049 79.430 

  ġEKERPINARI - GEBZE 10,2 35.222 21.596 56.818 

ĠSTANBUL ÇEVRE YOLU 

  MAHMUTBEY BATI-MAHMUTBEY DOĞU 2,7 129.850 34.449 164.300 

  MAHMUTBEY DOĞU-METRĠS 3,5 93.253 65.169 158.421 

  METRĠS-HASDAL 8,6 104.476 76.805 181.280 

  HASDAL-LEVENT 5,4 177.774 29.965 207.739 

  LEVENT-FSM KÖPRÜ 1,5 135.947 50.251 186.199 

  FSM KÖPRÜ-KAVACIK 4,8 156.528 51.109 207.637 

  KAVACIK-ġĠLE AYR. 7,4 141.045 52.453 193.498 

  ġĠLE AYR.-ÇAMLICA 3,9 120.880 33.291 154.171 

 

Tablo-1 ve Tablo-2‟deki veriler dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, trafik Ģeridi baĢına 
talebin (kullanılan kapasite) anılan yolların hiçbir segmentinde 1500 taĢıt/saat gibi bir değeri aĢmadığı 
gözükmektedir. Örneğin en yüksek YOGT‟ye sahip olan FSM köprüsü için gerçekleĢen değer 
220.633‟dir. Bu değer her iki yöndeki trafiğin toplamını ifade etmektedir. Yol 4 Ģeritli olduğuna göre 
Ģerit baĢına günlük trafik yaklaĢık 27.650; Ģerit baĢına saatlik trafik de (akım) yaklaĢık 1200 taĢıt/saat 
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olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, bu yol kesimi için tepe saat trafik akımı, literatürde verildiği gibi 
%15 fazla alınarak 1400 taĢıt/saati geçmeyen bir değer olarak hesaplanır. 

Tablo.2: Ġstanbul Kentiçi Devlet Yolu 2010 YOGT Verileri (4) 

DEVLET YOLLARI 

KKNO D NO 
UZUNLUK 

km 
TOP. YOGT 

taĢıt/gün 
ORT.HIZ 

km/sa 
AĞIR TAġIT 

YÜZDESĠ 

ĠSTANBUL 020-05 1 18 1.080 67,4 22 

ĠSTANBUL 020-05 2 26 2.949 63,6 12 

ĠSTANBUL 020-06 1 26 770 46,6 38 

ĠSTANBUL 020-06 2 23 4.741 - 71 

ĠSTANBUL 020-06 3 9 37.456 80,4 18 

ĠSTANBUL 020-07 1 19 5.488 79,6 26 

ĠSTANBUL 020-07 2 9 16.903 81,2 27 

ĠSTANBUL 020-07 3 16 7.976 - 7 

ĠSTANBUL 020-07 4 14 7.976 65,6 7 

ĠSTANBUL 020-08 1 19 933 0 9 

ĠSTANBUL 020-08 2 28 933 41,8 9 

 

Benzer Ģekilde Tablo-1 ve Tablo-2‟de verilen bütün veriler, ilgili yol kesimlerindeki trafik Ģeritlerinin 
sayısı ve zirve saatlerdeki %15‟lik talep artıĢı dikkate alınarak değerlendirildiğinde; ölçülen ulaĢım 
taleplerine göre, Ġstanbul kentiçi ulaĢımı sistemine dahil otoyol, çevreyolu ve devlet yolu kapsamında-
ki yol kesimlerinin hiçbirinde trafiğin tıkanma noktasına gelmesini gerektirecek kapasite yetersizliği 
söz konusu değildir. Bu durumda, normal Ģartlarda tepe saatlerde bile Ġstanbul kentiçi otoyolları, 
devlet yolları ve çevre yollarında sıklıkla yaĢanan trafik sıkıĢıklıklarını haklı görmeyi gerektirecek bir 
sonuç çıkmamaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bildiride, karayolu ulaĢımında kapasite kullanımını ve trafik güvenliğini azaltan trafik sıkıĢıklıkları-
nın gerekçeleri model tabanlı bir değerlendirme ile analiz edilmiĢ ve trafik sıkıĢıklıklarının azaltılarak 
tıkanmaların önlenmesi için dikkate alınması gereken AUS kapsamındaki çözümlerden ileri (teknolo-
jik) trafik yönetimi sistemleri dikkate sunulmuĢtur. 

Özelde Ġstanbul kentiçi ulaĢımı sistemine dahil otoyol, çevreyolu ve devlet yolu kapsamındaki yol 
kesimlerinde ölçülen YOGT verileri esas alınarak yapılan değerlendirme sonuçları göstermektedir ki; 
bu yolların hiçbir segmentinde trafiğin tıkanma noktasına gelmesini gerektirecek kapasite yetersizliği 
söz konusu değildir. Bu durumda, model tabanlı değerlendirmelerin de gösterdiği üzere, bu yollar 
boyunca anlık kapasite azalmasına neden olan durumların ve bu durumların sıklıkla yaĢandığı yol 
segmentlerinin dikkatli bir Ģekilde incelenmesi ve bir AUS Sistem Mimarisi hazırlanarak teknolojik 
trafik yönetim sistemi kurulmalıdır. Bu sistemde kullanılacak kontrol mekanizmaları esasen Katılım 
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Denetimi, DeğiĢken Hız Sınırı Denetimi ve Akım Yönü Terslenebilir Trafik ġeritlerinin Denetimi gibi 
uygulamalarla oluĢturulmaktadır. Bunların yolların hangi kesimlerine ve nasıl kurularak çalıĢtırılması 
gerektiğine iliĢkin teknik çalıĢmalar belirli bir plan dâhilinde yürütülmelidir. Buna göre, özellikle bu 
yollara katılımın olduğu yol kesimleri ile Ģerit azalmasının olduğu yol kesimleri esas alınarak, yol boyu 
ölçme ve değerlendirme noktaları sağlıklı bir Ģekilde belirlenmeli ve yolun segmentasyonu buna göre 
planlanmalıdır. 

Gerçekte yalnız Ġstanbul kentiçi ulaĢımı için değil, ülkemiz genelinde bütün karayolu kesimleri için de 
bu anlamda bir değerlendirme çalıĢması yapılması zorunlu gözükmektedir. Bunun için geliĢmiĢ ülke-
lerin en az son 10 yıldan beri baĢlattıkları gibi bir AUS Strateji Planı ve buna göre belirleneck AUS 
Master Plan çalıĢması baĢlatılmalıdır. Ülke genelinde yapılacak bir AUS Sistem Mimarisi çalıĢması 
esas alınarak AUS uygulamaları yaygınlaĢtırılmalıdır. 
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AÇIKLAMALI TRAFĠK ĠġARET LEVHALARININ GEREKLĠLĠĞĠ ĠLE ÖRNEKLER 
VE KONYA UYGULAMALARI 

Neyhan ERGENE1, Refik SOYLU2 

Ġlk trafik iĢaretlemesi olarak kabul edilen yol taĢlarının Roma Ġmparatorluğu döneminde kullanıldığı 
belirtilmektedir. Daha sonra bu iĢaretler istikamet ve menzil iĢaretleri olarak devam etmiĢ ve ilk mo-
dern Trafik ĠĢaretleri 1879 yılında Ġngiltere‟de bisiklet sürücüleri için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1895 
yılında Ġtalya Touring Kulubü tarafından genel amaçlı iĢaretler hazırlanmıĢtır. 1901 yılında Ġngiltere‟de 
Gloucester Ģehrinde araçlara yönelik ilk iĢaretler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġlk ulusal uygulama ise 
1903 yılında Ġngiltere ve Fransa‟da baĢlamıĢtır. Günümüzde kullanılan modern trafik iĢaretlerinin 
temelleri ise 1908 yılında  Roma‟da Uluslararası Yol Kongresinde atılmıĢ ve 1909 yılında dokuz 
Avrupa ülkesi ilk olarak bazı semboller Trafik ĠĢareti olarak kullanma konusunda anlaĢmıĢlardır. Yıllar 
içinde bu iĢaretler artmıĢ ve geliĢmiĢ ve en son 1968‟de BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik ve Sosyal Kon-
seyi (UNECE) tarafından Viyana‟da düzenlenen Yol Trafiği Konvansiyonunda trafik iĢaretleri standart-
laĢtırılmıĢ ve Türkiye de bu sözleĢmeye katılmıĢtır. 2004 yılında ise Avrupa Birliği uygulamaları ülke-
miz için de esas alınmıĢtır. 

Trafik iĢaretleri düĢey ve yatay olarak iki tiptir ve bunlar Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Duraklama 
ve Park Etme, Otoyol, Yapım Bakım ve Onarım ile Paneller olarak gruplandırılır. 

Trafik iĢaretlerinde amaç trafiğin güvenli ve düzgün akıĢını sağlamaktır ve dolayısıyla ilk bakıĢta 
anlaĢılacak Ģekilde dizayn edilmiĢlerdir. Ancak yurdumuzda yapılan bazı anket çalıĢmaları sürücüle-
rin büyük çoğunluğunun zaman içinde bu iĢaretlerin anlamlarını unuttuklarını veya yapılan değiĢim ve 
eklemeleri öğrenemediklerini göstermektedir. Muhtemelen birçok ülkede aynı sorun söz konusu 
olduğundan özellikle Ģehir içi yollarda bazı düĢey Trafik ĠĢaret levhalarının altına ve yanına iĢaretin 
anlamı, yatay olarak da yollara yol çizgileri ile birlikte uyarı yazıları yazılmaktadır. Bu uygulama Konya 
Ģehir içi yollarda son yıllarda arttırılmıĢtır. Böyle uygulamaların unutulan Trafik iĢaretlerinin hatırlan-
masını temin ettiği yani bir tür Trafik Eğitimine katkı sağladığı kanısındayız. ABD, Avrupa Birliği Ülke-
leri ve hatta Japonya gibi ülkelerde örneklerini gördüğümüz bu uygulamanın yurdumuzda özellikle 
Ģehir içlerinde yaygınlaĢtırılmasının yararlı olacağını düĢünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Trafik ĠĢaretleri, Yatay ve DüĢey ĠĢaretler. 

 

GĠRĠġ 

Trafik iĢaretleri trafiğin güvenli ve düzenli akıĢını sağlayan iĢaretlerdir. Bu iĢaretler yatay ve düĢey 
olarak temel olarak iki tiptir ve bunlar da daha sonra Tehlike uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Duraklama ve 
Park Etme, Otoyol, Yapım Bakım ve Onarım ile Paneller olarak gruplandırılır. Yatay iĢaretler yol 
üzerine özel boyalarla yapılan yazı resim ve sembollerden oluĢur. Dikey iĢaretler ise yol kenarlarına 
veya bazen yol üstlerine kurallara uygun olarak hazırlanmıĢ direkler üzerine yerleĢtirilen iĢaretlerdir. 

 Tarihsel bir inceleme yapılırsa yol konusunda en önemli yapılaĢmanın Roma Ġmparatorluğu döne-
minde yapıldığı görülmektedir. Yol yapımı o kadar yaygın idi ve bu nedenle bugün bile bir çok dilde 
kullanılan “Her yol Roma‟ya çıkar” deyimi yaygın olarak yerleĢmiĢtir. Bu kadar yaygın bir yol Ģebeke-

                                                           
1, 2 Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Meram, Konya, Türkiye 
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sinde ise en önemli sorun bu yolların hangi yöne gittiğinin bilinmesi olmuĢtur. Bu nedenle de ilk trafik 
iĢaretlemeleri olarak kabul edilen yol taĢları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu taĢlarda sadece istikamet 
ve menzil belirtilmiĢtir.  

Daha sonra yıllar içinde ülkeler özellikle taĢtan yapılan yol bilgi ve uyarı iĢaretlerini kullanmıĢlardır. 

Ġlk modern Trafik ĠĢaretleri 1879 yılının aralık ayında Ġngilte-
re‟de bisiklet kulüpleri tarafından bisiklet sürücüleri için tahta 
direkler üzerine çakılan metal plakalardan oluĢan iĢaretlerdir. 
Bu ilk trafik iĢaretlerinde Ģu uyarı vardı “Bisikletçiler dikkat bu 
tepe tehlikelidir”. Bu uyarıların ilk yıl içinde 25 kadar yere 
konulduğu bilinmektedir fakat bu yerler bugün için tam bilin-
memektedir. Daha sonra 1895 yılında Ġtalya Touring Kulübü 
tarafından tüm araçlar için geçerli olan genel amaçlı trafik 
iĢaretleri hazırlanmıĢtır. 1901 yılında Ġngiltere‟de Gloucester 
Ģehrinde araçlara yönelik ilk iĢaretler kullanılmaya baĢlanmıĢ-
tır. Kraliyet Otomobil Kulübü tarafından il yönetiminden gerekli 
izin alınarak hazırlatılan ilk trafik iĢareti Gloucester Ģehri Bird-
lip tepesine konulmuĢtur. 

Ġlk yaygın ulusal uygulama ise 1903 yılında Ġngiltere ve Fran-
sa‟da baĢlamıĢtır. Günümüzde kullanılan modern trafik iĢaret-

lerinin temelleri ise 1908 yılında Roma‟da Uluslararası Yol Kong-
resinde atılmıĢ ve 1909 yılında dokuz Avrupa ülkesi ilk olarak 
bazı semboller Trafik ĠĢareti olarak kullanma konusunda anlaĢ-

mıĢlardır. Ġngiltere bu toplantıya katılmamıĢtır. Bu dönemde kullanılan resimli trafik iĢaretleri genelde 
4 grupta toplanmıĢtır. Tümsek, yol kıvrımı, kavĢak ve demiryolu geçiĢi. 1926 ve 1949 yılları arasında 
yol yapım çalıĢmaları çok artmıĢ ve buna paralel olarak trafik iĢaretlerine de daha fazla önem veril-
meye baĢlanmıĢtır. Bu yıllarda BirleĢik Krallık ve Amerika BirleĢik Devletleri kendi yol trafik iĢaretlerini 
geliĢtirmiĢler ve bazı ülkeler de bunları kendilerine adapte etmiĢlerdir. 1960‟lı yıllardan itibaren ise 
ülkelerin kullandığı trafik iĢaretleri uluslararası bir standart ve kabule sokulmaya baĢlanmıĢtır. 1968 
yılında BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UNECE) tarafından Viyana‟da düzenlenen 
Yol Trafiği Konvansiyonunda trafik iĢaretleri standartlaĢtırılmıĢ ve Türkiye de bu sözleĢmeye katılmıĢ-
tır. 2004 yılında ise Avrupa Birliği uygulamaları ülkemiz için de esas alınmıĢtır.  

Roma Yol Taşları 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Campidoglio_-_il_miliarium.JPG
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Ġlk trafik iĢaretleri taĢtan ve tahtadan yapılmaktaydı. Daha sonraları demirin iĢleme teknikleri geliĢtikçe 
demirden yapılmıĢ iĢaretler yirminci yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıĢtır. Daha sonra demirin yerini 
daha hafif ve iĢlemesi kolay olan alüminyum almaya baĢlamıĢtır ve 1945‟lerde bu iĢaretler büyük 
ölçüde alüminyum ana gövde ile üzerine yapıĢtırılan plastik kaplamadan yapılmaya baĢlanmıĢtır. 
Ancak önceleri gece görüĢü zayıf olan bu iĢaretler yansıtıcı cam ve plastik takviyeleri ile karanlıkta 
daha iyi görünür hale sokulmuĢlardır. Yıllar içinde bu iĢaretlerin sayıları da artmıĢ ve geliĢen teknoloji 
sayesinde daha modern görünüm kazanmaya baĢlamıĢlardır. Sesli, elektrikli, kızıl ötesi ıĢıklı, elektro-
nik ekranlı ve hatta son yıllarda doğrudan araç radyosuna, navigasyon sistemlerine veya cep telefon-
larına sinyal gönderen trafik iĢaretleri geliĢtirilmiĢtir. Bu sinyaller önceleri yol kenarlarında FM yayın 
yapan vericiler tarafından sağlanırken artık birçok ülkede uydular kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Trafik ĠĢaretlerinin Amaç Ve Önemleri 

Trafiğin düzgün ve güvenli akıĢının sağlanması en temel amaçtır. Bunun için de Trafik kontrol ele-
manları kullanımı geliĢtirilmiĢtir. Bu elemanların kullanımı aĢağıdaki genel esaslara dayandırılmalıdır. 

 

Trafik Kontrol Elemanları; 

• Bir ihtiyacı karĢılıyor olmalı, 

• Yeterince dikkat çekici olmalı, 

17. Yüzyıldaki  (1686) Lizbon şehrine ait bir trafik işareti. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/SinalTransitoSalvador.JPG
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• Basit ve anlamı açık olmalı, 

• Saygı ve itibar ediliyor olmalı, 

• Kolay okunabiliyor olmalı, 

• ĠĢaret ile verilen emrin yerine getirilebilmesi için kullanıcıya yeterli zamanı tanıyor olmalıdır. 

Bu amaçla motorlu araç sayısının hızla arttığı Dünya‟da Trafik kazaları konusu daima gündemde 
olmaktadır.  Sağlık Örgütü trafik kazaları üzerine 2004 yılında yayınladığı raporunda genel ölüm 
nedenleri arasında trafik kazalarını 9. sırada göstermiĢtir ve yeterli tedbir alınmadığı takdirde 2030 
yılında 5. sıraya çıkacağını vurgulamaktadır. Dolayısıyla trafiğin düzenini ve güvenliğini sağlamaya 
yönelik her türlü gayret teĢvik edilmektedir. Trafik kazalarının en temel nedeni maalesef sürücü kusur-
larıdır. Trafik kurallarına uyulmaması dolayısıyla  trafiğin düzenini sağlayan trafik iĢaretlerine uyul-
maması  bu kusurların baĢında gelmektedir. Zira her trafik iĢareti belirli bir çalıĢma sonucunda bu-
lunması gereken yere konulur. Sürücülerden beklenen ise bu iĢaretlere dolayısıyla trafik kurallarına 
uyulmasıdır. Fakat son yıllarda Konya Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir anket sürücülerin 
trafik iĢaretlerini tanımadığını ortaya koymuĢtur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği 
Bölümü UlaĢım AraĢtırma Merkezi tarafından yapılan ve 2011 yılı Ocak ayında yayınlanan bir anket 
çalıĢması sonuçları da bunu tam olarak desteklemektedir. Özellikle 2004 yılında yapılan değiĢiklik 
sonrasında yeni trafik iĢaretlerinin sürücüler tarafından tanınmadığı bu çalıĢmalar ile daha da belirgin-
leĢmiĢtir. Bu nedenle birçok ülkede örneği olan bazı dikey trafik iĢaretlerinde levhanın altına veya 
uygun bir yerine anlamının da yazılmasının, yatay iĢaretlerde doğrudan yol üzerine iĢaretin veya 
açıklamanın yazılmasının hem trafik iĢaretinin gerekliliği hem de eğiticiliğini vurgulamıĢ olacaktır. Bu 
konuda çeĢitli ülkelerde bazı örnek uygulamalar görülmektedir.  

 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

215 

 

 

Kanada’da Quebec Eyaletinde yerel lisan Cree, Ġngilizce ve Fransızca olan Trafik iĢareti. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Roadclosedlosangeles.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Mistassini_roadsign.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Roadclosedlosangeles.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Mistassini_roadsign.jpg
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Galler bölgesinde Galce ve Ġngilizce Trafik ĠĢareti. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caernarfon_one_way_sign.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caernarfon_one_way_sign.jpg
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Bu örneklere bakarak Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından da Ģehir içi yollarda açıkla-
malı trafik iĢaretlerini kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu uygulama sivil toplum kuruluĢları ve halk tarafından 
destek görmektedir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Magic_Roundabout_Schild_db.jpg


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

224 

 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

225 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

226 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

227 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

228 

 

SONUÇ 

Trafik sorununu çözümü için en önemli giriĢimlerden birinin de 1995 yılında %93 olan ve 2007 yılında 
%98 düzeylerine çıkan kazalardaki insan faktörü oranının aĢağılara çekilmesidir. Bunun için de en 
önemli unsur sürücülerin eğitimleridir. Son yapılan çalıĢmalarda sürücülerde görülen trafik iĢaretlerini 
tanımama veya daha da kötüsü yanlıĢ bilme sorununun çözümü için trafik iĢaretlerinin bir kısmına 
uygun Ģekilde açıklamalarının da yazılması hem hatırlatıcı hem de eğitici olacaktır. Birçok ülkede bu 
uygulama vardır hatta birkaç dilin kullanıldığı bölgelerde bu birkaç dil de açıklamalarda kullanılmakta-
dır. Trafik ĠĢaretlemelerinde yazı ile uyarma en çok ABD‟de kullanılmaktadır. Bunu birçok Avrupa 
ülkesi de izlemektedir. Konya BüyükĢehir Belediyesi denetimindeki yollarda bu uygulama birkaç yıldır 
baĢlamıĢtır ve toplum tarafından da desteklenmektedir. Bu uygulamanın daha da yaygınlaĢtırılması 
önerilmektedir. Böylece 2004 yılında büyük ölçüde değiĢtirilen yeni trafik levhalarını da tanıma ve 
öğrenme imkânı yaratılmıĢ olacaktır. Trafik Güvenliği Alt Kurulunda alınan bu tip yazıların sürücünün 
dikkatini dağıtması gibi bir sorunun eğitim ve öğrenme iĢi ile kıyaslandığında ikinci planda kalacağını 
düĢünmekteyiz. Kaldı ki bu uygulamanın öncelikle trafiğin daha yavaĢ aktığı Ģehir içlerinde yapılma-
sını, Ģehirlerarası yollarda sınırlı tutulmasını önermekteyiz. 
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HIZ YÖNETĠMĠ 

Oğuz SEHTĠYANCI1, Kenan KAYACI2 

ÖZET 

Hız yönetimi; karayolu altyapısının fiziki ve geometrik standartları ile iĢletme özelliklerinin artırılması, 
yolun fonksiyonel sınıflandırmasına bağlı güvenli hız ve iĢaretlemelerin düzenlenmesi, affeden yol 
uygulamalarının yaygınlaĢtırılması, aĢırı hız yapan veya yapmaya eğilimli sürücülerin kaza üretme 
potansiyelinin en aza indirilmesine yönelik denetim çalıĢmaları, yüksek kaza riskli sürücüleri eğitici 
kampanya ve mesajlar konusundaki çalıĢmalar, otomotiv sektöründe sürücünün hız kontrolüne imkan 
sağlayan geliĢmeler gibi disiplinler arası koordinasyonu gerektiren pro-aktif bir yaklaĢımdır. 

Günümüzde bir çok Avrupa ülkesinde özellikle trafik kazalarının yoğunluğunun fazla olduğu kentsel 
yollarda uyguladığı hız yönetim sistemi, trafik güvenliğindeki hedeflere ulaĢmak için hızın azaltılması 
yönünde yapılacak farklı disiplinleri kapsayan koordineli bir yaklaĢımdır. 

Anahtar kelimeler: hız yönetimi, fonksiyonel sınıflandırma, affeden yollar 

1. GĠRĠġ 

Ülkemizdeki karayolu altyapısı kentsel, kırsal, köy, orman ve turistik yollar olarak sınıflandırılırken kırsal 
yollar grubunda otoyollar, devlet ve il yolları ile köy yolları yer almaktadır. Yol ağı genel olarak farklı kurum-
ların sorumluluğunda bulunmakta olup her bir karayolu türü için hız konusunda sürücü davranıĢları değiĢ-
mektedir. Son yıllarda otomotiv sektörü ile karayollarının fiziki ve geometrik standartlarında görülen geliĢ-
meler sonucunda hızlar sürekli artmakta, artan taĢıt hızları seyahat süresine bağlı olarak yaĢam kalitesini 
ve ekonomik geliĢmeyi artırırken ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları ile kentsel alanlarda 
gürültü ve egzoz emisyonlarındaki artıĢ ile yaĢam kalitesini düĢürmektedir.  

Yasal hız sınırlarının üzerinde taĢıt kullanımı tüm kazaların en önemli sebebini oluĢtururken, ölümlü 
ve yaralanmalı kazaların ise üçte birinin sebebini teĢkil etmektedir. TaĢıt sürücüleri ve yolcular için 
düĢük ve nispeten ortalama hızlar çarpıĢmaya bağlı kinetik enerji etkisini azaltmak için en uygun 
hızlardır. TaĢıt hızı arttıkça meydana gelen kinetik enerjinin sürücü ve yolculara verdiği olumsuz 
etkiler artmaktadır. Çoğu Avrupa ülkesinde yasal hız sınırlarında görülen ihlaller % 40-50 mertebe-
sinde olup Ülkemizde de benzer bir durum görülmektedir. Hız yapma davranıĢı,  toplumsal anlayıĢ, 
yol kullanıcı davranıĢları, taĢıt performansı, karayolu tasarım ve özellikleri, yasal hız sınırları ve dene-
tim stratejileri gibi birçok etkileĢimli faktörü içeren karmaĢık bir problemdir. Buna göre mühendislik, 
denetim ve eğitim konularını içeren disiplinler arası bir yaklaĢım, hızlara bağlı ölümlü ve yaralanmalı 
kazaları azaltmak için gerekli olup bu kapsamlı yaklaĢım hız yönetimi olarak isimlendirilmektedir.  

1.1 Hız Yönetimi Kavramı 

Hız yönetimi, taĢıt hızlarının etkinliği ve trafik güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen önlemler dizisi 
olarak ifade edilmektedir. Uygun bir hız “güvenli bir sistem algılaması” kapsamında, yol boyu geliĢimi, 
yol boyundaki kullanıcıların profili, kavĢaklar dâhil yola yapılan eriĢimlerin sıklığı, yol boyunca trafik 
hacmi ve kompozisyonu ve yol boyunca yaĢayanların yaĢam kalitesi gibi mevcut koĢulları kapsayan 
bir hız seviyesidir. 

                                                           
1, 2 Karayolları Genel Müdürlüğü 
 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

230 

1.2 Hız Yönetiminin Amaçları 

Hız; karayolu trafik kazaları ve kazaların Ģiddetini doğrudan etkileyen anahtar bir risk faktörü olarak 
tanımlanmaktadır. Daha yüksek hızlar, daha yüksek kaza riskleri ve meydana gelen kazalarda daha 
ciddi yaralanmalara sebep olmaktadır. Aniden ortaya çıkan olumsuz bir durumda sürücülerin reaks i-
yon gösterdikleri süre içinde, durmaları için ihtiyaç duydukları mesafe artmakta, sürücü hatalarının 
sonuçları daha büyük olmaktadır. Bu kapsamda bir kaza durumunda daha yüksek hızlar sonucunda 
çarpılan cisim tarafından absorbe edilmesi gereken kinetik enerji daha büyük olmaktadır.  

AraĢtırmalara göre ciddi yaralanmalar yüksek kinetik enerji transferinin bir sonucudur. Bir çarpıĢma 
sırasında, sürücünün kafasını ön cama çarpması sonucu oluĢan yaralanmanın Ģiddeti, doku ve vücut 
hasarları ile kanamaların Ģiddeti tamamıyle enerjinin büyüklüğüyle artmaktadır. Kinetik enerji termal, 
kimyasal, elektrik ve radyasyon formlarında karĢımıza çıkarken en olumsuz sonucu yaralanma Ģek-
linde oluĢmaktadır. Trafik kazalarının önlenmesinde araĢtırmacılar ve uygulayıcıların kinetik enerjinin 
oluĢturduğu yaralanmaları biyomekanik olarak anlamaları önemlidir. Bu kapsamda bir trafik kazası 
sırasında kinetik enerji transferiyle oluĢan yaralanmalara karĢı geliĢtirilecek önlemler; taĢıt, sürücü ve 
altyapıdan kaynaklanan kaza sebeplerini azaltıcı önlemlerin geliĢtirilmesi için önemli katkılar sağlaya-
caktır.  

Motorlu bir taĢıtın çarpması sonucu aktarılan kinetik enerji otomobil kütlesi ile hızının karesinin çarpı-
mının yarısına eĢittir. Ġnsan vücudunda oluĢan hasarların düzeyi ise çarpan yüzeyin Ģekli ve sertliğine 
göre değiĢim göstermekle beraber asıl Ģiddet hızın karesiyle artmaktadır. 

Bir kaza durumunda, taĢıt içindeki serbest bir cismi güvenli Ģekilde sabit tutmak imkânsızdır. Örnek 
olarak 50 km/saat hızla giden bir otomobil içinde 5 kg. ağırlığındaki bir bebeğin ağırlığı 1 sn‟lik bir 
zaman dilimi içinde yaklaĢık 20 kat artarak 100 kg‟lık bir etki göstermektedir.  

Yayalar, bisikletliler, moped ve motosiklet sürücüleri gibi korunmasız yol kullanıcıları ile motorlu taĢıt-
ların çarpıĢmaları sonucunda oluĢan kazaların Ģiddeti oldukça yüksektir. ġekil 1.1‟de görüleceği 
üzere,  30 km/saat‟lik hızla seyreden bir taĢıtın yayaya çarpması sonucunda yayanın yaĢama Ģansı 
%90 iken, 50 km/saat hızla giden bir taĢıt-yaya çarpıĢması sonucunda yayanın yaĢama Ģansı %15 
düzeyindedir. 

 

ġekil 1.1: Hıza Bağlı Ölüm Riski (%) 
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Ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazaların çoğunda, insan vücudunun tolere edebileceği düzeyden daha 
fazla bir ivme ve kütle ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. TaĢıt hızının 30 km/saat‟in üzerinde olması ve 
bir yayaya çarpılması durumunda insan vücudunun yaralanmadan bunu tolere etmesi mümkün deği l-
dir. Benzer Ģekilde yayalara 50 km/saatlik bir hızla  çarpılması durumunda bunun insan vücudu ile 
tolere edilmesi mümkün olmayıp ölüm riski %85 mertebesindedir. Ġyi Ģekilde tasarlanmıĢ ve içindeki 
yolcular ve sürücünün emniyet kemerleri bağlı Ģekilde seyreden bir taĢıt için önden çarpmalarda 
maksimum 70 km/saat ve yandan çarpmalarda ise 50 km/saat‟ lik bir hız durumunda can güvenliği 
nispeten sağlanabilecektir.  Eğer yol altyapısı ve taĢıt arasında daha yüksek hızların olumsuzluklarını 
giderebilecek çarpma yastıkları, uygun Ģekilde tasarlanmıĢ kenar oto-korkulukları gibi önlemler mev-
cutsa güvenlik istenen seviyelere yükseltilebilir. Ancak çoğu yol sisteminde taĢıtlar ve yol kenarındaki 
objeler arasında koruyucu bariyerler olmaksızın daha yüksek hızlara izin verilmektedir. 

KarmaĢık bir trafik ortamında insan davranıĢ yapısını tahmin ederek kazaları tamamen ortadan kal-
dırmayı beklemek gerçekçi bir yaklaĢım değildir. Ancak insan vücudunun kazalardaki olumsuzlukları 
tolere etme düzeyine göre ulaĢım sisteminin tasarlanması kaza oluĢması durumunda ciddi yaralanma 
veya ölüm gibi olumsuzlukları ortadan kaldırabilecektir. Trafik sistemlerinin çoğu, insan vücudunun 
tolerans düzeyine göre projelendirilmemekte olup taĢıt ve yayaların ayrıĢtırılması çok sık yapılan bir 
uygulama değildir. 30 km/saat‟lik hızlar, yaya ve taĢıtların karayolu altyapısını paylaĢtığı konut alanla-
rında çok sık uygulanmamaktadır. GeçmiĢten günümüze otomobil ve otobüsler 30 km/saat veya daha 
yüksek hızlardaki çarpıĢmalar sonucunda oluĢacak yaralanmalara karĢı yayaları koruyacak Ģekilde 
tasarlanmamaktadır. 

 

2. HIZIN TRAFĠK KAZASI VE YARALANMALARDAKĠ ETKĠSĠ 

Birçok karayolu trafik güvenliği uzmanı, dünyada meydana gelen trafik kazalarındaki ölümlerin büyük 
bölümünün hıza bağlı olduğunu ifade etmektedir.  

Daha yüksek hızlar kazalara sebep olan risk sayısını artırmaktadır. Yüksek bir olasılıkla yüksek hız-
larda sürücü taĢıt kontrolünü kaybedecek ve karĢılaĢacağı tehlikeleri zamanında fark edemeyecektir. 
Açık bir gerçektir ki, verilen bir zaman diliminde gidilen uzunluk ve sürücünün tehlike anında reaksi-
yon vermesi için geçen zaman diliminde gidilen mesafe, yüksek hızlarda daha fazladır.  Ayrıca bir 
taĢıt için durma mesafesi, sürücünün reaksiyon göstererek fren yapmasından sonra, daha yüksek 
hızlar için daha uzun mesafe gerektirecektir. 

Yapılan bazı çalıĢmalar reaksiyon süresinin 1 saniyenin altında olabileceğini gösterse de çoğu araĢ-
tırma bu sürenin 1,5-4 sn. aralığında olduğunu göstermektedir. Bu faktöre ait sonuçlar ġekil 2.1‟de 
gösterilmektedir. 
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ġekil 2.1:Acil durumlardaki durma mesafeleri 

ġekil 2.1 bir taĢıtın önüne yaya çıkması durumunda yaya mesafesi en az 13 m. ve taĢıt hızı 30 
km/saat ise reaksiyon ve frenleme mesafeleri dikkate alındığında taĢıt tam yayaya temas ederek 
durabilecek ve yayada bir hasar oluĢmayacaktır. Ancak hızın 50 km/saat olması durumunda sürücü-
nün reaksiyon süresinde gidilen mesafe 14 m. olup yayaya kesinlikle çarpılacak ve yayanın yaĢama 
Ģansı da az olacaktır. 

AĢırı ve uygun olmayan hız pek çok ülkede en büyük trafik güvenliği sorunu olup trafik kazalarının 
1/3‟ü aĢırı hız sebebiyle gerçekleĢmekte olup hızlanma tüm kazaları artıran önemli bir sebep olduğu 
bilinmektedir. 

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak yeni üretilen taĢıtların yüksek hız kapasitelerinin artması kırsal 
alanlarda hız yapma eğilimini her geçen sene artırmaktadır. Bu sebeple, sürücüleri yasal hız sınırla-
rında kalmaları yönünde ikna edebilmek gün geçtikçe zorlaĢmaktadır. 

ġekil 2.2‟de görüleceği üzere son 40 yıllık dönemde motor ve taĢıt teknolojilerinde yaĢanan geliĢme-
lere paralel olarak 1967 yılında toplam taĢıtların %10‟u yasal hız sınırını aĢabilecek yeteneğe sahip-
ken Ģu anda bu oran %100 mertebesine ulaĢmıĢtır. 
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ġekil 2.2: 150 km/saat’ ten Daha Hızlı Gidebilecek TaĢıtların %’si (Fransa) 

 

3. HIZLANMA FAKTÖRLERĠ NELERDĠR? 

Sürücülerin bireysel olarak aĢırı hız yapma tercihlerinin birçok sebebi vardır. Bazı sürücüler için yük-
sek hızla yapılan seyahatin ödülü daha kısa bir seyahat süresidir. Bu fayda algısı, sürücünün olum-
suz sonuçlarını düĢünmeden daima yüksek hızlarda seyretmesini teĢvik eder. AĢırı hız dikkate değer 
oranda ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazaları artırırken, bazı sürücülerin bakıĢ açısından düĢünüldü-
ğünde ciddi bir kaza ile karĢılaĢma riski, aĢırı hız sebebiyle ceza yazılabileceği durumundan daha 
düĢük bir ihtimal olarak görülebilmektedir. 

Bireysel seyahat durumlarında sürücülerin hız tercihi değiĢebilir. Örnek olarak, bir iĢverenin sahip 
olduğu taĢıtın sürücüsü için yüksek hız yapmak cazip olabilir. Bireysel zorunluluklar sebebiyle sürücü-
ler yüksek hız tercih edebilir veya bazen sadece eğlenme amaçlı hız yapmayı isteyebilir. 

Sürücüler haklı bir savunma Ģekli olmasa da hız yapma bahanesi olarak, sık sık iĢaretlemenin yeter-
sizliği, hız sınırı konusunda yeterli bilgilendirmenin olmadığını iddia edebilmektedir. Bazı araĢtırmacı-
lar, sürücüler özellikle daha az denetim (kontrol) riski olduğunu düĢünüyorsa, daha güvenli yollarda 
daima daha hızlı sürüĢ yapmayı tercih ettiklerine inanmaktadır. Diğer bir araĢtırmacı grubu da hızlı 
taĢıt kullanmanın bazı sürücülere heyecan ve baĢarı hissi verdiğini ifade etmektedir. 

Çoğu sürücü (%90) kendisini ortalamanın üzerinde görürken kendisini düĢük kaza riskli sürücü olarak 
ifade eder. Bu sebeple hız sınırlamaları ve kendilerince küçük hız artıĢlarının hiçbir riski olmadığı 
düĢüncesini taĢırlar. 

Ayrıca birçok ülkede önemli bir faktörde iĢverenler ve taĢıt filo yöneticileri daha üretken olmak adına, 
toplu taĢıma operatörleri ve sürücüler, daha fazla yük veya yolcu alma düĢüncesiyle, zorlu tarifelere 
uyum sağlamak için kendilerini büyük bir baskı altında hissetmektedir. 
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3.1 Motorlu TaĢıt Trafiğindeki ArtıĢ 

Ekonomik geliĢmelere paralel olarak motorlu taĢıt trafiğindeki artıĢlar, yol kullanıcılarındaki  seyahat 
süresi ve trafik sıkıĢıklığının azaltılması beklentisi, yüksek standartlı yolların yapımını zorunlu hale 
getirirken bu durum daha yüksek hızların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ancak, uygun önlemler 
alınmadığı taktirde yüksek hızlara bağlı kaza sayı ve Ģiddetlerinin artma eğilimi devam edecektir.  Bu 
durum “World report on road traffic injury prevention – Karayolu kazalarındaki yaralanmalarının azal-
tılması konusunda dünya raporu” adlı yayında detayları ile açıklanmaktadır. Sözkonusu rapora göre 
yüksek gelir grubu ülkelerde 2000-2020 döneminde ölümler %27 oranında azalırken, aynı dönemde 
dünyada trafik kazalarına bağlı ölümlerin % 67 oranında artacağı öngörülmektedir. Güney Asya‟da bu 
artıĢın % 144 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. 

4. HIZ YÖNETĠM POLĠTĠKASININ TEMELLERĠ 

Ġlk olarak hız yönetimi politikasını oluĢturabilmek için mevcut durumun doğru tespit edilmesi gereklidir. 
Yol ağı bilgileri, fiziki ve geometrik standartları, hangi amaçlarla kullanıldığı, hukuki altyapı, uygulan-
ma düzeyi, yol kullanıcılarının davranıĢları ve hız alıĢkanlıkları gibi birçok mevcut durum bilgisinin 
toplanması doğru bir baĢlangıç için önemli bilgilerdir. 

4.1 Yol Fonksiyonları ve Hız Limitlerinin Uyumlu Hale Getirilmesi 

Hız yönetimi aracılığıyla kaza ve olumsuz sonuç risklerini azaltmak için karayollarının bireysel fonksi-
yonlarını iyi anlamak gerekir. Örnek olarak Ģehirler arasında trafik taĢıyan bir ana arterde 70 
km/saat‟lik bir hız düzeyi güvenli olarak kabul edilebilirken aksine konut, alıĢveriĢ ve yüksek yaya 
aktivitesi içeren alanlarda da 30 km/saat‟ lik maksimum bir hız düzeyi güvenli bir trafik ortamı sağla-
yacaktır. 

Bir karayolu sisteminde, genellikle yolların birincil fonksiyonuna dayalı bir hiyerarĢi vardır. Ġdeal olarak 
herbir yolu kullanan motorlu taĢıtların hızı, yol tür ve kalitesine, karayolu kullanıcılarının tip ve kompo-
zisyonuna ve çevreye bağlı olarak değiĢim göstermektedir. Seyahat hızlarını yönetmeden önce kara-
yolu sistemindeki yolların tiplerini belirlemek ve gereken sınıflandırmayı yapmak önemlidir. 

Karayolu hiyerarĢisi, daha detaylı bir hız limiti ve hız yönetimi düzenlemeleri için sadece bir baĢlangıç 
noktasıdır. Karayolu idareleri veya belediyeler tarafından kabul gören mevcut bir hiyerarĢi konusunda 
karayolu kullanıcılarının bu hiyerarĢinin farkında olması önemlidir. Karayolu kullanıcılarının kompo-
zisyonu, eğitim düzeyi, mevcut seyahat hızlarına göre bir karayolu kesiminin ağın hiyerarĢik yapısına 
uygunluğu ile karayolu hiyerarĢisindeki değiĢimi tanımak ve algılamak önemlidir. Örnek olarak kapla-
masız yollar daha fazla trafik ve yüksek hızlara izin veren kaplamalı hale getirildiğinde bu durumun 
mevcut hiyerarĢi içinde farklı sonuçlar oluĢturabileceğinin karayolu idareleri tarafından doğru Ģekilde 
yorumlanması gerekir. 

4.2 Karayolu ve Çevresindeki Aktiviteler 

Hız limitlerinin doğru seviyede olup olmadığının belirlenmesinde yayalar, bisikletliler ve diğer korun-
masız yol kullanıcılarının bir kaza durumunda ölme veya yaralanma ihtimali özellikle önemlidir. Ço-
cukların yola yakın bir alanda oynadıkları konut alanlarında hız limitleri oldukça düĢük olmalıdır. 4 
tekerlekli motorlu taĢıt trafiğinin iki tekerli karayolu kullanıcılarından ayrılamadığı trafik ortamı varsa 
en yüksek hız seviyesi daha çok korunmasız yol kullanıcı riskini en aza indirecek Ģekilde tespit edil-
melidir.  
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Yola yakın insanların davranıĢlarını da kapsayan yol ve çevresine iliĢkin bir çalıĢma, hıza bağlı can 
ve mal kaybı risklerini kapsamlı Ģekilde değerlendirmek için yapılması gerekli bir etüttür. Örnek ola-
rak, kırsal alanlarda ana arterler boyunca Ģerit halinde konut alanları, ticari geliĢmeler ve/veya yol 
kenarı boyunca yürüyen yayaların varlığı karayolu çevresindeki önemli kaza risk faktörleridir. 

 Trafik miktarı ve kompozisyonu, hız ve güvenlik riski gibi zamanla yolun fonksiyonunda değiĢim 
oluĢturan arazi kullanımlarının olup olmadığı, yayalar ve diğer korunmasız yol kullanıcıları için güven-
lik koĢullarının periyodik olarak yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu çalıĢma sürücüler kadar özellik-
le korunmasız yol kullanıcıları grubundaki yayalara da odaklanmalıdır.  Trafik çevre koĢullarındaki 
değiĢim, daha düĢük hız limitleri ve/veya hemzemin kavĢaklarda korunmasız yol kullanıcılarına önce-
lik veren ilave altyapı iyileĢtirmeleri veya bariyerler kullanılarak hızlı giden taĢıtlardan ayrıĢtırılması 
ihtiyacı oluĢturabilir. 

4.3 Hız ve Kaza Verisi 

Mevcut durumun değerlendirilmesinde doğru veri önemlidir. Bu; uygun, doğru, eksiksiz ve güveni-
lir veriler anlamına gelmektedir. Toplanan bilgiler aĢağıdaki kapsamda olmalıdır: 

 Hızın bir artırıcı faktör olduğu yerlerdeki ölümlü kaza sayıları 

 Hız yapma sebebiyle ölen yol kullanıcıların tip ve sayısı 

 Tüm hız kazalarındaki yaĢ ve cinsiyet dağılımı 

 Hız kazalarının meydana geldiği yerlerdeki karayolu hız limitleri, trafik hacmi ve karayolu tipi 

 Ortalama serbest akım hızları 

 Hız dağılımına yönelik diğer önlemler (Örnek seyahat eden taĢıtların %85‟lik bölümünün al-
tında seyrettikleri hız, 85. hız,) 

 Hız değiĢimi 

BaĢarılı olması beklenen bir hız yönetim programı, kamu ve politikacıların desteğine ihtiyaç duyarken, 
hıza bağlı ciddi kazalara yönelik doğru veri ve serbest akım hızları, ciddi kazalardaki azalmaların 
potansiyel kapsamı hakkında bir kanıt sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Veri toplama yöntemleri değiĢmekte olup elde edilen verilerin geniĢliği kaynağına bağlıdır. Kaza ve 
yaralanmalara iliĢkin hastane verisi sadece problemin bir bölümünü dikkate almaktadır. Çünkü bu 
veriler sadece hastaneye getirilme durumunu kapsamaktadır. Benzer Ģekilde kazalardaki polis verisi 
sadece polis incelemesi durumlarını kaydetmektedir. 

Ancak, bu kaynakların herhangi biri çoğu zaman iyi bir baĢlangıç noktası sağlar. Ġdeal çalıĢma Ģekli, 
karayolu idaresinin kontrol elemanlarınca, olay mahallindeki acil yardım ekipleri, sağlık tesisleri, polis, 
basın ve diğer unsurlardan, koĢullara ait resmin tamamını ve hızla iliĢkili kaza sonuçlarının entegre 
edilmesinin sağlanmasıdır. Ġstenen verinin bir bölümü (örneğin ortalama serbest akım hızları) zaman 
zaman okunabilir olmayacaktır. Bu tür verilerin eksikliği, hıza bağlı ciddi kayıp-
lar sorununu görmezden gelecek bir bahane olarak kullanılmamalıdır.  Ülke düzeyindeki bazı yara-
lanma verileri, serbest akım hızlarının basit Ģekilde ölçümleri ile birlikte, hız yönetimine yönelik bir 
baĢlangıç stratejisi geliĢtirmek için kullanılabilir. 
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4.4 Mevzuat ve Düzenleme 

Proje alanında veya ülkede, mevcut olan hız uygulamaları, aĢırı hıza yönelik yasal yaptırımlar ve 
düzenlemeler ile bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi, güncellenmesinin nasıl yapıldığının 
bilinmesi, aynı zamanda bu mevzuatın nasıl uygulandığı ve denetlendiği de önemlidir. 

Hız yönetimi konusundaki yasalar çoğunlukla polis denetimi için kullanılan ekipmanın özelliklerini, bu 
uygulamalardan kaçan insanlara uygulanacak yaptırımları ve hız limitlerin düzenlemesini içerir.  

Ülkenin karayolu ağında hız limitlerinin belirlenmesi konusundaki yasal sorumluluğun kimde olduğu-
nun açık Ģekilde bilinmesi gerekir. Ana arterlerde merkezi karayolu otoritesi, yerel yollarda belediyeler 
veya her bir otorite birbirinden bağımsız veya görüĢ alıĢ veriĢinde bulunarak karar veriyor olabilir. 
Bazı ülkelerde de limitlerin tespitinde tamamen polis yetkili olabilir.  

Bazı ülkeler hız yönetimi konusunda kapsamlı mevzuat ve düzenlemelere sahiptir. Bu düzenlemeler 
arasındaki uyum, yol kullanıcılarının ne zaman, nerede ve nasıl uyacaklarını anlamalarına bağlıdır. 
Farklı ülkeler arasında iĢaretleme standartları değiĢim gösterirken hız limit iĢaretlerinin yeterli Ģekilde 
anlaĢılması, yüksek görünürlük düzeyi ve insanlar tarafından doğru Ģekilde anlaĢılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yasalar ve düzenlemelere iliĢkin mevcut durumun gözden geçirilmesinin faydalı ola-
cağı düĢünülmektedir. 

Birçok ülkede mevcut mevzuatın uyumluluğunun denetlenmesi eksikliği vardır. Bu da beraberinde 
birtakım gayri yasal uygulamaların oluĢmasını sağlamaktadır. Ülke durumunun değerlendirilmesinde 
mevcut denetim rejimine ait analizler, konulacak tanının bir parçası olmalıdır.  

4.5 Hız Limitlerinin Ayarlanması 

Hız sınırları geniĢ ölçüde kabul edilebilir hız aralıkları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu, yasal 
olarak karayolu kullanıcılarına müsaade edilen en yüksek hız sınırını ortaya koyan temel bir göster-
gedir. Bu anlamda, ülkeler kendi yol sistemleri içindeki farklılıkları, ihtiyaçları ve sorunların çözümünü 
oluĢturabilmek için zaman içinde söz konusu hız sınırlarını geliĢtirmiĢtir. ġekil 4.1 Ġsveç için bu değer-
lendirmeyi göstermektedir. 

 

ġekil 4.1: Hız Limitlerinin Belirlenmesinde Esas Alınan Faktörler 
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1960‟lı yıllarda hız limitleri geniĢ anlamda sürücülerin davranıĢı ve %85‟lik hız değerleri esas alınarak 
tespit edilmekteydi. Sonraki yıllarda ticari olmayan ekonomi kavramı ortaya çıktı. Yatırımların gerekli-
liğini ortaya koymak için zaman değeri tahminlerini kullanan karayolu projelerinin maliyet-fayda ana-
lizleri ile daha yüksek hızlı yollara doğru bir eğilim ortaya çıkmıĢtır. 1980‟li yıllardan itibaren “Sıfır 
Vizyonu” felsefesi ile Ġsveç Parlamentosu birinci önceliğin ölüm ve ciddi yaralanmaların ortadan kaldı-
rılması ve bir bütün olarak hız yönetim sisteminin bu felsefenin temelini oluĢturması gerekliliğini ifade 
etmiĢtir.   

Hız sınırlarının seçiminde mutlak doğrular ve yanlıĢlar yoktur. Toplumsal geliĢme ve önceliklere göre 
limitler değiĢim gösterebilir. Ancak eğer hükümetler ülkenin yollarındaki ölüm ve yaralanmaları azalt-
mak istiyorsa, o zaman “Güvenli sistem yaklaĢımı” yönünde ilerlemelidir. Bu tür bir sistemin bir gece-
de elde edilmesi mümkün olmamakla birlikte, temel güvenlik prensiplerini kabul ederek, karayolu 
altyapısı için belirlenen tedbirleri uygulayarak, yasal düzenlemeler ve denetim teknikleri geliĢtirerek 
kazaların sayı ve Ģiddeti azaltılabilir ve güvenli bir karayolu sistemi inĢa edilebilir. 

OECD raporunda görülmektedir ki, bir karayolu kesiminde hız limitlerinde değiĢiklik yapıldığında 
ancak herhangi bir denetim faaliyetinde bulunulmadığında hızlardaki değiĢim oranının sadece %25 
mertebesinde olduğu görülmektedir. Diğer bir bilgide hız limitlerinin 10 km/saat artırılması veya azal-
tılması, ortalama taĢıt hızlarında sadece 2-4 km/saat‟lik bir değiĢim oluĢturmaktadır. Hız sorunu ile 
mücadelede, bu tür değiĢimler kaza kayıtlarında güvenlik yönünde iyileĢmeler sağlarken, etkili bir 
denetim stratejisine sahip olmak önem arz etmektedir. 

4.6 Güvenli Sistemler ve Hızın Rolü 

Dünyanın tüm bölgelerinde trafik kazalarındaki ölümleri ve sakatlanmalı yaralanmaları azaltmak için 
kullanıcıların fiziksel korunmasızlıklarına daha uygun Ģekilde uyarlanmıĢ bir trafik sistemi, daha fazla 
kazalardan koruyucu taĢıt ve yol kenarı oluĢturulmasını gerektirmektedir. Güvenli sistem yaklaĢımı, 
Ġsveç‟te “Sıfır Vizyonu”, Hollanda‟da “Sürdürülebilir güvenlik” ve Avusturya‟da “Güvenli sistem” olarak 
isimlendirilmekte olup ulusal yollarda hızların uzun vadeli yönetimine bir çerçeve oluĢturmaktadır. 

Güvenli sistemin amacı, insan hataları sonucunda ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanmayacak 
Ģekilde bir karayolu sisteminin oluĢturulmasıdır. Bu çerçevede trafik kazalarının tamamen ortadan 
kaldırılması mümkün olmadığından, kaza oluĢum faktörleri, özellik arz eden kazalara ait risk faktörle-
rinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, karayolu sisteminden kaynaklanan ölümlerin önlenmesine 
yönelik çalıĢmalar güvenli sistem kapsamında değerlendirilmektedir. 

“Güvenli sistem” kapsamındaki önemli bir köĢetaĢı insan sağlığı ve hayatının her Ģeyden önemli 
olmasıdır. Bu husus “Sıfır Vizyonu” kapsamında da etik bir yaklaĢım olarak ifade edilmektedir. Bu 
yaklaĢımın uzun dönemli amacı karayolu trafiğinde ölüm ve ciddi yaralanmaların olmamasını sağla-
maktır. Sıfır vizyonu demiryolu, deniz ve havayolu trafiği ile olan bağlantılarda da aynı temel prensibi 
benimsemektedir. 

Güvenli sistem yaklaĢımı benimsemiĢ bir hız yönetim sisteminin örnek sonuçları Ģu Ģekildedir: 

 hemzemin kavĢaklardaki yandan çarpma kazalarında azalma sağlanması (trafik ıĢıkları ye-
rine modern dönel kavĢak yapımı çoğu zaman tercih edilir ve kavĢağa yaklaĢım hızlarının 
50 km/saat‟ten daha az olması tavsiye edilir) 
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 2x1 yollarda kafa kafaya çarpıĢmalı kazalarda oluĢan ölüm olasılığında bir azalma sağlan-
ması (karayolu trafiğinin fazla olduğu kesimlerde refüj bariyeri kullanılarak veya hız limitleri 
70 km/saat‟in altında tutularak bu sonuç elde edilebilir). 

DüĢük ve orta gelir grubu ülkelerde ilk hedef olumsuz giden durumun stabil hale getirilmesi, ikinci 
hedef iyi uygulamalar ortaya koyan ülkelerin deneyimlerinin trafik güvenliği politikaları haline getiri l-
mesi ve kökleĢmesi için çalıĢılması gerekir. Güvenli sistem düĢüncesi düĢük ve orta gelir grubu ülke-
lerin acil ihtiyaçları ile diğer ülkelerin uzun vadeli trafik güvenliği geliĢimine de çok hızlı Ģekilde katkı 
sağlayabilir. 

Güvenli sistem yaklaĢımı kaza riskini değerlendirmek ve kaza sebeplerini anlamak için sistem yöneti-
cileri gerektirir. Kazaların tanımlanması ve anlaĢılması için önemli olan anahtar risk faktörleri kritik 
öneme sahiptir. Eğer elde mevcut veri toplama sistemi yoksa bu hedefe ulaĢmak için doğru Ģekilde 
kaza ve yaralı verilerine iliĢkin bir veri toplama sistemi devreye sokulmalıdır. Güvenli sistemdeki 
anahtar elemanlar Ģunlardır: 

4.7 Hızın Yönetilmesi 

Dikkatli ve doğru Ģekilde hedeflenmiĢ, geniĢ ölçekli programlar, taĢıt güvenlik iyileĢtirmeleri ve uygun 
hız limitlerinin denetlenmesi kaza olasılığını ve Ģiddet seviyelerini azaltacaktır. Örnek olarak, kırsal 
karayollarında 50 km/saat‟e kadar olan düĢük hızlar, eğer yol kenarında ağaçlar, direkler veya sabit 
engeller varsa uygun değildir. Olması gereken, engellerin kaldırılması veya koruyucu bariyer yapı l-
masıdır. TaĢıt kontrolünü kaybetme olasılığı veya taĢıtların yoldan ayrılmasını azaltacak diğer önlem-
ler, elektronik stabilite kontrol özellikleriyle donatılmıĢ taĢıtlarla birlikte çizgiyle ayrılmıĢ banketler, 
gürültü çıkaran yan çizgiler düĢünülebilir. Diğer taraftan hız limitleri 30-50 km arasında ise taĢıt kay-
naklı ve yaya yaralanma riski yüksek alanlarda büyük ölçüde yaya ölümlü kaza riskleri azaltılabilir.  

Bu örnekler karayolu kullanıcılarının kurallara uyduğunu kabul etmektedir. Ancak, uygun olmayan 
davranıĢlardan caydırma konusu büyük güçlükler içermektedir ve düĢük gelir grubu ülkelerde yeni 
sürücülerin eğitimle geliĢtirilmesi ve ileri denetimlerle izlenmesi ihtiyaçların karĢılanması konusunda 
önemli rol oynamaktadır. 

4.8 Güvenli TaĢıtlara Odaklanılması 

Ülkelerin taĢıt filolarını gençleĢtirmesi ve yeni teknoloji taĢıtlarla değiĢtirmesi, taĢıt güvenliği konusun-
da büyük faydalar sağlamaktadır. Günümüzde 50 km/saat‟lik hızlara kadar yandan çarpmalarda ve 
70 km/saat‟e kadar önden çarpmalı kazalarda koruma sağlanabilmektedir. Avrupa UlaĢtırma Güvenlik 
Konseyi, her taĢıt sahibi kendi taĢıtını sınıfındaki en güvenli bir taĢıtla değiĢtirse, Avrupa yollarındaki 
ölümlü kazaların %40-50 oranında azalacağını ifade etmektedir. Benzer Ģekilde düĢük ve orta gelir 
grubu ülkelerde bu tip bir uygulama ile daha yüksek faydalar elde edilebilmesi mümkündür. 

TaĢıtlar için geliĢtirilmiĢ yaya güvenliği oranları ve cisim belirleme teknolojisi kaza Ģiddetlerinin düĢü-
rülmesinde oldukça önemlidir. Akıllı hız ayarlama avantajlarını elde etmek, yeni taĢıtlarda uygulan-
masını sağlamak, hız limitlerini gösteren dijital haritalar geliĢtirmek ve kullanmak için bazı ülkelerde 
yasal düzenlemeler mevcuttur. Karayolu kazalarının olumsuzluklarını azaltmak için hız yönetimi 
önemli bir fırsattır. Ancak bu çalıĢmaların baĢarısı hükümetlerin güçlü bir önderliğine ihtiyaç duymak-
tadır.  
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4.9 Yol, Yol Kenarı ve Ağ Güvenlik Yönetimi 

Yeni yollarda güvenlik seviyesinin geliĢtirilmesi sağlanırken asıl sorun mevcut karayolu ağında hız 
limitlerinin nasıl ayarlanacağı ve denetleneceğidir. Eğer karayolu standartları sebebiyle çok yüksek 
hızlar varsa ve altyapı çözümleri maliyet etkin değilse (örneğin düĢük trafik hacimleri ve düĢük kaza 
sayıları) mevcut hızların daha düĢük olması ve denetlenmesi ihtiyacı olacaktır. Ancak, bu değiĢiklikle-
rin neden yapıldığının ve nasıl bir fayda sağlayacağının kamuoyuna anlatılması ve farkındalık yara-
tılması önemli bir gerekliliktir. 

Hız yönetimi, trafik kazalarının sayısı, kazalar sonucunda meydana gelen ölüm ve ciddi yaralanmaları 
ortadan kaldırmayı hedeflemekte, mühendislik, denetim ve eğitimi içeren bir dizi önlemlere baĢvur-
mayı gerektirmektedir. Yüksek hıza karĢı yaptırımlar, daha yaygın önlemler, özellikle yeterli denetim 
daha fazla uyum sonucunu getirmektedir. Denetim konusunda kamusal desteği artırmak için, hız 
sınırları uygun ve halk için anlaĢılır olmalıdır. Sürücülerin hız tercihlerini belirleyen hususlar ġekil 
4.2‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.2: Hız Seçimini Etkileyen Faktörler 

 

Hız sınırının seçimi karayolu veya karayolu elemanı için güvenli hızın önemli bir göstergesi-
dir. Uygun hız sınırlarının belirlenmesinde yol ağı için aĢağıdaki bilgilere sahip olmanız yararlı olacak-
tır: 

 Hız ölçümleri 

SÜRÜCÜ 
HIZ 

TERCİHİ 

Sürücü 
faktörleri 

Taşıt 
faktörleri 

Yol 
faktörleri 

Trafik 
koşulları 

Kaza ve 
yaralanma 

riski 

Denetim 
ve 

yaptırımlar 

Hız zonları 
/ limitleri 

Eğitim ve 
tanıtım 
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 Trafik akım ve kompozisyonuna ait etütler 

 Trafik kaza verileri 

 Hıza yönelik suçlar hakkında bilgiler 

 Yol iyileĢtirme veya yapımında kullanılacak proje hızı ve kriterleri 

 Arazi kullanımı ve yollara eriĢim özellikleri 

 Yol ve yol kenarına ait fiziksel özellikler 

 Korunmasız yol kullanıcılarının varlığı, sayısı ve özellikleri 

Bu bilgiler mevcut hız sınırları ve kaza oranları ile öneri hız limitlerinin karĢılaĢtırılmasında faydalı 
olacaktır. Burada amaç, güvenli bir iĢletme performansı için gereken seyahat hızındaki değiĢimin 
miktarı ve bunu elde etmek için gerekli önlemleri tanımlamaktır. 

Yüksek maliyetli ve trafik sakinleĢtirme çalıĢmaları olmaksızın, denetim yapılmadan hız limitleri her-
kes tarafından kolaylıkla tanınmalı ve anlaĢılmalıdır. Dolayısıyla, hız denetimi ve yaptırımlar genellikle 
hız sınırları ile uygunluğu sağlamak için gerekli olacaktır.  

 

5. HIZIN ETKĠLERĠNE GENEL BAKIġ 

Hız, trafik ortamında baĢlangıçtan bitiĢe beklenen aktivitelerin birim zamanda yapılma miktarı olarak 
tanımlanırken ulaĢtırma sektöründe genel olarak pozitif bir değer olarak algılanır. Günümüz teknoloji-
sinin sağladığı imkanlarla otomobil, hızlı tren, uçak ve diğer hızlı ulaĢım araçları kullanılarak birim 
zamanda taĢınan yolcu ve yük miktarı artarken aynı zamanda taĢınan yük ve yolcunun seyahat süre-
leri azalmaktadır. 

5.1 Yüksek Hızın Faydaları 

Yüksek hız hareketliliğin artmasını sağlarken yeni iĢ fırsatlarının da doğmasını temin etmektedir. 
Bunun yanında hızlı taĢıma sonucunda hammaddelerin üretim noktasına ve mamul ürünlerinde pa-
zarlara zamanında ulaĢımını kolaylaĢmakta, mal ve hizmetlerin katma değerinin ekonomiye giriĢi 
daha erken olmaktadır.  

Yüksek hızlar ve daha düĢük seyahat süreleri özellikle acil kurtarma faaliyetlerinin (ambulans, yangın 
araçları gibi) hızlı ve etkin Ģekilde gerçekleĢmesinde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Benzer Ģekilde kent 
içi ve Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapan ulaĢım araçlarında daha kısa seyahat süreleri firmaların 
ticari üstünlüklerine olumlu katkı sağlamaktadır. 

Aynı kapsamda hız bazı sürücüler tarafından bir keyif, heyecan ve özgürlük hissi olarak algılanmakta, 
zaman zaman bireysel ve toplumsal geliĢmenin doğal bir sonucu olarak görülmektedir. Ancak, algı-
lamalar gerçeklerden farklı olabilmektedir. Daha yüksek hızlara kısa süreli seyahatlerde izin verilirken 
Ģehirler arası seyahatlerde geçilen yerleĢim yerlerinde trafik sıkıĢıklığı ve kavĢaklar sebebiyle oluĢabi-
lecek gecikmeler daha önemli hale gelebilmektedir. 

5.2 Yüksek Hızın Olumsuz Etkileri 

AĢırı ve uygun olmayan hızlar, dikkatli Ģekilde değerlendirilmesi gereken önemli olumsuz etkilere 
sahiptir. Yüksek hızlar ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının oluĢumuna sebep 
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olurken dikkat çekici Ģekilde artan gürültü ve ekzos emisyonları da önemli sorunlar olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. 

5.3 Hızın Trafik Güvenliğine Etkileri 

OECD UlaĢım AraĢtırma Merkezi tarafından 2005 yılında üye ülkelerde yapılan bir çalıĢmaya göre 
çoğu ülkede aĢırı hız tercihi, en önemli yol güvenliği problemi olarak karĢımıza çıkmakta, ölümlü 
kazaların 1/3‟ü aĢırı hız sebebiyle oluĢmakta ve kazaların büyük bölümünün sonuçları da aĢırı hız 
sebebiyle ağırlaĢmaktadır. 

Genellikle, trafik kazalarının sayı ve Ģiddeti hızın artmasına paralel olarak artmaktadır. Kazaların 
oluĢumunda pek çok yardımcı faktör mevcut olup bu faktörlerden birincisi, yüksek hızlar insanların 
karar verme sürecinde reaksiyon gösterip göstermeme için ihtiyaç duydukları süreyi azaltmaktadır.  
Ve çoğu zaman yüksek hızlarda gereken reaksiyon gösterilemeden olay gerçekleĢmektedir. 

Ġkinci faktör fren mesafesi hızın karesiyle orantılı olduğundan frene basma ve tam durma arasında 
artan hıza göre önemli miktarlarda artan bir durma mesafesi vardır.  Burada sürücünün reaksiyon 
süresi (standard koĢullar için bu süre yaklaĢık 1 sn.), frenleme zamanı ve bunların birleĢimi önemlidir.  

Sonuç olarak durma mesafesi kaplamanın tipi (kaplamanın sürtünme katsayısı) ve yol koĢullarına da 
bağlıdır. Islak yollardaki durma mesafesi kuru yollara göre daha fazladır. 60 km/saat hızla giden bir 
sürücü frenleme yaptığında yaklaĢık 36 m.lik bir mesafede durabilirken, ıslak yoldaki durma uzunluğu 
10 m. artarak 46 m.ye çıkmaktadır. Diğer bir deyiĢle 60 km/saat‟lik hızlar için ıslak yoldaki durma 
mesafesi kuru yol yüzeyine göre %25 oranında artmaktadır. Bu çerçevede kuru yolda 70 km/saat 
hızla giden bir sürücü yol ıslak olduğunda ve frenleme yaptığında aynı mesafede durmak istiyorsa 
hızını 60 km/saat‟e düĢürmelidir. 

5.3.1 Hız ve kaza yoğunluğu 

Karayolunun tasarımı, fonksiyonel özellikleri, kavĢakların tip ve sayısı, yaya, bisiklet veya tarımsal 
trafiğin varlığı geniĢ ölçüde hız ve kaza sıklığını etkiler. Daha karmaĢık trafik kompozisyonlarında 
kaza riski daha yüksek ve hız etkisi daha belirgindir. Örnek olarak otoyollar ana arter yollara göre 
daha az karmaĢık olduğundan nispeten daha düĢük kaza oranlarına sahiptir. 

Kaza riski ülkeye ve karayolu tipine göre değiĢim göstermektedir. SanayileĢmiĢ ülkelerin çoğunda 
ölümlü kazaların yaklaĢık %60‟ı kırsal yollarda meydana gelmektedir. Tek taĢıtlı yoldan çıkma kazala-
rı artan Ģekilde uygun olmayan hızlar sebebiyle oluĢmaktadır. Kentsel alanlarda uygun olmayan hız 
sebebiyle oluĢan kazaların kurbanları yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi korunmasız yol kulla-
nıcılarıdır. Ayrıca hız ve ağırlık farklılıkları kaza Ģiddetlerini etkileyen ana faktörlerdir. 

Güney Avustralya‟da Koeden tarafından 1997‟ de yapılan bir çalıĢmada kentsel yollarda kandaki alkol 
miktarı ile hız artıĢının kaza riskleri üzerindeki etkisi karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. ġekil 5.1‟de 
görüleceği üzere hızı 60 km/saat olan bir taĢıtın kaza oluĢturma riski ile kanındaki alkol oranı 0 g/l 
olan bir sürücünün kaza oluĢturma riski yaklaĢık %1 düzeyinde iken, hızın 70 km/saat‟e çıkması 
durumunda kaza oluĢturma riski yaklaĢık %4.5, kandaki alkol oranı 0.8 g/l olarak sürücünün kaza 
oluĢturma riski ise yaklaĢık %4‟tür. Hızın 75 km/saat‟e çıkması durumunda kaza oluĢturma riski %11 
seviyesine çıkarken 1.2 g/l seviyesindeki alkolün kaza oluĢturma riski ise %7 düzeyinde olmaktadır. 
Genel olarak hızlanmanın kaza oluĢturma riski alkol seviyesinin kaza oluĢturma riskinden kısmen 
daha yüksek olduğu görülse de, alkollü taĢıt kullanma ve yüksek hızlı taĢıt kullanma sonucundaki 
kaza oluĢturma riskleri önemli benzerlikler göstermektedir.  
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ġekil 5.1: Hız ve Alkole Bağlı Kaza OluĢturma Riski 

5.3.2 Seyir hızı ve kaza etkisi  

Trafikte seyir hızındaki yol kullanıcıları arasındaki hız farklılıkları, kaza oranlarında önemli bir etkiye 
sahiptir. Bu durum özellikle kentsel alanlarda çok yüksek hızla, bazılarının yavaĢ ve korunmasız yol 
kullanıcılarının çok yavaĢ hareket ettikleri yol kesimlerinde önemlidir. Benzer Ģekilde otoyollarda, 
yüksek eğimli iniĢ ve çıkıĢ kesimlerinde güç ve performans farklılıkları sebebiyle, otomobiller ve kam-
yonlar arasında büyük hız farklılıkları görülmektedir. 

TaĢıtlar arasındaki hız farklılıkları öndeki taĢıtı geçme ihtiyacını ve buna paralel olarak kaza, ölüm, 
yaralanma sayıları ve maddi hasar miktarını artırmaktadır. Bazı araĢtırmalara göre, ortalama seyahat 
hızlarının artmasının hız dağılımındaki bozulmalarda azalma gösterdiğini ifade etse de çoğu durumda 
artan seyahat hızları trafik akımında bozulmaları beraberinde getirmektedir.  

Kentsel yollarda yapılan araĢtırmalara göre, hız limitini aĢan sürücü oranı arttıkça daha fazla kaza 
meydana gelmektedir. Ortalama taĢıt trafik seyir hızının %10-15 üzerindeki bireysel taĢıt hızlarının 
kentsel yollarda önemli oranda kaza oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Sürücüler ortalama hızını 1 km/saat 
arttırdıklarında kaza sıklığı %10-15 oranında artmaktadır. Yine kentsel alanlarda hızlı taĢıt kullanımı-
nın sonucu daha yüksek kaza riskleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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ġekil 5.2: TaĢıt Hızı – Ortalama Trafik Hızı Farkı ve Kaza Riski ĠliĢkisi 

ġekil 5.2‟ye göre ortalama hızdan daha düĢük hızla seyreden taĢıtlar kaza riskinde bir artıĢ oluĢtur-
mamaktadır. Ancak, bazı çalıĢma sonuçlarına göre ortalama akım hızından daha yavaĢ ve daha hızlı 
seyreden sürücülerin yaralanmasız kazalar için kaza risklerinin aynı düzeyde olduğu ifade edilmekte-
dir. 

Bu kapsamda trafik akımından yavaĢ taĢıt kullanan yaĢlı sürücülerin risk seviyelerini kendi yetenek ve 
becerilerine uygun Ģekilde ayarlayarak ve gerektiğinde minimize ederek korurlar. Bu sürücüler genel-
likle sürüĢ biçimleri ile daha güvenli yollara engel oluĢtururlar ve kazaya karıĢma oranları gerçekte 
daha yüksek kaza riskli yollarda artıĢ göstermektedir. Ayrıca, yaĢlı sürücüler için güvenli mobiliteyi 
korumak önemlidir. 

Sonuç olarak, trafik akımı içinde yeralan taĢıtlar arasındaki hız farklılıkları ve hızın seviyesini azalt-
mak trafik güvenliği açısından olumlu bir durumdur. Ayrıca, tüm sürücülerin ve özellikle en hızlı sürü-
cülerin hızının azaltılması önemli oranda kaza azaltma faydaları elde etmek için önemlidir.  Bir otoyo-
lun iniĢ veya çıkıĢ eğiminde en hızlı ve en yavaĢ taĢıtları arasındaki hız farkının çok geniĢ olması 
durumunda çoğu zaman her iki yönde düĢük hızdaki taĢıtlar için tahsis edilen bir Ģerit tavsiye edilir. 

5.3.3 Hızın kaza şiddetlerindeki etkileri 

Bie kaza anında yaralanma Ģiddeti, taĢıt hızıyla doğrudan iliĢkilidir. Etkiler  bir kaza anında kinetik 
enerjinin değiĢerek transfer edilmesiyle iliĢkilidir. Kaza sırasında taĢıtın kinetik enerjisi karĢı taraf 
tarafından absorbe edilmektedir. Çoğu zaman bu, korunmasız yol kullanıcıları olmaktadır. 

Etki hızlarındaki küçük değiĢimler olması halinde bile bir kaza durumunda ciddi yaralanma ihtimali 
artmaktadır. Nilsson, ciddi yaralanma ve ölümlü kazalarla hız arasındaki iliĢkiyi “Güç Modeli” adlı bir 
çalıĢma ile modellemiĢtir.  Bu modele göre ciddi yaralanmalı kazalar hızın 3. Kuvveti, ölümlü kazalar 
hızın dördüncü kuvveti ile orantılı Ģekilde artmaktadır. Bu durum ġekil 5.3‟de gösterilmektedir. 

Güç Modeline göre ortalama hızdaki %5‟lik artıĢlar tüm yaralanmalı kazalarda %10 ve ölümlü kaza-
larda ise %20‟lik bir artıĢa sebep olmaktadır. Benzer Ģekilde ortalama hızlardaki %5‟lik azalma yara-
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lanmalı kazalarda %10 ve ölümlü kazalarda da %20‟lik bir azalma sağlar. Ölüm sayılarındaki etki 
ölümlü kaza sayısındaki etkiden daha yüksektir.  

 

ġekil 5.3: Güç Modeli:Ortalama Hız ve Kazalar Asasındaki ĠliĢki 

Schagen tarafından Güç Modeli esas alınarak Tablo 5.1 ve Tablo 5.2 geliĢtirilmiĢtir. Bu tablolarda 1 
ve 2 km/saat‟lik hız değiĢimlerinin farklı referans hızları olan yollarda kaza Ģiddetlerindeki değiĢimi 
gösterilmektedir. Hızlardaki azalmanın önemli etkileri mantıksal olarak kentsel yollarda görülmektedir. 

 

Tablo 5.1: Ortalama Hızın 1 km/saat Azaltılmasıyla Kazalarda Elde Edilen Azalmalar 

Etkilenen kaza tipleri Km/saat olarak referans hızlar 

50 60 70 80 90 100 110 120 

Tüm yaralanmalı kazalar 4,0 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 

Ölüm ve ciddi yaralanmalı kazalar 5,9 4,9 4,2 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 

Ölümlü kazalar 7,8 6,5 5,6 4,9 4,4 3,9 3,6 3,3 
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Tablo 5.2: Ortalama Hızın 2 km/saat Azaltılmasıyla Kazalarda Elde Edilen Azalmalar 

Etkilenen kaza tipleri Km/saat olarak referans hızlar 

50 60 70 80 90 100 110 120 

Tüm yaralanmalı kazalar 7,8 6,6 5,6 4,9 4,4 4,0 3,6 3,0 

Ölüm ve ciddi yaralanmalı kazalar 11,5 9,7 8,3 7,3 6,5 5,9 5,4 4,9 

Ölümlü kazalar 15,1 12,7 10,9 9,6 8,6 7,8 7,1 6,5 

 

Her iki tablo, hızlardaki küçük değiĢimlerin kazalarda önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. 
Ancak, hızlarda bu tür değiĢimler oluĢturmak oldukça fazla bir çaba gerektirmektedir. Sürücülerin bu 
uygulamaların mantıklı olduğunu, makul hızın güvenlik için gereken zamanı artırdığını, daha yüksek 
standartlı yolların yüksek hızları teĢvik ettiğini algılamaları ciddi çalıĢmalar sonucunda elde edilebile-
cek sonuçlardır. Kırsal alanlarda hız azaltılmasını sağlamak için kamuda bilgilendirme ve farkındalık 
yaratma, güçlü yaptırımları olan denetimler gereklidir. 

Hız limitlerinin etkin denetimi konusunda bu tip önlemlere dikkat çekici bir kamu direnci olduğundan 
pek ciddi bir çalıĢma yapılamamaktadır. Bu tür denetimi destekleyen bir söylemler sürücüler tarafın-
dan güvenli hızların sağlanmasının teminatı olacaktır. 

Kazaların sonuçları, kaza tipi ve kazaya dâhil olan yol kullanıcılarına da bağlıdır. Mackay tarafından 
1997 yılında yapılan bir çalıĢmada kazaların biyomekanik etkileri incelenmiĢtir. Buna göre yol kullanı-
cılarının maruz kaldığı etki Ģiddeti ve yaralanma Ģiddeti arasında basit bir iliĢki yoktur.  

Yayalar, bisikletliler ve moped sürücüleri motorlu taĢıtlarla bir çarpıĢmaya maruz kaldıklarında, ta-
mamıyle korunmasız olduklarından, (çarpma anındaki kinetik enerjiyi absorbe edecek metal bir çer-
çeve, emniyet kemeri, hava yastığı olmamasından) ciddi bir yaralanma riskiyle karĢılaĢmaktadır.  

Bir yayanın bir otomobil kazasında ölme ihtimali etki hızının artmasıyla birlikte artıĢ gösterir. Yayaların 
dahil olduğu otomobil kaza sonuçlarında görülmektedir ki 30 km/saat‟lik hızla giden bir otomobilin 
çarptığı yayanın yaĢama ihtimali %90‟dır. Oysa otomobil hızı 50 km/saat iken yayanın yaĢama ihtima-
li sadece %15-20 düzeyindedir. Ayrıca yaĢlı yayalar fiziksel zayıflık sebebiyle trafik kazalarındaki 
benzer etki koĢullarında gençlerden daha fazla yaralanma ve ölüme maruz kalmaktadır. 

Korunma tedbirleri ile teçhiz edilmiĢ modern bir otomobilden çarpmalı benzer etki hızlı kazalarda 
çoğunlukla bir yaralanma oluĢmamaktadır. WHO 2004 verilerine göre iyi dizayn edilmiĢ bir otomobi l-
de emniyet kemerinin takılı olması ile önden çarpma etkilerinde 70 km/saat hızlara kadar, yandan 
çarpmalarda 50 km/saat hızlara kadar korunma sağlanmaktadır. Diğer taraftan eğer otomobil arkadan 
çarpmalı bir kaza yaparsa, 15-20 km/saat‟lik etki hızlarında bile uzun süreli tedavi gerektiren omurga 
sakatlanmaları oluĢabilmektedir. 
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ġekil 5.4: Hıza Bağlı Ölüm Riski (%) 

Kaza durumunda korunmasız yol kullanıcılarında oluĢan etkiler hızın yanında kütlenin büyümesiyle 
de artmaktadır. Bu sebeple son yıllarda taĢıtların tasarımında ağırlığı azaltan malzemelerin kullanımı 
yaygınlaĢmaktadır. Kütlesi birbirinden oldukça farklı bir otomobil ve ağır taĢıtın kinetik enerji etkisi yer 
yer 20 kat farklılık gösterebilmektedir. 

5.3.4 Hızın görüş alanı üzerindeki etkisi 

ġekil 5.5‟de görüleceği gibi taĢıt hızları arttıkça sürücünün görüĢ alanı açısı da azalmaktadır. 40 
km/saat‟lik bir hızda sürücü 100o‟lik bir açıyla yol kenarındaki engelleri ve potansiyel tehlikeleri rahat-
lıkla görebilirken, hızın 130 km/saat olması durumunda sürücünün görüĢ alanı açısı 30o‟ ye kadar 
düĢmekte ve sürücünün potansiyel tehlikeleri değerlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmaktadır.  

 

ġekil 5.5: Hız ve GörüĢ Alanı ĠliĢkisi 
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5.3.5 Trafik yoğunluğunun kaza sıklığındaki etkisi 

SıkıĢıklık ve kaza riski arasındaki iliĢkiyi tanımlayabilecek çok az sayıda çalıĢma olmakla birlikte 
sıkıĢıklığın artması ile hızların azaldığı ve kaza Ģiddetlerinin azaltılmasında olumlu bir etki olduğu 
bilinmektedir. Aynı zamanda sıkıĢıklık arttıkça hafif yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar sayısal 
olarak artmaktadır. 

5.4 Hızın Eksoz Emisyonları Üzerindeki Etkisi 

Karayolu taĢıtları hareket halinde iken, farklı hızlarda farklı miktarlarda üretilen kirleticileri çevreye 
bırakmakta olup esas kirleticiler, karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC), azot oksitler (NOx) ve 
partikül maddeler (PM) olarak kabul edilmektedir. 

ġekil 5.6‟da görüleceği üzere eksoz emisyonları 40-90 km/saat‟lik hız aralığında daha düĢük seviyele-
re inmektedir. Bu hız aralığı dıĢında hızların düĢmesi, artması ve dur-kalk türündeki iĢletme koĢulları 
emisyon salınımını arttırmaktadır. Diğer taraftan yeni teknoloji kullanan modern taĢıtlar eski taĢıtlara 
göre daha az emisyon üretmektedir. 

 

ġekil 5.6: Hıza Bağlı Egzoz Emisyon Değerleri 

SürüĢ tarzı akaryakıt sarfiyatı ve emisyon miktarını etkileyen önemli bir faktördür. Soğuk motorla 
hızlanılması, agresif sürüĢ, ani hızlanma ve frenleme önemli oranda yakıt sarfiyatı ve emisyon mikta-
rını artırmaktadır. Bu kapsamda yol tipi normal ve agresif sürüĢ tarzına göre emisyon miktarları Tablo 
5.3‟de gösterilmektedir. 
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Tablo 5.3: Hız, Normal ve Agresif SürüĢe Bağlı Egzoz Emisyonları 

Kirletici (g/km) Yol tipi Normal sürüĢ Agresif sürüĢ 

 

CO 

ġehirde soğuk baĢlama 15,1 ± 4,5 27,9 ± 8,6 

ġehirde sıcak baĢlama 7,2 ± 5,0 14,8 ± 6,8 

Kırsal yol 4,5 ± 3,4 11,8 ± 6,9 

 

HC 

ġehirde soğuk baĢlama 2,2 ± 1,1 3,7 ± 1,2 

ġehirde sıcak baĢlama 1,1 ± 1,0 0,93 ± 0,65 

Kırsal yol 0,54 ± 0,50 0,63 ± 0,38 

 

NOx 

ġehirde soğuk baĢlama 0,32 ± 0,20 0,54 ± 0,21 

ġehirde sıcak baĢlama 0,25 ± 0,20 0,34 ± 0,18 

Kırsal yol 0,18 ± 0,15 0,21 ± 0,13 

 

5.5 Hızın akaryakıt sarfiyatındaki etkileri 

Serbest akım hızında akaryakıt sarfiyatı hızın artmasıyla artmaktadır. Örnek olarak 90 km/saat sabit 
hızla giden bir taĢıtın akaryakıt sarfiyatı 110 km/saat sabit hızla giden bir taĢıta göre %23 daha az 
olmaktadır. Ayrıca 20 km/saat hızların altında akaryakıt gideri önemli ölçüde artmaktadır. Agresif 
sürüĢ tarzı da akaryakıt sarfiyatını yaklaĢık %30 oranında artırmaktadır. 

5.6 TaĢıt hızının ozon tabakasındaki etkileri 

Ozon gazı, motorlu taĢıtlar tarafından doğrudan üretilmemektedir.Bu gaz hidrokarbonlar, azot oksitler 
ve güneĢ ıĢığı aracılığıyla bir dizi kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluĢur. Kentsel alanlardaki taĢıtlar 
yüksek oranda hidrokarbon ve azot oksit salınımı yaparlar. Sıcak olan mevsimlerde ozon seviyelerin-
deki artıĢ sıcaklık ve güneĢ ıĢığı ile birlikte artıĢ gösterir. 

Ozon ciddi nefes alma problemlerine sebep olabilen yaĢlı ve çocuklar üzerinde önemli olumsuz etkile-
re sahiptir. Ayrıca, ozon rüzgarla taĢınabildiği için sadece oluĢtuğu noktalarda yüksek seviyelerde 
olması gerekli değildir. Kentsel alanlardaki ozon kirliliği çoğu zaman çevre bölgeleri de etkileyebilmek-
tedir. 

Yaz ayları boyunca ozon kirliliğini azaltmak için yerel ve ulusal yönetimlerin kirlilik düzeyi pik yaptı-
ğında daha düĢük hız limitlerinin uygulanması gereklidir. 

5.7 Hız gürültü etkisi 

Hızlı bir taĢıt çevreye daha fazla bir gürültü yaymaktadır. Serbest akım hızları daha düĢük bir gürültü 
seviyesi oluĢtururken hızlanma ve yavaĢlama önemli bir gürültü oluĢum kaynağıdır.  Trafikte gürültü 
taĢıtın güç ünitesinden (motor) ve tekerlek-yol etkileĢiminden oluĢmaktadır.   
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Gürültü oluĢumunda hızlanma ve yavaĢlama etkileri 50 km/saat‟in üzerinde genellikle makul seviye-
dedir. Ancak, daha yüksek hızlarda bu etki daha düĢüktür. Hız tümsekleri ve zikzaklarının gürültü 
oluĢumunda önemli etkisi vardır. Özellikle dokulu yüzey kaplaması ve ıslak yüzeyler gürültü düzeyini 
ciddi düzeyde artırmaktadır. 

5.8 Hızın yaĢam kalitesi üzerindeki etkileri 

Gerçek ve algılanan hız insanların yaĢam kalitesi etkiler. Bu etkileri ölçmek zordur. Ancak olumsuz 
sosyal etkiler genel olarak dıĢ ortamda hareket halindeki taĢıtlar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bunlar 
yerel çevre koĢulları ve alanın türüne göre değiĢecek olup yaralanmalar, gürültü tanımı ve ölçümü 
kolaydır. Ancak, çok hızlı seyreden taĢıtlar sebebiyle yürüyen, bisiklet kullanan, bir yerden baĢka bir 
yere gitmeye çalıĢan, kendi ortamında bir tesis veya hizmete ulaĢmaya çalıĢanlar için oluĢan engel-
lemelerin miktarını ölçmek oldukça güçtür.  Ayrıca yüksek hızlar sebebiyle özellikle kentsel alanlarda 
oluĢan emisyon ve gürültü kirliliği insan ve diğer canlıların yaĢamını tehdit etmektedir. 

5.9 Hız seyahat süresi etkisi 

Seyahat süresi hızla doğrudan ilgilidir. Yüsek hızlar doğal olarak daha fazla zaman tasarrufunu bera-
berinde getirirken ticari faaliyetler ve üretimde daha fazla üretim ve faaliyet zamanı oluĢturur. ġehirler 
arası seyahatlerde daha yüksek hızlar sebebiyle oluĢan zaman kazancı kentsel yollardaki seyahatle-
re göre daha belirgindir. 

Fransa‟nın bazı Ģehirlerinde seyahat süresi ve hız etkisini gösteren bir takım çalıĢma-
lar gerçekleĢtirilmiĢtir. Toulouse‟de 28 trafik ıĢığı içeren 7,6 km uzunluğundaki  bir yol kesiminde 
günün farklı saatlerinde seyahat süresi ölçümleri yapılmıĢtır. Ġki farklı hız için seyahat süresi test 
edilmiĢtir: 

 50 km/saat‟lik hız sınırına uyan hızlı bir taĢıt 

 30 km/saat‟ten hızlı gitmeyen düĢük hızlı bir taĢıt 

YavaĢ seyreden taĢıt ortalama 15,9 km/saat‟lik bir ortalama hızla seyrederken hızlı taĢıt ise 19,1 
km/saat‟lik bir hızdadır. Bu çalıĢmada ıĢıklar ve trafik yoğunluğu etkisiyle hızlı taĢıtlar sözkonusu yol 
kesimini 24 dakikada, yavaĢ taĢıtlar ise 29 dakikada katetmiĢtir. Hız limitlerinde 50‟den 30 km/saat‟e 
%40‟lık bir azalma görülürken seyahat süresinde sadece %20‟lik bir artıĢ gözlenmektedir.  

UlaĢım ekonomisi etütlerinde, verilen bir seyahat süresi ile dikkate alınan bir değiĢikliğin zaman ka-
zancı değerlendirilmektedir. Ancak, özellikler Ģehir içi taĢımalarda taĢıt baĢına oluĢan çok küçük 
seyahat zamanı kazançlarının, söz konusu yol kesimini kullanan toplam trafik ve seyahatler üzerin-
den çok büyük zaman tasarrufu ve kazançlara dönüĢtürülmesi konusunun ne kadar anlamlı ve ger-
çekçi olduğu yönünde tartıĢmalar vardır. Kimi otoriteler belli bir değerin altındaki zaman kazançlarını 
dikkate almamaktadır (5 dak. gibi) 

TaĢıt hızlarının azaltılmasının yolun kapasitesini azaltacağı söylenmesine rağmen ġekil 5.7‟de görü-
leceği üzere bölünmüĢ yollardaki en yüksek kapasite düzeyi 60-70 km/saat‟lik hızlarda meydana 
gelmektedir. Diğer bir deyiĢle trafiğin artmasıyla birlikte yolun geçirdiği trafik akımı artmakta ancak 
akım hızları doğal olarak düĢmektedir.  
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ġekil 5.7: Hız ve Trafik Akımı iliĢkisi 

Kentsel alanlarda ortalama hızın 50 km/saat‟ten 30 km/saat‟e indirilmesi trafik akım kapasitesinde 
önemli bir azalma oluĢturmamaktadır. 

Toplam seyahat süresi çoğu yol kullanıcıları için önemli bir unsurdur. Ancak yolculu-
ğun öngörülebilirliği ve güvenilirliği çoğu zaman daha önemlidir. Hızların  homojen 
bir dağılım göstermesi, trafik akımı ve öngörülebilir yolculuk süreleri ile sonuçlanır. Hız yönetimi hare-
ketlilik ve ekonomik ihtiyaçlarla zaman zaman uyumlu olmamaktadır.Diğer taraftan hızın azaltılması 
ile ölüm, yaralanma ve maddi kayıplarda ile olumsuz çevresel etkilerin azalması pozitif sonuçlardır. 

5.10 Yol Ağı Seviyesindeki Etkiler – Hız ve Kentsel Yayılım 

Hız yönetimindeki bölgesel ve mekânsal değiĢiklikler, uzun vadede oluĢan mekânsal sosyo-ekonomik 
etkilere yol açarak mekanların birbirlerine eriĢimini kalıcı olarak değiĢtirebilir. Örnek olarak, daha 
yüksek hızlı seyahatler konut alanlarının geniĢlemesine olanak sağlarken, hızların düĢmesi iĢyerleri-
ne yakın konutlara taĢınmayı bir öncelik haline getirebilmektedir. Bir diğer uygulama da iĢ merkezleri-
nin ofislerini daha merkezi konut alanlarına taĢımaları eğilimidir. 

Zahavi‟ye göre kentsel alanın büyüklüğüyle orantılı olarak ortalama seyahat süresi günlük 60-90 
dakika arasında değiĢmektedir.  Bunun anlamı, seyahat hızları artsa da (örnek olarak yeni bir yol 
yapılmıĢsa) seyahat süresinde bir azalma yoktur (veya yeni yol ilk hizmete açıldığında bir azalma 
görülse de bu geçicidir). ĠĢyerinden daha uzağa taĢınmak seyahat edilen yol uzunluğunu doğrudan 
etkilemektedir.  

6. AġIRI HIZLAR 

6.1 AĢırı hızın kapsamı 

AĢırı hız birçok ülkede geniĢ kapsamlı sosyal bir olgudur. Yol kullanıcılarının büyük bölümü kentsel ve 
Ģehirler arası karayollarında hız limitlerinin üzerinde taĢıt kullanmaktadır. Tablo 6.1, OECD üyesi bazı 
ülkelerdeki hız limitleri üzerinde taĢıt kullanan sürücülerin oranını göstermektedir. 
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Tablo 6.1: Bazı OECD Ülkelerindeki Hız Limitleri ve Ġhlal Oranları 

 Otoyollar Kırsal yollar Kentsel yollar 

Ülkeler 
Hız limiti 
(km/sa) 

Limiti aĢan 
sürücü %si 

Hız limiti 
Limiti aĢan 
sürücü %si 

Hız limiti 
Limiti aĢan 
sürücü %si 

Avusturya 
(2004) 

130 23 100 18 
50 

30 

51 

78 

Kanada 
110 

100 

15-53 

15-81 
80 15-45   

Danimarka 110 72 80 61 50 60 

Ġzlanda 90 80 90 77   

Ġrlanda 70 mph 23 60 mph 8 

40 mph 

30 mph 

30 mph 

75 

86 

36 

Kore 100 - 110 50 60    

Hollanda 100 - 120 45 – 40 80 45 
50 

50 

73 

45 

Portekiz 120 46 90 55 
80 

50 

50 

70 

Ġsveç 110 68 
30 

110 
58   

Ġsviçre 120 38 80 24 50 21 

Ġngiltere 70 mph 57 60 mph 9 
40 

30 

27 

58 

ABD 
55 – 65 

mph 
40-70 55 mph 47 

40 

30 

73 

74 

ġekil 6.1, Fransa‟da yasal hız limitlerinin üzerinde taĢıt kullanan sürücülerin oranlarını göstermektedir. 
Genel toplamda, hız limitinin 10 ve 30 km/saat üzerinde taĢıt kullanan sürücüler grubunda en çok 
motosiklet sürücülerinin dikkat çektiği görülmektedir.  Otomobil sürücülerinin yaklaĢık yarısı ve kam-
yon sürücülerinin yaklaĢık %54‟ü hız ihlali yapmaktadır. Motosiklet sürücülerinin %41‟i, otomobil 
sürücülerinin %22‟si ve kamyon sürücülerinin %18‟i hız limitinin 10 km/saat üzerinde,  motosiklet 
sürücülerinin %9‟u, otomobil sürücülerinin %1‟i ise hız limitinin 30 km/saat üzerinde taĢıt kullanmakta 
olup hız limitlerinin çok az üzerinde hızlarla taĢıt kullanmak bile çoğu tehlikeli kazanın ve kaza Ģidde-
tinin sebebini teĢkil etmektedir. 
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ġekil 6.1: Otoyollarda Sürücü Türüne Göre Hız Ġhlalleri (Fransa) 

6.1.1 Taşıt performansı 

TaĢıtların yüksek hız yapabilme yetenekleri her geçen güç artmakta ve bu durum hız ihlallerini teĢvik 
eden bir etki göstermektedir. 

6.1.2 Karayolu Tasarımı 

Karayolu tasarımı gerçekleĢen hızlarda doğrudan bir etkiye sahiptir. Günün veya yılın belirli periyotla-
rındaki kapasite yetersizliği sebebiyle karayolunun geniĢletilmesi, özellikle trafik hacminin düĢük 
olduğu ve trafik sakinleĢtirme türü önlemlerin yokluğunda aĢırı hızların ortaya çıkmasına sebep ol-
maktadır. 

6.1.3 Farklı Karayolu Kullanıcı Grupları 

ġekil … da görüleceği üzere Fransa‟da öncelikle motosiklet ve daha sonra otomobil sürücüleri büyük 
oranda hız limitlerini ihlal etmektedir. Ancak, sürücülerin büyük bölümü belirlenen hız limitlerini ihlal 
etme eğilimindedir. Fransa‟da ulusal yollardaki hız limiti 90 km/saat olarak belirlenmiĢse de motosik-
letler için gerçekleĢen ortalama hız 96 km/saat, otomobiller için 84 km/saat ve ağır taĢıtlar için 77 
km/saat düzeyindedir. Benzer Ģekilde kentsel yollardaki hız sınırları 50 km/saat iken ağır taĢıtların 
ortalama hızları 54 km/saat olarak gerçekleĢmekte olup hız sınırları genel olarak yine ihlal edilmekte-
dir. Amerika Virjinya‟da yapılan bir çalıĢmada yeni taĢıtlar ve genç sürücülerin daha çok hız ihlali 
yaptığını ortaya çıkarmıĢtır.  

6.1.4 Gün durumu ve hız  

Tablo 6.2: Hız Limitlerini AĢan Otomobiller (Fransa 2003) 

 

 
Otoyollar 

(120 
km/saat) 

Orta ölçekli 
Ģehirler(50 

km/sa) 

Ana 
yollar 

(90 
km/sa) 

Köylerden geçen 
ana yollar (50 

km/sa) 

Ortalama hız Gündüz 124 50 85 57 
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% 42 % 47 % 38 % 72 

Hız limitlerinin üzerinde-
ki sürücü %si 

% 22 % 17 % 17 % 35 

Gece 

114 54 88 563 

Hız limitinin %10 veya 
daha fazla üzerindeki 
sürücü oranı 

% 37 % 62 % 44 % 85 

% 26 % 27 % 23 % 55 

 

AĢırı hızların trafik yoğunluğunun azaldığı zaman dilimlerinde arttığı gözlenmektedir. Fransa‟da oto-
mobiller için aĢırı hız (%10 hız limitinin aĢılması) otoyollarda gündüz daha yüksek olurken bu oran 
kentsel ve Ģehirlerarası yollarda geceleri daha yüksek olmaktadır. Gündüz meydana gelen hız ihlalle-
rinin büyük bölümü de daha çok sabahın erken saatlerinde görülmektedir. 

6.1.5 Hız Limitlerinin Etkisi 

Hız yapma davranıĢı için hız limitlerinin dağılımını belirlemeye yönelik etütler göstermektedir ki, sürü-
cüler genellikle hız limitlerine tam olarak uymamaktadır. AĢırı hızlı taĢıt kullanmanın boyutu, hız limit-
lerinin kabul edilebilirliği, sürüĢ koĢulları ve sürücünün kendi özelliklerine göre değiĢmektedir. Aynı yol 
koĢullarında gözlenen davranıĢların çeĢitliliği bu gerçeği teyit etmektedir. Benzer davranıĢ çeĢitliliği 
yol konfigürasyonlarının değiĢimi sonucunda da gözlenmektedir. Sürücüler tarafından yapılan hız 
tercihlerinin çeĢitliliğini açıklayan diğer yol kullanıcılarının algılamaları kadar yerel trafik koĢullarıyla 
uyumlulukta hız limitlerine yönelik sürücü tutumlarını etkiler. 

Hız sınırı ile uyum derecesi, uygun olmayan hızın gerçekleĢmesi durumunda fayda ve zararların her 
ikisinin sürücüler tarafından değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüksek hızlar sonucun-
da elde edilen faydalar genel olarak seyahat sürelerinin azalması olarak görülürken, zararlar ceza 
korkusu, akaryakıt sarfiyatı, kaza riski ve artan kirlilik oranı olarak değerlendirilmektedir. 

Sürücülerin büyük bölümü yol tasarımı ve hız limiti arasında uyum olmadığını ifade etmekte ve hız 
limitleri çoğu zaman yol kullanıcıları tarafından inandırıcı ve kabul edilebilir bulunmamaktadır. Bu 
kapsamda yolda yaya ve bisikletli gibi korunmasız yol kullanıcıları varsa hız sınırlarının belirlenen 
seviyelerde gerçekleĢmesini sağlamak için hız tümsekleri gibi daha ileri altyapı önlemlerinin uygu-
lanması gerekebilmektedir. 

6.1.6 Farklı Koşullardaki Sürücüler Arasındaki Farklar 

Doğal olarak bireysel sürücü davranıĢları sürüĢ hızında önemli bir etkiye sahiptir. SürüĢ hızları sürü-
cülerin kiĢisel eğilimlerine göre hız limitlerini zaman zaman aĢmaktadır. Bu kapsamda Biecheler ve 
Peytavin tarafından 1997 yılında kasabalar arasındaki hız limiti 50 km/saat olan 19 yolda bir çalıĢma 
yapılmıĢtır. Bu çalıĢma sonuçlarına göre hızların 52-81 km/saat aralığında ve hız ihlali yapan sürücü 
oranlarının ise %54-100 aralığında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 

Çoğu sürücü yüksek hızlarda taĢıt kullansalar bile taĢıtlarını kontrol altında tutabileceklerini varsayar-
lar. Bu sürücüler kendilerini güvenli sürücü olarak tanımlarken bir kazadan sorumlu olabileceklerini 
asla kabul etmezler. Onlar için yüksek hızlardan kaçınmanın ana sebebi aĢırı hız sebebiyle alınabile-
cek cezalardır. 
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6.1.7 Hız ve kültürel etkiler 

Yasal hız limitleri sürücülerin hız tercihinde dikkate aldıkları tek faktör değildir. Diğer sürücülerin 
davranıĢları da sosyal bir örnek olarak sürücü davranıĢlarını Ģekillendirir. Biecheler ve Peytavin 1997 
yılında yaptıkları bir çalıĢmada hız limitleri ile iliĢkili sürücü eğilimlerini belirledi. Bu çalıĢmada uyumlu-
luk derecesini ölçmek için sahada gözlenen ortalama trafik hızı ve her bir bireysel sürücü arasında 
hız farkı araĢtırmacılar tarafından kaydedildi. Daha sonra sürücüler hız limitlerine uygun davranıĢ 
eğilimi gösteren “yasallık” ve diğer sürücülerin hızına uygunluğu yansıtan “sosyal uyumluluk” olarak 
iki farklı boyuta göre sınıflandırıldı. Bu onlara farklı eğilimlere göre sürücüleri 3 temel kategoriye 
ayırma imkanı sağladı: 

 Genellikle yasal hız limitleri ve ortalama trafik hızı altında sürüĢ yapan sürücüler  

 Az veya çok ortalama hızda taĢıt kullanan sürücüler 

 Çoğunlukla yasal hız limitleri üzerinde taĢıt kullanan sürücüler.  

Yapılan çalıĢma sonuçlarına göre yasal hız limiti üzerinde taĢıt kullanan sürücülerin oranının %70 
düzeyinde olduğu gözlenmiĢtir.  

Aberg,1997‟de kentsel alanlardan geçen ve hız limitinin 50 km/saat olduğu 11 ana yolda yerinde 
gözlem ve sürücülere anket uygulayarak benzer bir çalıĢma gerçekleĢtirdi. Bu çalıĢma, sürücülerin 
hız limitlerine uygun davranma konusunda olumlu görüĢ bildirmelerine rağmen %50‟sinden fazlasının 
hızları ihlal ettiğini göstermektedir.  Aberg çoğu sürücünün diğer taĢıt sürücülerin hızlarını daha yük-
sek tahmin ettiklerini veya abarttıklarını tespit etmiĢtir. Diğer sürücü hızlarını abartan veya daha 
yüksek hızla taĢıt kullandığını düĢünen sürücüler, diğer sürücülerle aynı hızda seyahat etmek istedik-
lerinden, hızlanma eğilimi göstermektedir.   

Lerner tarafından, 2005‟te yapılan gözleme dayalı bir çalıĢmada, sürücünün yanında yolcu olması ve 
yolcu cinsiyetinin bir fonksiyonu olarak genç sürücüler için incelemeler yapılmıĢtır.  Lise park alanın-
dan ayrılan taĢıtlar, sürücünün görünen yaĢı, cinsiyeti ve yanındaki yolcular kaydedilmiĢtir. TaĢıt 
hızları ve ara mesafeleri okul yakınındaki bir alanda gözlenerek kaydedildi.  Grup halindeki bir taĢıt 
içinde gençlerin trafik hızından daha yüksek hızda taĢıt kullandığı, erkek sürücülerin genç-bayan 
sürücülere göre önemli ölçüde yüksek hızlı taĢıt kullandığı, erkek yolcu varlığının hız artırma konu-
sunda birincil bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. Erkek sürücü grupları için, erkek ve bayan 
yolcu grubu arasındaki hız farkı yaklaĢık olarak 8 km/saat düzeyindedir. 

6.1.8 Sürücülerin Hız Algısı 

Uzun süre otoyolda seyahat eden bir sürücünün, otoyoldan ayrılarak fonksiyonel olarak daha düĢük 
standartlı bir yola geçtiğinde diğer sürücülerden daha hızlı taĢıt kullandığı görülmektedir. 

Bir yol ve çevresi merkez ve çevresel görüĢ olarak algılanır. Hızlar daha çok çevresel görüĢ olarak 
tahmin edilir, ancak merkezi görüĢ hafife alınır. ÇalıĢmalar hızın algılanması ve açıklanmasında 
görüĢ alanının geniĢliğinin etkisini açıklamaktadır. Örnek olarak sürücüler referans noktalarının olma-
dığı geniĢ yollarda yaptıkları hızları önemsememektedir. 

Hızın sürücüler tarafından algılanmasını etkileyen bazı kritik parametrelerin tanımlanması önemlidir: 

 Uzun bir zaman diliminde verilen bir hızla sürüĢ yapılması durumu (örnek: otoyollarda yapı-
lan uzun seyahatler) 
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 Hızların yeni düzenleme ve/veya geçiĢ bölgelerinin gerekliliklerine uygun Ģekilde sürücüler 
tarafından ayarlanmasını gerektiren geçiĢ durumu (örnek: uzun bir anayolun küçük bir Ģe-
hirden veya çevresinden geçmesi) 

 Çevresel görsel bilginin azaldığı durumlar (örnek: gece veya sis sebebiyle referans noktası 
olmayan geniĢ yollar) 

6.2 Avrupa ve Kuzey Amerika’da Yapılan Kamuoyu Anketleri 

Avrupa Komisyonu tarafından yaptırılan SARTRE 3 çalıĢması kapsamında hızın trafik güvenliği kapsa-
mındaki etkileri farklı boyutları ile incelenmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamındaki bazı tespitler Ģunlardır: 

 Sürücülerin %70‟ten fazlası, sürücülerin çok sıklıkla hız limitlerini aĢtığını düĢünmektedir. 

 Sürücülerin %84‟ü diğer sürücülerin limit üstünde hızlarla taĢıt kullandığını düĢünmektedir. 

 Sürücülerin önemli bir bölümü hız yapmaktan hoĢlanmaktadır (%36). Erkek sürücüler, genç 
sürücüler, meĢgul sürücüler, yüksek gelir grubundaki sürücüler, yalnız insanlar, kentsel or-
tamdan gelen sürücüler, tecrübeli sürücüler, bayan sürücülere göre daha hızlı taĢıt kullan-
maktadır. 

 Avrupalı sürücülerin yaklaĢık %20‟si kendilerinin ortalama bir sürücüden daha hızlı taĢıt kul-
landığını söylemektedir. 

 Hızlı taĢıt kullanımının kazaların oluĢumunda önemli bir faktör olduğu bilinmektedir (%82). 

 Her 5 Avrupalı sürücüden biri geçmiĢ 3 yıl içinde aĢırı hız sebebiyle ceza ödemiĢtir. 

 TaĢıtlarda hız sınırlandırma araçlarının kurulması (kara kutular) konusunda geniĢ bir destek 
vardır (% 62).  

SARTRE 3 projesinde hız konusundaki temel öneriler Ģunlardır: 

 Birkaç Avrupa ülkesinde hız denetim yoğunlaĢtırması, önemli bir güvenlik önlemi olarak ka-
bul edilmektedir. 

 Hız denetimi kabul düzeyinin düĢük olduğu ülkelerde, bilgilendirme kampanyaları uygulama 
öncesinde ve uygulama sırasında denetim yoğunlaĢmasına eĢlik etmelidir. 

 Uygun olmayan hızlara odaklanan güvenlik kampanyaları, Avrupa ülkeleri arasında hızlan-
ma davranıĢı önemli farklılıklar gösterdiğinden her ülke veya bölge için özel olarak tasar-
lanmalıdır. 

6.2.1 Hız Yapma Konusundaki Benzerlikler 

Hızlanma eğilimi yaygın bir davranıĢ olup ABD‟de NHTSA çalıĢmasında aĢırı hız oranlarına yönelik 
elde edilen ilginç sonuçlardan bazıları Ģunlardır: 

 Eyaletler arası karayollarında (%25-78) 

 Ġki Ģeritli yollarda (%31-78) 

 Kent, kasaba veya komĢu caddelerde (%33-73) 

 Eyaletler arası olmayan çok Ģeritli yollarda (%31-83) 

Tüm yaĢlardaki sürücüler hız yapma konusunu kabul etmektedir. Ancak: 

 Genç sürücüler daha yüksek oranda hız yapma eğilimindedir ve her yolda hız yapan 10 sü-
rücüden 8‟i genelde genç sürücülerdir. 
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 Hız sınırları üzerinde taĢıt kullanan sürücülerin %50‟den fazlasını erkek sürücüler teĢkil et-
mektedir. 

 Tüm yollarda hızlı taĢıt kullanan sürücülerin 10‟da 6‟sı 65 yaĢ ve üstüdür. 

6.2.2 Hız Sınırları Konusundaki Düşünceler 

Sürücüler, yasal hız sınırının 11-13 km/saat üzerinde  gittiklerinde polis tarafından ceza yazılmayaca-
ğına inanmaktadır. %75 veya daha fazla sürücü tüm yollarda hız limitlerini aĢtığını söylerken sürücü-
lerin çoğu mevcut hız limitlerinin yollar için uygun olduğunu ifade etmektedir. Sürücülere hız seçimin-
de nelerin etkili ve önemli olduğu sorulmuĢ ve alınan cevaplarda 5 faktörün öne çıktığı belirlenmiĢtir: 

 Hava koĢulları 

 Sürücünün kiĢisel güvenli hız değerlendirmesi 

 Yasal hız sınırları 

 Yoldaki trafik miktarı 

 Sürücünün sözkonusu yoldaki kiĢisel tecrübesi 

AĢağıdaki faktörler de, %50 veya daha az oranda sürücülerin hız seçiminde etkili olmaktadır: 

 Diğer sürücülerin hızları (%50) 

 Polis tarafından durdurulma olasılığı (% 50) 

 VarıĢ noktasına ulaĢmak için sahip olunan zaman (% 33) 

6.2.3 Kanada‟da Yapılan Etüt Çalışması Sonuçları 

Kanada‟da 2005 yılında telefon sorgulaması sonucunda alınan cevaplardan bir anket çalıĢması ya-
pılmıĢ, katılımcıların cevapları doğrultusunda aĢırı hızların önlenmesine yönelik önlemler aĢağıdaki 
Ģekilde sıralanmıĢtır: 

 TaĢıt hızlarını gösteren elektronik iĢaretlemeler (%72) 

 TaĢıt içinde sürücü bilgi sistemleri (%63) 

 Hızlanmayı engellemeye yönelik kara kutu(%62) 

 Tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları(%58) 

 Foto radar(%56) 

 Hız cezalarının iki katına çıkarılması (%52) 

 Karayolundaki değiĢiklikler (%47) 

 Konut alanlarında hız sınırlarının azaltılması (%35) 

 TaĢıtlarda hız kontrolü (örnek ISA %35) 

 Ġki Ģeritli yollarda hız sınırlarının azaltılması (%21) 
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ANKARA ÇAYYOLU-ÇANKAYA HATTI OTOBÜS GÜZERGÂHI PLANLANMASI 

SavaĢ ÇITLAK1, Seda HATĠPOĞLU2 

ÖZET  

Ġnsan ve metaların bir yerden baĢka bir yere aktarılmasına ulaĢım denmektedir. Ġnsanlar, araçlar, 
yollar, trafik ıĢık ve iĢaretleri ulaĢım sistemini oluĢturmaktadır. Tüm ulaĢım sistemlerinde baĢ aktör 
insandır. Ġnsanların ulaĢım gereksinimlerini karĢılamak asıl amaç olup, bu amaçla toplu taĢımaya 
öncelik ve ağırlık verilmelidir. ġehirlerin kısıtlı yol olanaklarını verimli biçimde kullanabilmenin yolu 
bundan geçmektedir. 

Ankara‟daki mevcut trafik yapısında, ana arterlerin az olması ve bölgeler arasındaki toplu ulaĢımın 
Kızılay ve Ulus üzerinden aktarmalı yapılması, var olan kısıtlı kaynakları daha da verimsiz hale getir-
miĢtir. 

Çayyolu - Çankaya ulaĢımında kullanılan EskiĢehir Yolu, Ġsmet Ġnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı 
incelendiğinde, Ģehir merkezi Kızılay ve Ulus‟a yakın olması, kamu kuruluĢlarının, alıĢveriĢ merkezle-
rinin, büyükelçiliklerin, özel Ģirketlerin ve üniversitelerin bu hat üzerinde bulunması, kısıtlı yol olanak-
larını verimsiz hale getirmiĢtir. Bu verimsizlik, EskiĢehir Yolu, Ġsmet Ġnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı 
üzerinde trafik sıkıĢıklığına, zaman ve enerji kaybına neden olmaktadır. 

Bu çalıĢmada, mevcutta Çayyolu‟ndan Çankaya‟ya otobüsle gitmek isteyen yolcuların EskiĢehir Yolu 
üzerinden Kızılay veya Ulus‟a gidip oradan aktarmayla ya da EskiĢehir Yolu‟nu kullanarak aktarmasız 
Çankaya‟ya gitmesi yerine, Ġncek Bulvarı üzerinden aktarmasız hizmet verecek bir otobüs hattıyla 
Çankaya‟ya ulaĢmasının hem zaman, hem kısıtlı kaynaklar, hem de iĢgücü açısından daha verimli 
olacağı tartıĢılmıĢtır. 

 

ANAHTAR KELĠMELER: Çayyolu, Çankaya, Güzergâh, EGO, Otobüs 

 

1. GĠRĠġ 

Bir ulaĢtırma sisteminden beklenen, en iyi biçimde hizmet sunulurken aynı zamanda ülkeye en ucuza 
mal olmasıdır (Çubuk ve Cansız, 2011). Kentsel ulaĢımın verimliliği, var olan kaynakları kullanma ve 
elde edilebilecek kaynakları kullanılır hale getirme olayıdır. Yani amaç, toplam maliyeti en aza indir-
mek ama etkenliği en fazlaya yükseltmektir. Kentsel ulaĢım planlamasında baĢarılı olmak için düĢün-
celeri, sorunları, çözümleri halka ve kaynaklara göre biçimlendirmek gerekmektedir. Bunun yanında 
yerel yöneticiler, hizmet sunumunu yalnızca azami verimlik açısından değil, belde halkının ihtiyaçları-
na ve beklentilerine cevap verici olma açısından da değerlendirmek zorundadırlar (Horgan, 
1992). Belediyenin örgütsel yapılarındaki fonksiyonellik, personelin kararlara katılımının yanında 
halkın da hizmet üretimine katılmalarını da gerektirir (Fidan, 1998).  

BaĢkent Ankara‟da bulunan yönetsel, ekonomik ve ticari nitelikler, sahip olduğu tarihi eserler, doğal 
güzellikler, sağlık tesisleri, üniversiteler, spor merkezleri ve sanayi tesisleri kenti cazibe merkezine 
dönüĢtürmüĢtür. UlaĢımda kullanılacak yolun, sosyal ve ekonomik hayata bağlama gücü onun üze-

                                                           
1 Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK), Ankara, Türkiye; scitlak@btk.gov.tr  
2 Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye; sedab@gazi.edu.tr 
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rinde yerleĢme ihtiyacını artırmakta, yol baĢlangıçta yerleĢmeye olumlu etki yapsa da sonraları trafik 
hacminin artmasıyla olumsuz etki yapmaktadır. EskiĢehir Yolu, Ġsmet Ġnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı 
buna örnek verilebilir. Bu olumsuz durum için alternatif güzergâhlar irdelenmelidir. Dünyadaki birçok 
geliĢmiĢ ülke Ģehirlerinin ulaĢım ağları, Ģehrin geliĢme çizgisini takip etmektedir. Buralarda Ģehrin 
merkezini çevreleyen ringler Ģehir merkezine geçiĢi kolaylaĢtıran birinci sınıf yollarla desteklenmekte-
dir.  Bu gün çağdaĢ Ģehirlerin trafiğini rahatlatan çizgisel yol değil halka yani yüzük yollardır (Güngör 
ve ark., 2011). 

ġehir içi ulaĢımda önemli unsurlardan birisi de halktır. Halka karĢı olan hiç bir icraat veya faaliyetin 
baĢarılı olması mümkün değildir. Bu açıdan halkın bilgilendirilmesi,  kente ait olma duygusunun ve 
hemĢerilik bilincinin geliĢtirilmesi gereklidir (Fidan, 1997). Bu yüzden bu çalıĢmada verilere anket 
yoluyla ulaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada amaçlanan, hem zamandan, hem kısıtlı kaynaklardan hem de iĢgücünden kazanmak 
için Çayyolu – Çankaya arasında Ġncek Bulvarı üzerinden aktarmasız bir otobüs hattının oluĢturulma-
sını sağlamaktır. 

2. KENT ĠÇĠ OTOBÜS SĠSTEMLERĠ 

Ġnsanların bir yerden bir yere seyahat etme isteği, yaĢama, çalıĢma, eğitim ve sağlık gibi en temel 
haklardan birisidir. Kırsal bölgelerden Ģehir merkezlerine olan yoğun göçlerle birlikte Ģehirler büyü-
müĢ, Ģehir içi mesafelerde de artıĢlar meydana gelmiĢtir. ġehirlerin planlamasının yanlıĢ veya geç 
yapılmasıyla birlikte, mevcut yollar yetmemeye baĢlayıp, trafikte yoğunluk meydana gelmiĢtir. Bunun 
sonucunda insanlar bireysel ulaĢım yerine toplu ulaĢımı tercih etmeye baĢlamıĢlardır. Toplu ulaĢım, 
her ferde açık, daha önce belirlenmiĢ bir ücret karĢılığında, belirli bir güzergâhta, belirli bir zaman 
tarifesine göre, belirli duraklarda duran, koridordaki diğer araçlarla birlikte veya diğer araçlardan 
ayrılmıĢ olarak iĢletilen sistemlerdir (Ayartepe ve Kırmızı, 1996). Seçilen ulaĢım türüne bağlı olarak, 
kentlilerin yolları kentlilere daha çok ayrılabilir, seyahat süreleri kısalabilir, enerji tasarrufu sağlanabi-
lir, çevresel kirlilik daha da azalabilir. Günümüzde kent içi toplu taĢıma “çağın değeri” olarak nitelendi-
rilmektedir (Kent içi Toplu TaĢıma, 2010).  

UlaĢımın yeterli ve gerekli tek Ģartı insan odaklı olmasıdır. Özürlüler de dâhil tüm yayaların otobüsleri 
kullanımı ve otobüs duraklarına eriĢimleri kolay, engelsiz ve bağımsız olmalıdır (BC Transit, 2009). 
Toplu ulaĢımın bileĢenleri, yolcu, araç, mekân, düzenleyici otoritedir (Böke, 2010). UlaĢımda planla-
ma ve altyapı çok önemlidir. Ġyi planlanmamıĢ veya bakımı güncel olarak yapılamayan yollarla toplu 
ulaĢımın güvenliği ve konforu bozulmaktadır. Güvenli ve konforlu ulaĢımın temeli insan odaklı, fikir 
beyan etmeye ve eleĢtirilmeye açık, akla ve tekniğe uygun bir planlama yapılmıĢ olmasıdır. Altyapının 
ve otobüs seçimlerinin insanileĢtirilmesi gerekmektedir (Böke, 2010). Türkiye kentleri için hazırlanan 
ulaĢım planlama çalıĢmalarının incelenmesi neticesinde, birkaç çalıĢma hariç olmak üzere, bir kentsel 
ulaĢım planından beklenen kapsamda ve derinlikte tüm araĢtırma ve analizleri içeren ve tüm kriterle-
rin sağlandığı kentsel ulaĢım planlarının ve düzenli güncelleĢtirme çalıĢmalarının yapılmadığı sonu-
cuna varılmıĢtır (Öcalır ve Özalp, 2008). 

5393 sayılı kanun ile “ulaĢım” ve “Ģehir içi trafik” hizmetleri belediyelere zorunlu bir görev olarak 
verilmiĢtir (T.C BaĢbakanlık, 2005). Belediyecilerle belirlenen otobüs hatlarının güzergâhı belirlenir-
ken aĢağıdaki maddelere dikkat edilmelidir; 

 ġehirle ilgili tüm haritaların sayısallaĢtırılması ve sürekli güncellenmesi, 

 UlaĢım ağının belirlenmesi, 
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 Trafik akım yönlerinin belirlenmesi, 

 Yol bilgilerinin alınması, 

 Güzergâhlar üzerinde simülasyonlar yapılması, 

 Hat üzerindeki hız hesaplarının yapılması, 

 Araç sayılarının belirlenmesi, 

 Önemli güzergâhlar üzerinde seyahat hızlarının ve sürelerinin ölçülmesi, 

 Önemli kavĢak noktalarının belirlenmesi, 

 Ġlgili ilçe ve mahalle bilgilerinin elde edilmesi, 

 UlaĢım anket bilgilerinin elde edilmesi, 

 Yayaların yoğunluğuna göre durak yerlerinin belirlenmesi, 

 Ortalama yolcu sayılarının belirlenmesi iĢlemleri yapılmalıdır. 

2.1. Ankara Kenti Otobüs Hizmetleri 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 1917 oto-
büsten günde yaklaĢık 1197‟si sefere çıkarak ortalama 299 bin 250 kilometre yol kat etmektedir. 
Toplamda 389 hat bulunan hat bulunmaktadır (Çayyolu Haber, 2011) EGO‟nun envanterinde 1917 
tane otobüs olup, bu otobüslerin yaĢ ortalaması yaklaĢık 8 yıl 4 ay‟dır. 

EGO, hizmetlerini daha verimli ve etkili yapması için kendi içerisinde 5 bölgeye ayrılmıĢtır. Bu 5 bölge 
Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Sincan‟dır. Çizelge 2.1.‟de EGO bölgelerinin genel durumu 
görülmektedir. 

Çizelge 2.1. EGO Bölgelerinin Genel Durumu 

BÖLGE 

ĠSMĠ 

ARAÇ 

SAYISI 

HAT 

SAYISI 

SEFER SAYISI HAREKET NOKTASI YAġ ORTALAMA 

ÇANKAYA 367 93 1910 12 7 yıl 6 ay 

YENĠMAHALLE 376 78 2876 13 8 yıl 6 ay 

MAMAK 400 89 2148 12 9 yıl 

ALTINDAĞ 311 55 1690 10 8 yıl 4 ay 

SĠNCAN 463 71 1878 7 8 yıl 4 ay 

3. ÇAYYOLU – ÇANKAYA DĠREKT OTOBÜS HATTI DÜZENLENMESĠ 

Bu bölümde, Çayyolu – Kızılay ve Kızılay – Çankaya mevcut otobüs hatları, seferleri, doluluk oranları 
incelenerek Çayyolu – Çankaya arası Ġncek Bulvarı üzerinden aktarmasız otobüs hattı planlanmıĢtır. 

3.1. Çayyolu Bölgesi 

Çayyolu Bölgesi‟nde toplam 14 tane hat bulunmaktadır. Hatların ortalama mesafesi 28 km‟dir (gidiĢ-
dönüĢ 56 km). Günlük sefer sayısı yaklaĢık 294 dür (gidiĢ-dönüĢ 588). Hatların ortalama süreleri 56 
dakikadır (gidiĢ-dönüĢ 112 dakika). Çayyolu bölgesinin 07-14 Mart 2011 tarihleri arasında ortalama 
günlük yolcu sayısı 20.100‟dür (EGO Ġstatistik ġube Müd., 2011). 
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3.2. Çankaya Bölgesi 

Çankaya Bölgesi‟nde toplam 13 tane hat bulunmaktadır. Hatların ortalama mesafesi 14 km‟dir (gidiĢ-
dönüĢ 28 km). Günlük sefer sayısı yaklaĢık 446‟dır (gidiĢ-dönüĢ 892). Hatların ortalama süreleri 43 
dakikadır (gidiĢ-dönüĢ 86 dakika). Çankaya bölgesinin 07-14 Mart 2011 tarihleri arasında ortalama 
günlük yolcu sayısı 31.985‟dir (EGO Ġstatistik ġube Müd., 2011) 

3.3. Çayyolu – Çankaya Güzergâhı 

Çayyolu-Çankaya aktarmasız hat önerisinin güzergâhının belirlenebilmesi için, mevcutta EskiĢehir 
Yolu kullanan hem Çetin Emeç üzerinden aktarmasız hat hem de Kızılay ve Ulus aktarmalı hatlar 
irdelenmiĢtir. 

3.3.1. Alan çalıĢması 

Çayyolu Bölgesi araç doluluk oranlarında da görüldüğü gibi bu bölgenin günlük ortalama yolcu sayısı 
yaklaĢık 20.100 dür. Bu bölgedeki hatlardan Çetin Emeç Bulvarını kullanarak Çankaya‟ya giden 161 
numaralı Konutkent- Çankaya ve 162 numaralı Koru Sitesi-Çankaya hatlarının toplamda günlük 
ortalama yolcu sayıları 1375‟dir. Bu sayıda Çayyolu bölgesinin günlük toplam yolcu sayısının % 
6,83‟ne denk gelmektedir. Harita 3.1.‟de 57 km (ring) olan 161 numaralı hat gösterilmiĢtir. 

 

 

Harita 3.1. Mevcut Aktarmasız Hat EskiĢehir Yolu Güzergâhı 

Mevcutta var olan EskiĢehir Yolu güzergâhında aĢağıdaki duraklar ve önemli kuruluĢlar bulunmakta-
dır. Bunlardan; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ĠçiĢleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Ġstatistik Kuru-
mu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı,  

Genelkurmay BaĢkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Ġstatis-
tik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü EskiĢehir yolu güzergâhı 1.km de,  
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Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EskiĢehir yolu 
güzergâhı 2.km de, 

Milli Kütüphane, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, UlaĢtırma Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SayıĢtay EskiĢehir yolu gü-
zergâhı 3.km de, 

Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Armada ĠĢ Merkezi, Bayındır Hastanesi, Ufuk 
Üniversitesi, Ulusoy Turizm, Varan Otel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hastanesi EskiĢe-
hir yolu güzergâhı 4.km de, 

Ankara Sanayi ve Ticaret Odası, Medicana Hastanesi, MTA Genel Müdürlüğü, EskiĢehir yolu gü-
zergâhı 5.km de, 

Halkbank, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ġap Enstitüsü, ODTÜ, EskiĢehir yolu güzergâhı 6 km de, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Cepa AlıĢveriĢ Merkezi, Kentpark 
AlıĢveriĢ Merkezi, Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi EskiĢehir yolu güzergâhı 7.km de, 

TOBB Genel Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı EskiĢehir yolu güzergâhı 8.km de,  

Afet ve Acil Yönetim BaĢkanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı Yeni Hizmet Binası, DanıĢtay Yeni Hizmet 
Binası, Atatürk AraĢtırma Hastanesi, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü EskiĢehir yolu güzergâhı 9.km de, 

Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, EskiĢehir yolu güzergâhı 10.km de,  

Hacettepe Beytepe Kampüsü EskiĢehir yolu güzergâhı 11.km de bulunmaktadır. 

Aktarmalı EskiĢehir Yolu güzergâhı yaklaĢık 28 km‟dir. Harita 3.2.‟de Aktarmalı EskiĢehir Yolu gü-
zergâhı gösterilmiĢtir. 

 

Harita 3.2. Aktarmalı EskiĢehir Yolu Güzergâhı 
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3.3.2. Anket uygulaması 

Çayyolu-Çankaya arasında en ideal güzergâhı belirlemek, EskiĢehir Yolu – Kızılay – Atatürk Bulvarı 
hattının trafik yoğunluğunu azaltmak, kısıtlı kaynakları daha da verimli kullanma amacıyla Çayyolu 
bölgesinde yolcu anketi yapılmıĢtır. Anket uygulaması Çayyolu bölgesindeki otobüs duraklarında yapıl-
mıĢtır. Bunun nedeni konut bölgesinin Çayyolu‟nda, iĢyerleri bölgesinin de Çankaya‟da olmasıdır. 

Anket, 1 hafta boyunca her gün 40 adet olmak üzere, 139‟u bayan, 141 erkek, toplam 280 kiĢiye 
uygulanmıĢtır. Anket 137 kiĢiye sabah saatlerinde (07.00-11.00), 86 kiĢiye öğle saatlerinde (11.00-
15.00) ve 57 kiĢiye akĢam saatlerinde (15.00-19.00) yapılmıĢtır. Sabah saatlerinde daha fazla yapıl-
masının amacı, hedef kitlenin Çayyolu bölgesinde sabah saatlerinde evden iĢe giden yolcuların ol-
masıdır. Anketin ilk sorusunda yolcuların Çankaya‟ya gidip gitmediği sorulmuĢ, sadece Çankaya‟ya 
giden kiĢilere anket uygulanmıĢtır. Anket sonuçları aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir.  

Katılımcıların %94‟i Çayyolu‟ndan Çankaya‟ya giderken aktarma yapmakta %6 sı yapmamaktadır. 
Aktarma yapmayanlar Kızılay‟dan veya Ulus‟tan servis, taksi ve özel araçla Çankaya‟ya geçtiklerini 
veya 161 numaralı Konutkent – Ümitköy – Çankaya ve 162 numaralı Koru Sitesi–Ümitköy–Çankaya 
hatlarını kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcılara durakta bekleme süreleri sorulmuĢ;  %15 i “0-5 dakika”, %60‟ı “5-10 dakika”, %22‟si “10-
15 dakika”, %3‟ü “15-20 dakika” beklediklerini ifade etmiĢlerdir. Bekleme sürelerinin pik olmayan 
saatlerde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Katılımcıların beyanlarından yapılan hesaplamalara göre, Çayyolu - Kızılay arası ortalama yolculuk 
süreleri 44 dakika olarak bulunmuĢtur. Sabah ve akĢam saatlerinde yani pik saatlerde yolculuk süre-
sinin arttığı görülmüĢtür.  

Yine katılımcıların beyanlarından yapılan hesaplamalara göre, Kızılay – Çankaya arası ortalama yolcu-
luk süreleri 34 dakika olarak bulunmuĢtur. Bu yolculuk sürelerinin pik saatlerde arttığı görülmüĢtür.  

Katılımcıların %73‟ü hafta içi her gün düzenli bir Ģekilde bu otobüs hattını kullanmaktadır. 

Katılımcıların %84‟ü genelde oturarak, %16‟sı ise ayakta yolculuk yaptıklarını söylemiĢlerdir. 

Katılımcılara, bu yolculuktaki en büyük sıkıntılarının ne olduğu sorulmuĢ; %85‟le en fazla verilen 
cevap “bu hatta trafiğin çok yoğun olması ve bu nedenle yolculuğun çok uzun sürmesi” olmuĢtur. 
Trafik yoğunluğunun daha çok EskiĢehir Yolu üzerinde olduğu belirtilmiĢtir. Ġkinci sıkıntı olarak da 
“yolculuğun konforsuz olması” cevabı verilmiĢtir. 

Katılımcıların %95 i Çayyolu - Çankaya arasında aktarmasız bir hat olmasını istediklerini söylemiĢlerdir.  

Ankete katılan 268 kiĢi Çayyolu-Çankaya arasında aktarmasız hat istediklerini belirtmiĢlerdir Bu hat 
EskiĢehir Yolu ya da Ġncek Bulvarı kullanılarak iki Ģekilde aktarmasız hat haline getirilebilir. Bu nokta-
da hangi güzergâhın kullanılacağı kararında birçok parametrenin yanında o hattı kullanan yolcuların 
seçimleri de önem arz etmektedir. Bu nedenle katılımcılara “Çankaya‟ya giderken hangi güzergâhı 
tercih edecekleri” sorulmuĢtur.  ġekil 4.26. da görüldüğü gibi, yolcuların 70‟i “EskiĢehir Yolu” derken, 
198‟i “Ġncek Bulvarı” cevabını vermiĢtir. 

3.4. Güzergâh Seçimi 

Çayyolu-Çankaya otobüs hattını aktarmasız hat haline getirebilmek için 2 güzergâh mevcuttur. Bu 
güzergâhlardan bir tanesi EskiĢehir Yolu diğeri ise Ġncek Bulvarı‟dır. 
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EskiĢehir Yolu Ankara‟nın en önemli ana arterlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Bu güzergâh, 
üzerinde 49 adet büyük yolcu potansiyeline sahip kamu kurumu, özel kurum, üniversite, hastane, 
büyük alıĢveriĢ merkezleri, vb. yapılar barındırmaktadır. Yol, kamu kurumları ve üniversiteler saye-
sinde sabah ve akĢam pik saatlerde, alıĢveriĢ merkezleri sayesinde hafta sonları yoğun bir trafik 
yüküne sahiptir. Aktarmasız otobüs planlamasının temel amacının yolcuları baĢlangıç noktasından 
bitiĢ noktasına ulaĢtırmak olduğu düĢünüldüğünde, mevcutta trafik yoğunluğu fazla olan EskiĢehir 
Yolu‟nun aktarmasız hat olarak seçilmesi uygun görülmemektedir.  

Ġncek Bulvarı hem yeni bir bulvar olması hem de konut bölgesi olarak geliĢme göstermesi nedeniyle 
aktarmasız otobüs hattı için daha uygun bir güzergâhtır. Aktarmasız otobüs hattı için güzergâh belir-
lenirken o hattı kullanan yolcuların seçimleri de önem arz etmektedir. Yapılan anket uygulaması 
sonucunda da yolcular aktarmasız hat için Ġncek Bulvarı‟nı tercih etmiĢlerdir. 

Çayyolu-Çankaya aktarmasız otobüs hattı için EskiĢehir Yolu kullanıldığı takdirde hat uzunluğu 30 km 
olacaktır. Ġncek Bulvarı kullanıldığı takdirde ise bu mesafe 13 km daha artacak, 43 km olacaktır. Ġlk 
bakıĢta mesafenin uzaması yolculuk süresinin de artacağını düĢündürmektedir.  

Bu iki hattın yolculuk sürelerinin yaklaĢık olarak belirlenebilmesi için 2 hafta boyunca sabah pik saat-
lerinde Çayyolu‟ndan Çankaya‟ya özel araçla (maksimum hız 60 km/saat olmak üzere) yolculuk 
yapılmıĢtır. Bu yolculuğun 1 haftasında EskiĢehir Yolu güzergâhı, diğer haftasında ise Ġncek Yolu 
güzergâhı kullanılmıĢtır. Sonuçlar Çizelge 3.1.‟ de özetlenmiĢtir. 

 

Çizelge 3.1. Yolculuk Mesafe/Zaman Bilgileri 

Çayyolu-Çankaya Aktarmasız Hat Alternatifleri EskiĢehir Yolu Ġncek Bulvarı 

Mesafe (km) 30 43 

Ortalama Yolculuk Süresi (dakika) 83 56 

 Durak Sayısı 69 39 

 

3.5. Ġncek Bulvarı Otobüs Hattı Planlaması  

Yapılan çalıĢmalar ve uygulanan anket sonucu Çayyolu-Çankaya aktarmasız otobüs hattı için kullanı-
lacak güzergâh Ġncek Bulvarı olarak belirlenmiĢtir. Hat, Çayyolu‟ndaki Alacaatlı Caddesi‟nden baĢla-
yıp, Simon Bolivar ve Turan GüneĢ Bulvarı‟nın kesiĢtiği yerde biterek, 43 km‟lik bir güzergâh tasar-
lanmıĢtır (Harita 3.3.).  
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Harita 3.3. Aktarmasız Ġncek Bulvarı Güzergâhı 

Güzergâh üzerinde 39 adet otobüs durak noktası tasarlanmıĢtır. Duraklar; 

Bölgedeki konut yoğunluğu (Konut yoğunluğunun olmadığı yerlerde duraklar arası mesafeler 1 km‟nin 
üzerinde tutulmuĢtur. Bu bölgelerde konutlaĢma oldukça ara duraklar tasarlanabilir), bölgedeki iĢyeri 
yoğunluğu, bölgenin topografyası, iki durak arası asgari/azami mesafe, durağın ulaĢabilirliği, durağın 
akan trafiğe etkisi parametreleri göz önüne alınarak tasarlanmıĢtır. Ayrıca; duraklar tasarlanırken 
mümkün olduğunca farklı hatların kullandığı mevcut duraklar seçilmiĢ, çok gerekli görülen yerlere 
yeni durak önerisinde bulunulmuĢtur. 

Planlanan duraklar, baĢlangıç mesafesine olan uzaklıkları, çevresindeki önemli yerleĢimler ve durak-
ların mevcutta var olup olmadığı Çizelge 3.2.‟de gösterilmiĢtir. 

Durak 

No 

 
Km 

 
Yeri 

 
Tanımı 

Durak 
Durumu 

1 0. Alacaatlı Caddesi üzerinde, 
Uludağ kebap karĢısında 

-Hareket noktası 

-Kızılay ve Ulus tarafına giden 
otobüslerin kalkıĢ noktası 

Mevcut 

2 1. 2853. Caddenin üzerinde, 
Muharrem Dalkılıç Parkı önün-

de 

Çevresinde Park Caddesi bulun-
maktadır 

Mevcut 

3 2. 2853. Caddenin üzerinde, Ata 
Parkı karĢısında 

Çevresinde Demirbilek Konut Sitesi, 
Tüskop Sitesi, BaĢak Sitesi, Oyak 
Sitesi 8. Kısım, Vet Sitesi, Güzelsu 
Konut Sitesi ve Berrak Sitesi bu-

lunmakta 

Mevcut 
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4 3. 2853. Caddenin üzerinde, 
Arcadium AVM karĢısında 

Çevresinde Oyak Sitesi 4 ve 7. 
Kısım, Mutlutek Sitesi, Necdet 
Seçkinöz ĠÖO, Tolga 86 Sitesi, 

Mutlu Kervan Sitesi, GüneĢ Sitesi 
ve pazaryeri (cumartesi günleri 
Pazar kurulmakta) bulunmakta 

Mevcut 

5 4. Banga Bandhu ġeyh Mucibur 
Rahman Bulvarı üzerinde, 

Kocatepe Konut Sitesi önünde 

Çevresinde Ahmet Taner KıĢlalı 
Parkı, ġehit Bülent Sarıkaya Parkı, 
Hukukçu Dostlar Sitesi, Arı Blokları 

ve Güzelkent Sitesi bulunmakta 

Mevcut 

6 5. Banga Bandhu ġeyh Mucibur 
Rahman Bulvarı üzerinde, 

Mesa Plaza AlıĢveriĢ Merkezi 
karĢısında 

Çevresinde Doğa Konut Sitesi, 
Tuğberk Sitesi, Mesa Koru Sitesi 

Ġlköğretim Okulu ve Prof. Dr. Kemal 
KurdaĢ Parkı bulunmakta 

Mevcut 

 

7 6. EskiĢehir Yolu üzerinde, Gor-
dion AlıĢveriĢ Merkezi önünde 

Çevresinde Milli Eğitim Vakfı Özel 
Ankara Ġlköğretim Okulu, Köksal 

Toptan Sitesi, Durusu Sitesi, Neva 
Sanat ve GeliĢim Merkezi bulun-

makta 

Mevcut 

 

8 7. Meksika Caddesi üzerinde, 
Ümitkent Sitesi önünde 

Çevresinde Mohanya Parkı, Ümit-
köy Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, 
Ümit Bilim ve Sanat Merkezi ve 

Hacı Yunus Koç Camii bulunmakta 

Mevcut 

 

 

 

 

9 8. 2432. Caddenin üzerinde, Türk 
Telekom Binası önünde 

Çevresinde Tübitak AraĢtırma ve 
GeliĢtirme (ARGE) Binası, Posta 

Telgraf TeĢkilatı (PTT) 

Mevcut 

 

 

 

10 9. 2432. Caddenin üzerinde, 
Galeria AVM karĢısında 

Çevresinde Özgün Park, Berilya 
AlıĢveriĢ Merkezi, Mercan Sitesi, 
ġansal Sitesi ve Mimozalar Konut 

Sitesi bulunmakta 

Mevcut 

11 10. 2432. Caddenin üzerinde 
üzerinde, Tek Konut Sitesi 

önünde 

Çevresinde Irmak Kent Konut Sitesi, 
Ġmaray Sitesi ve Ümitköy Huzurevi 

bulunmakta 

Mevcut 

12 12. S. Saltoğlu Bulvarı üzerinde, 
YeĢilkent Sitesi önünde 

Çevresinde Orun Villaları, Minesera 
AVM, Küçük Kedi Anaokulu, Dolu-
nevler Sitesi ve Ġshak Ağa Sitesi 

bulunmakta 

 

13 15. 51. Caddenin üzerinde, Bey-
kent Villaları Sitesi önünde 

Çevresinde YeĢil BarıĢ Sitesi ve 
Yıldız 88 Sitesi bulunmakta 

Yeni 
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14 16. 51. Caddenin üzerinde, Acar 
Konut Sitesi önünde 

Çevresinde Beykent Askeri Hasta-
nesi bulunmakta 

Yeni 

 

 

15 17. BaĢlar Caddesi üzerinde, Toplu 
Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) 
Ġncek 1059 Konut Uygulaması 

önünde 

Çevresinde TEK Kooperatif Sitesi 
bulunmakta 

Yeni 

 

16 19. Ġncek Bulvarı üzerinde, Atılım 
Üniversitesi önünde 

Çevresinde, Atılım Üniversitesi 
Kampüsü bulunmakta (549 akade-
mik ve idari personeli, 5121 öğren-

ciye sahiptir.(Atılım, 2011)) 

Mevcut 

17 21. Ġncek Bulvarı üzerinde, Ġncek 
Rehabilitasyon Fizik Tedavi 

Hastanesi karĢısında 

Çevresinde Beykent Askeri Hasta-
nesi, Migros Mağazası, Olimpik Otel 

ve KızılcaĢar Köyü bulunmakta 

Mevcut 

18 22. Ġncek Bulvarı üzerinde, Shell 
Benzin Ġstasyonu önünde 

Çevresinde Atek ve Ġlkem Koleji 
bulunmakta 

Yeni 

19 23. Ġncek Bulvarı üzerinde, Jan-
darma Eğitim Komutanlığı 

karĢısında 

Çevresinde Jandarma Eğitim Komu-
tanlığı Kampüsü bulunmakta 

Mevcut 

 

20 24. Ġncek Bulvarı üzerinde, Türk 
Eğitim Derneği Koleji (TED) 

önünde 

Çevresinde Türk Eğitim Derneği 
Koleji (TED) kampüsü bulunmakta 

Yeni 

21 25. Ġncek Bulvarı üzerinde, Ankara 
Üniversitesi GeliĢtirme Vakfı 

Özel Okulları karĢısında 

Çevresinde Ankara Üniversitesi 
Rasathanesi, Adalet Akademisi ve 

Hava Radar Komutanlığı bulunmak-
ta 

Mevcut 

 

 

22 26. Ġncek Bulvarı üzerinde, Anaya-
sa Mahkemesi karĢısında 

Çevresinde Çankaya Belediyesi 
Ahlatlıbel Tesisleri bulunmakta 

Mevcut 

23 28. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
GölbaĢı-Ahlatlıbel KavĢağı 

üstünde 

Çevresinde GölbaĢı istikametinden 
gelenler veya GölbaĢı istikametine 
gidenler bu durağı kullanabilecek 

Yeni 

24 31. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
Park Oran Konutları karĢısında 

Çevresinde Panora AlıĢveriĢ Mer-
kezi, Orman Sitesi, Çamlık Sitesi ve 

Oran Sitesi bulunmakta 

Mevcut 

 

 

25 32. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu (TRT) önünde 

Çevresinde Ġsmail Cem Parkı, 
Terasevler Sitesi, Özel Sevgi Koleji, 
Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabili-

tasyon Merkezi bulunmakta 

Mevcut 

 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

267 

26 33. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
Tapu ve Kadastro Eğitim Daire 

BaĢkanlığı karĢısında 

Çevresinde Emniyet Genel Müdür-
lüğü (EGM) Ek Binası ve Yıldızevler 

Polis Karakolu bulunmakta 

Mevcut 

 

27 34. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
Cengiz Han Parkı önünde 

Çevresinde Korman Sitesi ve Hol-
landa Konsolosluğu bulunmakta 

Mevcut 

28 35. Turan GüneĢ Bulvarı üzerinde, 
Çetinkaya ĠĢ Merkezi ve BaĢ-

kent Sitesi karĢısında 

Çevresinde CumhurbaĢkanlığı 
Lojmanları, Oyak Sitesi, Yargıtay 
Lojmanları, Lozan Parkı ve 365 

AVM  bulunmakta 

Mevcut 

29 36. Ziaur Rahman Caddesi üzerin-
de, Hollanda Elçilik Konutu 

önünde 

Çevresinde Yunanistan Büyükelçili-
ği, Letonya Büyükelçiliği, Makedon-
ya Büyükelçiliği ve Nijerya Büyükel-

çiliği bulunmakta 

Yeni 

30 37. Çankaya Caddesi üzerinde, 
DıĢiĢleri Konutu önünde 

Çevresinde BaĢbakanlık Konutu, 
Amerika Büyükelçiliği Konutu, 

Japonya Büyükelçiliği Konutu ve 
Seğmenler Parkı 

Mevcut 

31 38. Polanya Caddesi üzerinde, 
Kuğulu Park karĢısında 

Çevresinde Polonya Büyükelçiliği ve 
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 

bulunmakta 

Mevcut 

32 39. Tunalı Hilmi Cad. üzerinde, 
TEB karĢısında 

Çevresinde eğlence merkezleri 
bulunmakta 

Mevcut 

33 40. John Ford Kennedy Caddesi 
üzerinde, BDDK önünde 

Çevresinde Ankara Sanayi odası, 
Rixos Grand Otel, Yargıtay Cumhu-

riyet BaĢsavcılığı ve Amerikan 
Büyükelçiliği bulunmakta 

Mevcut 

 

34 41. Atatürk Bulvarı üzerinde, Kuğu-
lu Park karĢısında 

Çevresinde Almanya Büyükelçiliği, 
Fransa Büyükelçiliği, Macaristan 

Büyükelçiliği bulunmakta 

Mevcut 

 

35 41. Cinnah Caddesi üzerinde, 
Kanada Büyükelçiliği önünde 

Libya Büyükelçiliği ve Ġngiltere 
Büyükelçiliği bulunmakta 

Yeni 

36 42. Çankaya Caddesi üzerinde, 
Atakule önünde 

Çevresinde eğlence merkezleri, 
Botanik Park, Portakal Çiçeği Parkı 
ve HoĢdere Caddesi bulunmakta 

Mevcut 

37 42. Simon Bolivar Bulvarı üzerinde, 
Anayasa Parkı önünde 

Çevresinde eski Anayasa Mahke-
mesi BaĢkanlığı, Ege Konutları ve 
Belarus Büyükelçiliği bulunmakta 

Mevcut 
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38 43. Simon Bolivar Bulvarı üzerinde, 
CumhurbaĢkanlığı KöĢkü 

karĢısında 

Çevresinde Swiss Otel ve çok 
sayıda eğlence merkezi bulunmakta 

Mevcut 

39 43. Simon Bolivar Bulvarı üzerinde, 
Çetinkaya ĠĢ merkezi önünde 

Hedeflenen güzergâhın son noktası Mevcut 

 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Büyük Ģehirlerde öncelikli sorunların neler olduğu halka sorulduğunda bu sorunların en baĢına %29,5 
ile trafik ve ulaĢım geldiği belirtilmektedir. Bunlar, trafik sıkıĢıklığı, altyapı yetersizliği, kavĢak yetersiz-
liği, Ģehir içi yollarının otopark olarak kullanılması, alternatif güzergâhların irdelenmemesi, toplu ula-
Ģımın cazip hale getirilememesi, trafik sinyalizasyonundaki teknoloji yetersizliği, koordinasyon sorunu, 
hava kirliliği gibi sorunlardır. Bu bağlamda toplu taĢım cazip hale getirilmelidir. Çünkü toplu taĢım; 

 Bir ihtiyaçtır, 

 Bir tasarruftur, 

 ġehir yaĢamının bir gerekliğidir, 

 Bir kültürdür. 

 Çevreci olmayı teĢvik eder (Gürdoğan, 1992). 

ġehir içi toplu taĢımacılıkta en önemli konulardan birisi de koordinasyondur. Sanayi toplumlarında 
saatler ve dakikalar hesaba katılırken, bilgi toplumlarında zaman daha önemli hale gelmiĢ olup, artık 
saniyeler hatta saliseler hesaba katılmaya baĢlanmıĢtır. Bir taraftan her geçen gün daha da uzun bir 
zaman alan Ģehir içi ulaĢım öte yandan zamanın her geçen gün biraz daha önem kazanması koordi-
nasyonu zorunlu hale getirmektedir. 

Hat belirlemede koordinasyon, trafik bilgi sistemleri, verimli güzergâh seçimleri, doğru alt yapı yatırım-
ları, elektronik sinyalizasyon, bütünleĢmiĢ bilet uygulamaları, makul ve teĢvik edici ücretlendirme ile 
sağlanmalıdır. Trafik bilgi sistemi ve altyapı envanterinden faydalanılarak en verimli güzergâh seçim-
leri yapılmalıdır. 

Bu çalıĢmada Çayyolu-Çankaya arası aktarmasız otobüs hattı, güzergâhı ve bu güzergâh üzerindeki 
durak yerleri tasarlanmıĢtır. Yapılan saha çalıĢması, toplanan veriler ve bu hattı kullanan yolculara 
uygulanan anket sonucu güzergâh olarak Ġncek Bulvarı seçilmiĢtir. Sonuçta 43 km‟lik uzunluğunda ve 
üzerinde 39 adet durak bulunan bir güzergâh tasarlanmıĢtır. 

Ġncek, Beykent ve Ahlatlıbel Mahallelerinde yerleĢim açısından son yıllarda büyük geliĢmeler olmuĢ-
tur. Anayasa Mahkemesi, Beykent Askeri Hastanesi, Jandarma Eğitim Komutanlığı, Atılım Ünivers i-
tesi, Ankara Üniversitesi‟nin bazı birimleri, Adalet Akademisi, bazı özel kolejler bu bölgeyi tercih 
etmiĢler. Bunun yanında son zamanlarda bölgede tek katlı konut yapılaĢması da hızlanmıĢtır. Buna 
ek olarak 2011 yılının ilk çeyreğinde bölgede TOKĠ tarafından GölbaĢı Ġncek 1059 adet konut, 1 adet 
sosyal tesis ile altyapı ve çevre düzenlemesi inĢaatı baĢlamıĢtır (TOKĠ, 2011). Çevresinde de özel 
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teĢebbüsler tarafından yapılacak olan çok sayıda toplu konut projesi olduğu görülmektedir. Bu durum 
da göstermektedir ki ilerki dönemlerde Ġncek Bölgesi büyük bir yerleĢim merkezi olacaktır. Ġncek 
Bulvarı üzerinde hizmet verecek Çayyolu-Çankaya otobüs hattı hem EskiĢehir Yolu‟nun trafik yükünü 
azaltılmasına katkıda bulunacak hem de bu güzergâhta toplu taĢımı daha cazip hale getirecektir.  

Son olarak planlanan ve önerilen Ġncek Bulvarı hattı ile sadece Çayyolu – Çankaya arası için değil, 
aynı zamanda ileride talep edilebilecek Ġncek – Çankaya ve Ġncek – Çayyolu arası içinde çözüm 
olabilecektir. 
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KONYA ĠLĠNDE 0-15 YAS GRUBU ÇOCUKLARIN KARIġTIĞI TRAFĠK 
KAZALARININ COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ YARDIMIYLA MEKÂNSAL ANALĠZĠ VE 

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMĠ 

 

S.SavaĢ DURDURAN1, Cevdet ALKAYA2, Yasemin DURDURAN3, Ceren AVCI1  

ÖZET 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de trafik kazaları, ekonomik ve sosyal yönden ciddi kayıplara 
neden olabilen halk sağlığı sorunlarından birisidir. GeliĢen teknoloji, hızlı kentleĢme ve artan nüfus 
nedeniyle trafik kazalarının sebep olduğu olumsuz etkiler de artmaktadır. Bu nedenle karayolu trafik 
kazaları ölümlü veya yaralanmalı sonuçlara yol açan kentsel geliĢim sorunudur.  

Kentsel alanlarda trafik kazalarından en çok etkilenenler arasında çocuklarda yer almaktadır. Trafik 
kazalarının en aza indirilmesi için Coğrafi Bilgi Sisteminden yararlanılarak, trafik planlaması ve uygu-
lamasında stratejik kararlar verilmesi sağlanmalıdır. Bu durum, hem yönetim anlamında hem de 
sosyal boyutta halk sağlığının korunması amacıyla kentsel alanda yönetimi kolaylaĢtıran ve acil 
çözümler sunan bilgi alt yapısı gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. CBS uygulamaları, trafik planlaması 
ve sürdürülebilir kentleĢme için önemli bir araç konumundadır.  

Bu çalıĢmada, Konya ilinde 0-15 yaĢ grubu çocuklar kapsamında trafik kazalarının dağılımı belirlene-
rek CBS ile mekânsal analizi yapılacak, aynı zamanda kazaya neden olan durumların irdelenmesi ile 
kazalardan korunmada neler yapılabileceği üzerinde tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Halk Sağlığı, 0-15 yaĢ çocuk 

 1.GĠRĠġ 

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre; her yıl 1.250.000‟in üzerinde insan trafik kazalarında hayatını 
kaybediyor, 15-19 yaĢ gurubu gençlerin ölüm nedenleri arasında trafik kazaları birinci sırada, 10-14 
ve 20-24 yaĢ guruplarında ise ikinci sırada yer alıyor. Ve bugüne kadar trafik kazalarında ölenlerin 
sayısı tüm dünya savaĢlarında ölenlerin sayısından daha fazladır (WHO, 2009). Ülkeleri gelir grupla-
rına göre üçe ayıran Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) raporuna göre, geliĢmiĢ ülkelerde 14 yaĢın 
altında çocuk ölümleri %1‟in altında seyrederken, az geliĢmiĢ ülkelerde her üç çocuktan biri 14 yaĢına 
gelmeden yaĢama veda ediyor. (http://www.ttb.org.tr,2012). 

Trafik kazaları ve kazalar sonucunda meydana gelen ölümler gerek ülkemiz gerekse Avrupa Birliği 
gündeminde önemli bir yere sahiptir. Veriler, 2008 yılında Avrupa Birliği‟nde 1,3 milyon trafik kazası-
nın meydana geldiğini, 39,000 kiĢinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 1,6 milyon kiĢinin ise 
yaralandığını ortaya koymaktadır. Meydana gelen trafik kazaları sonucunda oluĢan yaralanmaların 
doğrudan ve dolaylı maliyeti bir yılda tüm dünyada 518 milyar ABD Doları kayba neden olacağı; 
düĢük ve orta gelir grubundaki ülkeler için 65 milyar ABD dolarını aĢacağı ve bunun alınan toplam 
geliĢme yardımının üzerinde olacağı; düĢük ve orta gelir grubundaki ülkelerde gayri safi milli hasıla-
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nın %1–1.5‟una denk olacağı; yüksek gelir grubundaki ülkelerde gayri safi milli hasılanın %2‟sine 
denk olacağı tahmin edilmektedir(http://www.trafik.gov.tr,2012 ). (ġekil 1). 

 

 

ġEKĠL-1 DSÖ Bölgelerinde Karayolu Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm Oranları (100.000 
KiĢi BaĢına), 2002 

2010 yılında ülkemizde meydana gelen toplam trafik kazası sayısı 1104.388 olup kazalar sonucu 
oluĢan ölü sayısı 4.045, yaralı sayısı ise 211.496 olarak kaydedilmiĢtir. Tüm bu trafik kazalarının ülke 
ekonomisine maliyeti 1 milyar liradan daha fazladır. Son beĢ yıllık veriler incelendiğinde ölü sayısında 
azalma eğilimi göze çarpmaktadır. Fakat git gide artan araç sayısı ile beraber, toplam kaza sayısında 
ve yaralı sayısında artıĢ görülmektedir (Davarcı,2011:1). 

Son zamanlarda ülkemizde artarda yaĢanan servis araçlarının karıĢtığı trafik kazaları dikkatleri çocuk 
kazalarına çekmektedir. Çocukların geleceğini etkileyen bu sorun çağdaĢ Türkiye‟nin geleceğini de 
tehdit etmektedir. Büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelen trafik kazaları kent yöneticilerinin de 
önemle üzerinde durdurdukları konuların baĢında gelmektedir. Bu ekonomik ve sosyal sorunları 
çözmek ve kazalardan korunmak için etkili çözümler aranmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri bu aĢa-
mada etkili bir araçtır. CBS mekânsal analiz ve sorgulamalara hızlı ve acil çözümler üretilmesine 
yardım edebileceğinden kent yönetimi ve trafik planlamasında akılcı çözümler üretebilmektedir. 

2.COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ VE ÖNEMĠ 

Bilgisayar kullanımındaki geliĢmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  kavramı da diğer 
birçok ülkeler gibi ülkemizde de sık sık kullanılmaya baĢlanmıĢtır. CBS, planlamada ve farklı sektör-
lerde çalıĢanlar tarafından yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.  Genel anlamıyla CBS, konuma dayalı 
karmaĢık planlama,  organize ve yönetim problemlerinin çözülebilmesi için tasarlanan, coğrafi 
mekândaki konumu belirlenmiĢ verilen depolanması,  iĢlenmesi,  yönetimi,  modellenmesi,  analiz 
edilmesi ve görüntülenerek çıktılarının alınması iĢlemlerini gerçekleĢtiren donanım, yazılım ve yön-
temlerin bileĢkesidir. (Erdoğan, 2003). 

Kullanımı kolay ve fonksiyonel CBS yazılımlarının geliĢtirilmesi ile coğrafi bilgi sistemleri her alanda 
kullanılmaya baĢlanmıĢ, gerekli olmuĢtur. Bu geliĢimin bazıları bilgisayar endüstrisindeki geliĢmelere 
paralel olarak gerçekleĢmiĢtir. Bunların kimi tam anlamıyla devrimsel nitelikte kimi ise deneysel bo-

http://www.trafik.gov.tr,2012 /
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yuttadır. Bu değiĢimin çıkıĢ noktası bilgisayar teknolojisindeki hızlı yükseliĢtir. Kullanım alanın geniĢ-
lemesi, kullanıcı ve yöneticilere destek sağlaması coğrafi bilgi sistemlerini kullanılabilirliğini göster-
mektedir. ÇalıĢma alanlarından biri olarak da trafik kazaları analizi gösterilebilmektedir. (Güvenal ve 
vd., 2006:2) 

Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye‟de CBS uygulamaları farklı mesleki disiplinlerde kullanı l-
maktadır. Özellikle trafik kazaları, asayiĢ, kaza, yaya ölümleri vb. çalıĢmalarda yoğunlaĢmaya baĢla-
mıĢtır. CBS sayesinde üretilen haritalar yardımıyla ölüm ve yaralanmalara iliĢkin önleme ve koruyucu 
çalıĢmalarda faydalı olacaktır. 

3.TÜRKĠYE’DE TRAFĠK KAZALARININ CBS YARDIMIYLA ANALĠZĠNE ĠLĠġKĠN BAZI 
ÇALIġMALAR  

Ülkemizde Trafik kaza analizine iliĢkin çalıĢmalar yapıla gelmiĢ çok çalıĢma olmasına rağmen CBS 
yardımıyla yapılan çalıĢmalardan bazıları aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Güvenal (2005) yaptığı çalıĢmada; EskiĢehir Kent merkezinde meydan gelen trafik kazalarının tuta-
nakları veri olarak kullanılmıĢtır. CBS yardımıyla oluĢturulan sistem yardımıyla trafik kazalarına iliĢkin 
yüzlerce farklı sebebin, aynı ortam içerisinde analiz edilebilmesi ve sorgulanması ve karar destek 
sistemi içerisinde somut bilgiler haline getirildiği kanıtlanmıĢtır. EskiĢehir kent merkezi ile ilgili olarak 
çalıĢma sonucunda farklı trafik suçlarının ve kazalarının yoğunlaĢtığı yerlerde, planlamaya esas olan 
fiziksel, demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel verilere bağlı suç ve kaza kaynakları bilgi 
teknolojileri yardımıyla tespit edilmiĢ ve suç ve kazaların en aza indirilmesi için gerekli politikalar ve 
eylemlerin ortaya konmasına esas teĢkil edecek bir bilgi sistemi oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Söylemezoğlu (2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmada; kaza tutaklarındaki verileri kullanarak bir veri tabanı-
nı oluĢturulup ve verilerin sorgulanması sağlamıĢtır. Bu konuda CBS teknolojisinden yararlanılmıĢtır. 
Sorguluma sonuçlarına göre istatistik ve coğrafi analiz çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

ÇalıĢmalar kaza kara noktalarını, kazaya meyilli kesimleri tespit edilmesi gerekliliğini ve yapılacak 
kaza analizlerinin mevsimlere ya da dönemlere göre ve ayrıntılı olarak yapılması kazaların önlenme-
sinde ve düzeltici iĢlemlerin yapılmasında vakit kaybetmeksizin ihtiyaç duyulan bilgilerin tespit edil-
mesini kolaylaĢtıracağı sonucu savunulmuĢtur. 

Erdoğan (2008) yaptığı çalıĢmada; Afyonkarahisar ġehrinde 1996-2006 yıllarında meydana gelen 
kazaların CBS'den faydalanarak analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢma üç aĢamada tamamlanmıĢtır. Bu aĢama-
lar: veri giriĢi, kara noktaların belirlenmesi (Poison testine ve Kernel Density Analiz metoduna göre 
belirlenmiĢtir. Sonuçta kazaların yaz ve kıĢ aylarında fazla olmakla beraber ölümlü olanları ise genel-
de geceleri meydana geldiği saptanmıĢtır. 

Polat  (2011) yaptığı çalıĢmada; Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Trafik kazalarının tespitinde yeni bir veri 
ölçekleme yöntemi: komĢu tabanlı özellik ölçekleme (KTÖÖ) ele almıĢtır. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
yardımıyla oluĢturulan verilere dayanarak Konya-Afyonkarahisar anayolundaki trafik kazaları veri 
kümesi, komĢu tabanlı özellik ölçekleme yöntemi ve destek vektör makineleri sınıflandırıcının birleĢ i-
mi ile oluĢturulan hibrid sistem ile ya kazalı ya da kazasız olarak sınıflandırılmıĢ. iki aĢamadan oluĢtu-
rulan çalıĢmada ilk aĢamada veri ön-iĢleme ikinci aĢama ise sınıflama aĢaması olarak oluĢturulmuĢ. 
Bu yöntemin trafik kazalarının önlenmesi ve sınıflandırılmasında güvenli bir Ģekilde kullanılabileceği 
saptanmıĢ. Gelecekte, hava ve ortam Ģartlarına göre CBS‟nin yardımıyla daha fazla bilgi toplanarak 
çevrimiçi bir akıllı sistem tasarlanabileceği ön görülmüĢtür. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

273 

Durduran (2011) yaptığı çalıĢmada; Konya Ġlinde web tabanlı CBS kullanılarak, trafik kazalarının 
analizi yapılmıĢtır. Ġnternet tabanlı coğrafi bilgi sistemlerinin verilerin iĢlenmesi, saklanması ve kulla-
nıcıya sunumu iĢlemlerinde sağladığı yapı ve kolaylıklar nedeniyle bu tür çalıĢmalarda kullanılabilirliği 
ve gereken yapı ortaya konulmuĢtur. Mevcut kâğıt altlıklardan yönetilebilir ve gereksiz bilgilerden 
arındırılmıĢ modern veritabanları kullanılarak birçok iĢlem hem daha az zaman harcanarak hem de 
sarf edilen emeğin büyük bir kısmının geri kazandırılarak daha ekonomik çözüm üretmesi sağlanmıĢ-
tır. Kazaların önlenmesinde gereken tedbirlerin alınması birçok kurumun ortaklaĢa çalıĢması ile 
mümkün olacağından verilerin paylaĢılması gerekliliği ile birlikte internet tabanlı coğrafi bilgi sistemle-
rinin paylaĢımı ve yönetim ilkelerinin önemli çözümler ürettiği ortaya konmuĢtur.  

4. TRAFĠK KAZALARI VE HALK SAĞLIĞI  

Dünya Sağlık Örgütüne göre trafik kazalarının 2030 yılında ölüm sebeplerinde 5. sıraya geleceği 
tahmin edilmektedir (WHO, 2009). Türkiye, önemli bir halk sağlığı problemi olan trafik kazası ve bu 
kazalarda oluĢan ölüm ve yaralanma sayısı bakımından dünyada ön sıralardadır (Varol, 2006). Bu 
nedenle trafik kazalarının önlenmesi adına bir takım ek çabalara ihtiyaç vardır ve kazalardaki risk 
faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Çocuk ve adolesanlar açısından bakıldığında, çocukların fiziksel 
ve geliĢimsel özellikleri etkili olabilir örneğin, boyları henüz kısa olduğundan trafikte riski artırabilir, 
özellikle adolesanlarda riskli davranıĢlar ve akran etkisi, emniyet kemeri ve kask kullanmama, hız 
yapma isteği gibi riskler konusunda gençler ve tüm toplum bilinçlenmelidir (WHO, 2007). 

Halk sağlığında koruma yaklaĢımı içinde kaza oluĢumunun önlenmesi birinci amaç olmalı, kaza 
oluĢtuğunda ve sonrasında yapılması gerekenlerin bilinmesi ile trafik kazalarının önlenmesinde bü-
tüncül bir bakıĢ açısıyla yaklaĢılması gerekmektedir (Kaplan ve Özcebe, 2009).  

Trafik kazalarının dağılımının incelendiği çalıĢmalar, kazalardan korunmaya yönelik etkinlikler açısın-
dan önemlidir (Varol 2006, Öztürk 2005, Koçak 2010). Trafik kazası sonucu hastanelere baĢvuru 
durumlarının, cinsiyete, kaza Ģekline göre, oluĢ zamanına göre, sonucuna göre kaza dağılımlarının 
bilinmesi önlemede alınacak tedbirler açısından değerlendirilmelidir.  

Kazaların önlenmesi kadar kazalardan en hafif Ģekilde etkilenilmesi de önem taĢır. Örneğin, emniyet 
kemeri takılmasının gerekliliği konusunda toplumda duyarlılık oluĢturulması gereklidir. Bir araĢtırmada 
sürücülerin, % 12.9‟unun emniyet kemeri takmadığı tespit edilmiĢtir (Öztürk 2005) ki, emniyet kemeri 
kullanımının önemi aslında toplum tarafından bilinse de, uygulamada eksiklikler olduğu bilinen bir 
durumdur. Emniyet kemeri, çocuk kemerleri ve koltukları, hava yastıkları gibi araç donanımlarının 
kullanılması, motosiklet ve bisiklet sürücülerinde kask kullanımının yaygınlaĢtırılması kaza Ģiddetini 
azaltmaya yönelik düzenlemelerden birkaçıdır. (Temel ve Özcebe, 2006, Kaplan ve Özcebe, 2009). 
Trafik kazalarından korunma ve kazalara yaklaĢım konularında küçük yaĢlardan baĢlayarak hedef 
kitleye uygun eğitimler yapılması gerekmektedir.  

5. UYGULAMA 

Konya ilinde 0-15 yaĢ grubu çocukların karıĢmıĢ olduğu 2006 yılına ait kaza verileri, Konya Trafik 
Denetleme ġube Müdürlüğünden alınmıĢtır.  Konya ilinde 0-15 yaĢ grubu çocukların karıĢmıĢ olduğu 
2006 yılına ait kazalar il merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda meydana gelmiĢ ve ölümlü kaza, 
yaralanmalı kaza ve maddi hasarlı kaza sayıları veri olarak alınmıĢtır. 

Konya ilinde 0-15 yaĢ grubu çocukların karıĢmıĢ olduğu kazaların birden fazla ve ölümlü olarak ger-
çekleĢtiği 65 yer bulunmaktadır. Belirlenen bu bölgeler toplam kazaların %70.5‟ ini oluĢturmaktadır.  
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Trafik kaza analizinin mekânsal olarak yapılabilmesi için çalıĢma bölgesi ile ilgili geometrik veriye de 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle geometrik altlık olarak kullanılacak harita verileri ArcGIS 10 yazılı-
mından Online Basemap‟den alınmıĢtır.  

Bir CBS paket yazılımı olan ArcGIS10 ile online altlık olarak „Street‟ haritaları kullanılıp kaza verilerin-
den veri tabanı ortamına aktarılması iĢlemi yapılmıĢtır. Vektör yol verileri üzerinden yol tanımlamaları 
yapılmıĢ ve tanımlanan her yol parçası üzerinde meydana gelmiĢ kazaların nokta iĢaret kullanımı ile 
veri üzerine iĢlenmiĢtir. Veri tabanında öncelikle noktalar ölümlü kaza, yaralanmalı kaza ve maddi 
hasarlı kaza olarak ayrı ayrı tabakalarda oluĢturulmuĢtur(ġekil-2).  

 

ġEKĠL-2 Konya Ġli ġehir Merkezi 0-15 YaĢ Aralığında GerçekleĢen Ölümlü Kaza Ve Maddi Ha-
sarlı Kazalar 

 

 

ġEKĠL-3 Konya Ġli ġehir Merkezi 2006 Yılında 0-15 YaĢ Aralığında GerçekleĢen Yaralanmalı 
Kaza Haritaları 

Diğer aĢamada sözel verilerin “Join” iĢlemiyle veri tabanına aktarılarak sözel sayısal veri entegresi 
sağlanmıĢ harita üzerinde sorgulamalara olanak sağlayacak ortam meydana getirilmiĢtir.  

Söz konusu yollar ile ilgili Konya Trafik Denetleme ġube Müdürlüğünden „Pdf‟ ortamında temin edilen 
trafik kaza tespit tutanakları öznitelik verilerini oluĢturmaktadır. Bu öznitelik verileri öncelikle „Excel‟ 
ortamına dönüĢtürülmüĢtür. ArcGIS10 ortamında Excel‟den alınan bilgileri de sayısal ortamda” Join” 
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iĢlemiyle ArcGIS10 ortamına aktarılmıĢtır. Mekânsal olarak elde edilen altlık haritaya sözel verilerimizi 
de ekleyerek analiz ve sorgulama iĢlemine bir adım daha yaklaĢılmıĢtır.(ġekil 3).  

Sorgu ve analizleri daha verimli hale getirmek için “Merge” iĢlemi gerçekleĢtirilip tek bir tabakaya 
dönüĢtürülmüĢtür. 

 

ġEKĠL-4 Konya Ġli ġehir Merkezi 2006 Yılında 0-15 YaĢ Aralığında GerçekleĢen Kaza Haritası Ve 
Öznitelik Bilgileri 

Bu çalıĢmada ArcGIS10 Geostatistical Analiz modülü kullanılarak, mahalle bazında kazaların yoğun 
olduğu bölgeler tespit edilmiĢ ve elde edilen haritalarla kaza oranı fazla çıkan mahalleler bölgesel 
olarak analiz edilmiĢtir. Özellikle nüfus oranının fazla olduğu, Esenler, Özlem, Özalan, Karacacihan, 
Büyük Sinan, Aydınlıkevler, Dumlupınar mahallerinde trafik kaza sayılarının fazla olduğu tespit edil-
miĢtir (ġekil 4-5). 

 

ġEKĠL-5 Konya Ġli ġehir Merkezi 2006 Yılında 0-15 YaĢ Aralığında Meydana Gelen Trafik Kaza-
ların En Yoğun Olduğu Mahalleler 
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AĢağıdaki haritada gösterildiği gibi kazaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az görülen yerlerse 
mavi olarak, ara değerlerde gri, sarı ve turuncu olarak belirtilmiĢ olup Konya iline ait 0-15 yaĢ yayala-
ra iliĢkin kaza analizi mekânsal olarak oluĢturulmuĢtur (ġekil 6). 

 

ġEKĠL-6 Konya Ġli ġehir Merkezi 0-15 YaĢ Aralığında Meydana Gelen Trafik Kazalarının 
Mekânsal Analizi 

 

6.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada trafik kaza sayılarının fazla olduğu bölgeler tespit edilerek, mekânsal analizler yapılmıĢ ve 
bu bölgelerde gerekli önlemlerin alınıp doğru karar verme kapasitesini artırmak için altlıklar oluĢturul-
muĢtur. Halk sağlığı açısından ciddi bir çalıĢma alanı olan trafik kazalarında acil ve hızlı önlemler 
almak istiyor ve meydana gelen kaza sayıları azaltmak istiyorsak tedbirler almalı geliĢen teknolojiden 
yararlanılmalıdır. Ülkemizde trafik kaza sayıları rakamlara vurulduğunda çok ciddi kayıplara neden 
olduğu aĢikârdır. Hem ekonomimizi hem can kayıplarımızı etkileyen bu felakete bir an önce bütün 
disiplin ve sektörler bir araya gelerek bütünleĢik bir sistem dâhilinde daha etkili çözümler aranmalıdır.  

ÇalıĢmada üç farklı disiplin bir araya gelmiĢ etkili sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Eğer CBS‟den ne Ģekilde 
faydalanılacağı planlanır, bütünleĢik bir yapı içerisinde bilgi paylaĢımını; doğru veriler, doğru perso-
nelle sağlanabilinirse etkili bir altlık elde edilir. Ve bu altlık sayesinde de doğru kararlar etkin bir Ģekil-
de verilebilir. 

Kazalara iliĢkin haritalarının yapılması kazalardan korunmaya yönelik eğitimlerde toplumla paylaĢıl-
ması ile en çok nerede, niçin, nasıl kazalar olduğu ve kazalardan korunmada neler yapılabileceğinin 
tartıĢılmasında etkili olacaktır. Kazaların önlenmesine yönelik eğitimler verilmesi, denetimlerin yeterli 
sıklıkta ve bilgilendirici nitelikte yapılması trafik kazalarını önleme konusunda önemlidir. Burada asıl 
olan bireylere kazalardan korunmada neler yapılması gerektiği bilincinin aĢılanmasıdır. 

Yapılan çalıĢmada özellikle nüfus oranının fazla olduğu, Esenler, Özlem, Özalan, Karacacihan, Bü-
yük Sinan, Aydınlıkevler, Dumlupınar mahallerinde trafik kaza sayılarının fazla olduğu tespit edilmiĢ-
tir. Tespit edilen bölgelerde gerekli incelemeler yapılarak, tedbir ve önlemler alınmalıdır.  

Daha güzel yarınlar için öncelikle çocuklar korunmalı ve onlar için önlemler alınmalıdır. 
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KARġILAġTIRMALI TRAFĠK DENETĠM YÖNTEMLERĠ VE KAZA 
ĠSTATĠSTĠKLERĠ: ĠSKANDĠNAV ÜLKELERĠ VE TÜRKĠYE 

Feyzullah ARSLAN 

1. BÖLÜM 

Trafik ve Kaza 

Kara Yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıĢtığı, maddi hasarlı, yarala-
malı ve ölümle sonuçlanan olaylara trafik kazası denir. Trafik kazası, hareket halinde iki aracın çar-
pıĢması, hareket halinde araç ile yayanın çarpıĢması, hareket halinde araç ile hayvanın çarpıĢması, 
hareket halinde aracın sabit cisme çarpması ve aracın tek taraflı olarak devrilmesi, takla atması ve 
Ģaranpolu yuvarlanması gibi meydana gelebilir. Trafik kazalarında sebep olanlar 94% insanlar bunla-
rında 80% sürücülerdir.  

Trafik Denetimi 

TaĢıtların, araçların yetkililerce denetlenmesidir. Bu denetimde yetkilendirilenler, Trafik Polisi, Beledi-
ye Trafik Zabıtası, Kara Yolları Görevlileri, Fahri Trafik MüfettiĢleri, SözleĢmeli Personel, Park Görev-
lileri vb. kiĢileri olabilir. Sempozyum bildirimizde trafik denetimlerinin trafik kazalarına etkisi iĢlenecek 
olup, trafik denetimlerinin artması trafik kazalarının azalmasına sebep olduğu açıklamaya çalıĢılacak-
tır. Daha baĢka bir anlatımla TRAFĠK DENETĠMLERĠ, TRAFĠK KAZALARIYLA ters orantılıdır. Birisi 
arttığında diğeri azalır.  

Trafik denetimleri sadece polis denetimi olmayıp, KAMUOYU DENETĠMĠ VE ÖZ DENETĠM de dene-
timlere dahildir ve önemlidir.  

Trafik Denetimleri farklı Ģekillerde yapılabilir. Bunlar Trafik Polisinin seyir halinde yaptığı kontroller, 
sabit kontroller, kavĢak denetimi, kemer, ıĢık, telefon konuĢması, hız denetimi, alkol kontrolü, yolcu 
kontrolü, sürücü belgesi kontrolü ve daha çeĢitli Ģekillerde yapılabilir. Bu denetimlerde amaç trafik 
kurallarına uyumu sağlayarak kaza risklerini azaltmaktır. Burada en önemli amaç trafikte yer alan 
aktörlerin yanlıĢ yaptıklarında mutlaka görüleceklerini ve gerekli kanuni müeyyide‟ye çarptırılacakları 
hissini herkeste uyandırmak ve yerleĢtirmek olmalıdır. Bu inanç yerleĢmediği takdirde trafik kazaları-
nın artacağı kaçınılmaz bir gerçektir.  

Türkiye‟de 1 Ocak 2008 tarihinde uygulamaya konulan „‟Trafik Güvenliğinde yeni Açılımlar, Hedefler 
ve Çözüm Projeleri‟‟ kapsamında 12 adet denetim türü belirlenmiĢtir. Bunlar sırasıyla; Yük ve Yolcu 
TaĢımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülerinin Denetimi, Radarla Hız Denetimi, Alkol Denetimi, Moto-
siklet ve Motorlu Bisiklet denetimi, Emniyet Kemeri Denetimi, Trafik IĢık ve ĠĢaret Ġhlali Denetimi, 
Kazalara Müdahalede Kontrol Edilecek Hususlar, Resmi Araç Denetimi, Okul Servis Araçları Deneti-
mi, Durdurularak Yapılan Diğer Denetimler, Terminallerde Yolcu TaĢımacılığı Yapan Araçlar ve Sürü-
cülerinin Denetimi‟‟ olarak belirlenmiĢtir1.  

Ayrıca Türkiye‟de Sağlık Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) iĢbirliğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen 10 Ülke-
de Yol Güvenliği Projesi (Road Safety 10 – RS10) 2012 – 2013 Toplantısı yapılarak gelecekte trafik 

                                                           
1 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Ġstatistikleri 
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kazalarının azaltılması konuları görüĢülerek 2011 – 2020 yılları arasında kazaları azalta oranını 
yüzde 50 azaltılmasının kabullenildiği kararına varıldığı açıklanmıĢtır1. 

Trafik Denetimi Sonucu Yaptırımlar (cezalar) 

Her ülkede trafik kuralları Kanun ve Yönetmeliklerle düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemeler kimi Ülkelerde 
yaptırımlar bakımından ağır, çok ağır veya oldukça ağır müeyyidelerle oluĢturulmuĢtur. Kimi Ülkeler-
de de hafif müeyyidelerle oluĢturulmuĢtur. Müeyyidelerin hafif olduğu ülkelerde trafik kazalarının daha 
çok olduğu görülmektedir. 

Ġskandinav Ülkeleriyle (Danimarka, Norveç, Ġsveç, Finlandiya) Türkiye‟nin trafik müeyyideleri konu-
sunda karĢılaĢtırılması yapıldığında Ġskandinav Ülkelerinin müeyyidelerinin daha ağır ve kesin oldu-
ğu, kontrolden kaçıĢın yani yakalanmamanın imkansız olduğu görünen bir gerçektir. Buda insanların 
kuralsızlık yapmamasını sağlıyor. Türkiye‟de hem müeyyidelerin hafif hemde kontrollerde kaçma, 
yakalanmama oranının yüksek olması kazaları beraberinde getiriyor.  

Ġskandinav Ülkelerinde özellikle Emniyet MüĢaviri olarak görev yaptığım Danimarka‟da trafik kontrol-
lerinden kaçıĢ, baĢka bir ifadeyle trafik kuralına uymadığın takdirde yakalanmama ve müeyyideye 
çarptırılmama oranı sıfırdır. BaĢka bir anlatımla her hata sonucu mutlaka müeyyide uygulanır. Bunu 
çok açık bir örnekle vermek gerekirse, park müsaadesi olmayan bir yere çok kısa süreli de park 
etseniz, gecenin 02 veya 03‟ünde bile görevli Park Denetleyicisi tarafından aracınızın fotoğrafı da 
çekilerek cezası cam sileceğinizin altına konulur. Sabah arabanıza bindiğinizde ilk gördüğünüz ceza 
makbuzu olur ve belli bir süre içerisinde ödemediğinizde ceza katlanarak artar, mutlaka tahsil edilir. 
Türkiye‟de bu cezanın gecenin 02‟sinde yazılma oranının çok az olduğu gibi yazılsa bile tahsil edilme 
oranı Ġskandinav Ülkelerine göre oldukça düĢüktür. Bir baĢka denetim örneği verecek olursak, ġehir 
içerisinde azami 50 km olan sürat haddini aĢtığınızda veya yaya geçitinde ıĢık olmasa bile çizgi varsa 
yayaya yol vermediğinizde ya otomatik kontrol gereçleriyle belirlenirsiniz, plakanıza ceza gelir, ya da 
vatandaĢlarca ihbar edilerek gerekli müeyyideye çarptırılırsınız.  

YaĢanmıĢ örnek olaylar: 

3 yıl süreli Emniyet MüĢaviri olarak görev yaptığım Ġskandinav Ülkelerinde karĢılaĢtığım olaylardan bir 
kaç örnek vermek istiyorum. Öncelikle park konusunda kesin kurallar vardır. Park yapılacak yerler 
belirlenmiĢ ve çizilmiĢtir. Bu belirlenen yerlerin dıĢında park yaptığınızda kesinlikle tespit edilir, fotoğ-
raflanır ve cezanız cam sileceğinizin altına bırakılır. Bende yeni atandığım 2009 yılı Eylül ayı içerisin-
de Osterbro, Lipkesgade 10 nolu evimin sokağında park yeri olarak çizilmeyen yere gece 02‟de bırak-
tım. Sabah araca bindiğimde 03‟te 510 kronluk park cezası makbuzunu gördüm. Üstelik her yerde 
park paralı ve otomatik makineye park parası ödenilerek park makbuzu alınıp, otonun camının önüne 
herkesçe görünebilir Ģekilde konulduğu halde. Bir açıklamada bulunacak olursak Danimarka‟da bir 
çok yerde park paralı olup, gündüzleri saati 20 kron, geceleri ise geç saatlerde azalarak saati 3 krona 
kadar düĢebiliyor. Diğer taraftan evinizin olduğu sokak ve caddede yıllık abonman bedeli (3000 DKK) 
ödenerek bu bölgeye otonuzun camına belgeyi yapıĢtırarak bıraktığınızda ayrıca park parası ödeme-
nize gerek yok. Ancak baĢka mahalle ve sokaklara gittiğinizde park ücreti ödemek zorundasınız. 
Diğer taraftan sakatlarla ilgili ayrılan yerler oldukça fazla olup, gece saat 3 veya 4‟te boĢ bile olsa, 
oralara park edemezsiniz. Hatta park çizgisini bir cm geçseniz mutlaka ceza ödersiniz.  

Bir baĢka örnek görev yerim olan Polititorvet 14 nolu binada bulunan National Efterretnings Center 
(NEC) bina önünde park yeri bulamadığımdan Genel Müdür Yardımcısı Kim KLĠVER Bey‟e ziyarete 

                                                           
1 Emniyet Genel Müdürlüğü Websayfası 
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gidip, aracıma bir park yeri nasıl bulabileceğimi ve bir yer göstermelerinin mümkün olup olmadığını 
sordum. Çok kibarca bina önünde beĢ adet araçlık park yeri olduğunu, oraya da görevli araçların 
görev bölgesini camın önüne koyarak park ettiklerini söyledi. Bende gayet doğal olarak kendisine 
sordum; „‟Siz nereye park ediyorsunuz?‟‟ Aynen cevabı Ģöyle oldu; „‟Biz bisikletle geliyoruz‟‟. Bu 
cevaba verecek bir cevabım olmamıĢtır tabii ki. NEC binasının olduğu yer Danimarka Merkez Ġstas-
yonu (Hovedbanegaarden) ve Tivoli‟nin arkasında merkezi bir yerdi ve paralı bile olsa park yeri bul-
mak çok zordu. Bu olaydan sonra iĢyerine arabasız dolayısıyla toplu taĢıma (tren, metro, otobüs) 
„‟bisiklete binemediğim ve Türkiye‟de böyle bir Ģeye hoĢ bakılmayacağı düĢüncesiyle‟‟ kullanmaya 
baĢladım. Sonuçta daha da rahat olduğumu ve çok kısa sürede ulaĢım sağlandığını, aynı biletle bir 
saat içerisinde otobüs, tren ve metronun kullanılabildiğini öğrenmiĢ ve zamanımı da iyi değerlendir-
miĢ, park yeri aramaktan kurtulmuĢ oldum.  

Burada bir baĢka özelliği ve önemi olan konuya değinmek istiyorum. Danimarka‟nın nüfusu 5,5 milyon 
civarında olduğu ve nüfusunun da çok az arttığı hatta yabancılar olmasa hiç artmayacağı söylenmek-
tedir. Bu nedenle eski Ģehirler muhafaza ediliyor, çok ihtiyaç olmadığından yeni binalarda yapılmıyor. 
Dolayısıyla eski Ģehirde örneğin Kopenhag‟ta sokaklar çok geniĢ değil ve park yerleri de sınırlı. Bu ve 
diğer birçok neden göz önüne alınarak bisiklete binmek yaygınlaĢtırılmıĢtır. Danimarka‟da her insanın 
bir bisikleti var ve 5 yaĢındaki çocukta dahil herkes bisiklete biniyor ve okula, iĢe, gezmeye bisikletle 
gidiliyor. Her yerde özellikle istasyonların ve kalabalık binaların önlerinde özel bisiklet park yerleri var. 
Aracınıza park yeri bulamıyorsunuz, ancak bisikletinize her yerde park mevcut. Ayrıca trenlere bisik-
letle binilebiliyor. Bisiklete çok binilmesinin sebebi trafik yoğunluğu, yolların ve park yerlerinin yeter-
sizliği, tüketimden kaçınma, Ģehri kirletmeme, sağlık ve kolay ulaĢım ve daha sayılamayan bir çok 
faydalı nedendir. Ancak bisiklete binenler de kurallara kesinlikle uyuyor ve her yerde bisiklet yolu 
mevcut, bisikletliler her yerde önceliklidir. 1993 yılında 3 milyar 65 milyon km, 2002 yılında 2 milyar 
344 milyon km bisikletle yol kat edildiğine dair veriler mevcuttur1. 

Ġskandinavya Ülkelerinde Trafik Denetim Yöntemleri 

Ġskandinav Ülkelerinde özellikle yaĢadığım Danimarka‟da trafik kurallarına uymak önemli olup, uyma-
yanların yakalanması daha da önemlidir. Trafik kurallarına uymayanların yakalanmama oranı yukarı-
da da belirtildiği gibi sıfırdır. Yani kuralsızlık mutlaka cezalandırılır. Trafik kurallarına uymayanların 
yakalanması ve gerekli müeyyidenin uygulanması çeĢitli yöntemlerle olmaktadır. Bu uygulamalarda 
özellikle kuralsızlığın belgelenmesi (fotoğraflanması) asıldır. Ceza ve kuralsızlıklar sonradan adrese 
bildirildiğinde itiraz olması, kuralsızlık görülsün, bir baĢka zamanda benzeri kuralsızlık olmaması için 
eğitim materyali olarakta düĢünülebilir. Son günlerde Danimarka‟da denetimde kullanılan yöntemlerin 
gündemde olması trafik kazaların ve yaralı ve ölü sayıların azaltılması için gösterilen bir çabanın 
göstergesidir. Danimarka‟da her zaman geçmiĢ yılların trafik bilançosuna bakılır ve trafik kazalarının 
nasıl azaltılacağı düĢüncesiyle bir takım projeler uygulamaya konulur. Bu günlerde yani 2012 yılı Mart 
ayında Danimarka‟da trafik denetimlerinin daha da sıklaĢtırılması için Danimarka Polisinden hüküme-
te 500 adet radar alınması teklifi trafik denetimlerinin daha da artırılmasının göstergesidir.  2011 yılı 
Ekim ayından bugüne kadar gündemde olan ve teklif edilen trafik kanun tasarısının 2012 yılı Mayıs 
ayında görüĢüleceği Meclis gündemine alınmıĢtır2.  

Ġskandinav Ülkelerinde trafik denetimi yukarıda da belirtildiği gibi polislerce (bütün polisler) hizmet 
satın alınan Ģirketler ve kuruluĢlar vasıtasıyla (park görevlileri: Parkeringsbetjent) elektronik araç 

                                                           
1 Bike‐sharing: Its History, Models of Provision, and Future, af Paul DeMaio 
2 http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-48235238:politiet-k%C3%B8b-os-500-st%C3%A6rekasser.html 

http://www.velo-city2009.com/assets/files/paper-DeMaio-Bike%20sharing-sub5.2.pdf
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-48235238:politiet-k%C3%B8b-os-500-st%C3%A6rekasser.html
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gereçlerle (ATK: Automatisk Trafik Kontrol) yapılmaktadır. Otomatik radarlar hızlı araç kullananların 
hem yüzünü hem de aracın plaka numarasını gösterir Ģekilde fotoğrafını çeker, cezayla birlikte aracın 
sahibine postayla gönderilir. GeçmiĢ yıllarda çekilen resimde gözüken Ģahıs cezayı öderken, bu 
uygulama Ģimdi değiĢti ve aracın sahibi kim ise cezayı o ödüyor. Ġskandinav Ülkelerinde önemli yol ve 
kaza riski olan yerlerde mutlaka otomatik kontrol sistemli gereçler ve teçhizatlar vardır. Bunlarda 
denetimin otomatik yapılmasını kazadan kurtulmayı sağlamaktadır. Araç gereç sayısı ve trafik kazala-
rı rakamları tetkik edildiğinde (ileriki bölümlerde bu rakamlar verilecek) kaza oranının ve ölü yaralı 
sayısının Türkiye‟ye oranla daha düĢük olduğu görülmektedir.   

2. BÖLÜM 

Türkiye‟deki trafik kazaları istatistiklerini 2009, 2010 ve 2011 olarak aĢağıdaki tabloda vermeye çalıĢ-
tık. Ancak maddi hasarlı trafik kazalarında kiĢilerin kendi aralarında anlaĢmaları durumunda bu trafik 
kazaları aĢağıdaki tabloda yer almadığından kazalar aĢağıda gösterilenden daha fazladır.  

Türkiye’de Trafik Kazaları (tablolar) 

1 

Yukarıda ki tabloda görüldüğü üzere, her geçen yıl trafik kazalarında ölü sayılarının azaldığı 
görülmektedir. Ancak hem ölümle sonuçlanan yaralanma sayısı, hem de yaralı sayısı her geçen yıl 
artmaktadır. Bunun en büyük etkeni tescilli araç sayısının ve dolayısıyla sürücü sayısının 
artmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

                                                           
1 EGM istatistikleri 
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Geçici geri alınan sürücü belgesine bakıldığında, aĢırı hızdan dolayı alınan sürücü belgesi 2009 
yılının istatistikleri ile kıyaslanılındığında, 2011 yılında 3 kat daha aĢırı hızdan dolayı sürücü belgesi 
alınmıĢtır. Aynı Ģekilde alkol sürücüler, 100 ceza puanı ve diğer sebeplerden dolayı sürücü belgesinin 
alımı 2011 yılında daha da azalmıĢtır. Uygulanan trafik idari para cezasına bakıldığında, her geçen 
yılın arttığı görülmektedir. Uygulanan idari para cezası miktarı de doğal olarak her geçen yıl 
yükselmiĢtir.  

Ġskanvinav Ülkelerinde Trafik Kazaları (tablolar) 

a) Danimarka  

Trafik kazasında yaralı ve ölü 

  2008 2009 2010 

ÜLKE ÇAPINDA    

Toplam yaralı 6 329 5 250 4 408 

Ölü 406 303 255 

Ağır yaralı 2 831 2 498 2 063 

Hafif yaralı 3 092 2 449 2 090 

Ġstatistiğin temeli Danimarka Yol Müdürlüğünün Karayol Sektörünün Bilgi Sisteminin verisidir. Ġstatis-
tik sadece polise gelmiĢ bilgileri içermektedir. Polisin sahip olmadığı bilgileri aydınlatmak amacıyla, 
1996 yılından itibaren Danimarka Ġstatistikleri acil servis baĢvurularıyla dahil araĢtırma yapmaktadır. 
AraĢtırma sonucu, trafik kazasında toplam yaralının polise bildirilen rakamlardan beĢ katı 
daha fazla olduğunu göstermektedir. Fakat toplam ölünün kapsama oranı  %100 olmaktadır. 
AraĢtırma „‟Færdselsuheld‟‟ de yayınlanmaktadır. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.Statistikbanken.dk/UHELDK1 

http://www.statistikbanken.dk/UHELDK1
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Toplam trafik kazası (kiĢisel yaralanma ve maddi hasar) 2007-2012 

1 

Yukarıda görülen tablo, toplam trafik kazalarını göstermektedir. Son 5 yılın istatistiklerini gösteren 
tablo, hem maddi hasarların (açık mavi), hem de kiĢisel yaralanmanın giderek azaldığını 
göstermektedir. Bu tablolar sayesinde trafik kazaların azaldığını gören Danimarka Polisi, minimuma 
indirmenin yollarını hala aramakta ve yeni uygulamalar yapma peĢinde. 

Toplam kiĢisel yaralanma (kaza anında ölen ve yaralanan) 2007-2012 

2 

Yukarıda görülen tablo, 2007 yılından 2012 yılına kadar yıllık kaza anında ölen ve yaralananın sayı-
sını göstermektedir. Mor renkli olan ölü sayısı ve turuncu rengi ise yaralananların sayısı. 2012 yılı 
henüz bitmemiĢ olmasına rağmen trafik kazalarında ölenlerin sayısı geçen yıla nazaran çok olması 
dikkat çekici. Ancak Danimarka ve diğer Ġskandinav Ülkelerinde trafik kazalarının çoğu zaten kıĢ 
aylarında gerçekleĢmektedir.    

                                                           
1 http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=74639 
2  http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=74639 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=74639
http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=74639
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b) Ġsveç 

Ġsveç 2011 yılında da dünyanın en güvenilir Ülkesi oldu. 2010 yılında Ġsveç genelinde trafik kazasında 
ölenlerin sayısı 263 kiĢi iken, bu rakam 2011 yılında 314 kiĢiye çıkmasına rağmen, yine de dünyanın 
en güvenilir Ülkesi olarak yerini korudu. Avrupa genelinde trafik kazalarından ölenlerin sayısı 100.000 
kiĢide  6,1 iken, bu rakam Ġsveç‟te 100.000 kiĢide 2,8 oranında gerçekleĢti.1   

c) Norveç 

Norveç‟te de trafik kazalarının dağılımı Danimarka ve Ġsveç‟ten farklı olmayıp, aynıdır. Norveç‟te kıĢ 
Ģartları daha ağır olmasına rağmen, kaza sayısı artmamaktadır. AĢağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 
araç sayısı mütemadiyen artmaktadır. 1 yılda trafik kazalarında ölü sayısı 208 kiĢidir.  

2010 

  

Araçların yaĢ ortalaması 10,5 yıl 

Toplam araç sayısı 3,8 milyon  

Son 10 yıl araba oranı %24 arttı 

KurĢunsuz 95 oktan benzin fiyatı ortalaması 12,29 NOK/lt 

 Trafikte ölüm sayısı 208 kiĢi 

 2 

d) Finlandiya 

Finlandiya‟da kiĢi baĢına düĢen araç sayısı Danimarka‟nın aynısı, yani 1,5 insana 1 araç düĢmekte 
olup, kıĢ Ģartları daha da ağırdır. Ancak bu ağır kıĢ Ģartları kaza sayısını artırmamaktadır.  

Denetimlerde Cezaların Dağılımı 

Ġskandinav Ülkelerinde trafik kazaların diğer Ülkelere göre çok daha az olmasının en büyük 
sebeblerinde biri kuĢkusuz denetimin çok sıkı ve cezaların ağır olmasıdır. Ġskandinav Ülkeleri olan 
Danimarka, Ġsveç, Norveç ve Finlandiya bu konuda ortak çalıĢmalar sergilemektedir. Trafik 
cezalarının ve devamında gelen ehliyet alma yöntemleri ve miktarlı birbirlerine çok yakın olması 
bunun göstergesidir. Bu yüzden temsil olarak Danimarka kullanılacaktır. 

e) Türkiye 

AĢağıda görülen tablo, Türkiye‟deki trafik cezalarının, Ġskandinavya Ülkelerine göre aslında caydırıcı 
olmadığı görülmektedir. Hız sınırlarında % 30‟u aĢan sürücülere sadece 320 TL para cezası 
kesilmesi, ve ehliyeti alınma gibi bir riski taĢımaması, aslında bu cezanın pek‟te caydırıcı olmadığını 
göstermektedir. Hız sınırını % 30 aĢan sürücüler, mutlaka bu yanlıĢı tekrarlarlar, çünkü caydırıcı bir 
tarafı yoktur. Danimarka ve diğer Ġskandinav Ülkelerindeki trafik cezaları ve denetimlerinin caydırıcı 
olma özelliğinin en büyük etkeni ehliyetin alınma riski, artı yüklenen para cezalarıdır. Türkiye‟de bu 
uygulamaya geçildiği takdirde, hem kaza, hemde ölü sayılarında tabloda görülenlerden çok daha azı 
görülecektir.  

                                                           
1 Zaman Ġskandinavya, 11 – 17 Ocak 2012, sayı 150 
2 http://www.ssb.no/transport/  

http://www.ssb.no/transport/
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SEBEP ARABA 

Hız sınırlarını yüzde 10‟dan yüzde 30‟a kadar 
aşanların cezası 

154 TL 

Hız sınırlarını yüzde 30‟dan fazla aşanlar 320 TL 

Araba‟da cep telefonu ile konuşmak 73 TL 

Hatalı sollamak 154 TL 

Emniyet kemeri takmamak 73 TL 

 

f) Ġskandinavya 

Danimarka‟da ki cezaların fiyatının bir kısmı aĢağıdaki tabloda eklenmiĢtir. Belirtilmelidir ki, cezaların 
yanı sıra hız için tamamen ayrı bir ceza sistemi kullanılmaktadır. Hangi yolda olursa olsun, eğer hız 
limitinden %60‟dan fazla gidildiyse, polis sürücünün ehliyetini almak zorunda, bunun yanı sırada çok ağır 
(en az 2.500 DKK) bir ceza verilir ki ehliyetin alınması ayrıca, yaklaĢık 5.000 DKK‟nın daha ödeneceği 
anlamına gelir, çünkü ehliyeti alınan sürücüler tekrar bir teori sınavına ve polisin yanında sürücü sınavı-
na tabi tutulacaktır. Danimarka‟da 2011 yılında ehliyetleri alınanların sayısı 7.970  kiĢidir. 

SEBEP ARABA BĠSĠKLET 

Tabelaya uymamak 1.500 DKK 700 DKK 

Kırmızıda geçmek 2.000 DKK 1.000 DKK 

Mümkün olduğunca sağda 
durmamak 

1.000 DKK 700 DKK 

Mutlak vazifede durmamak 2.000 DKK 1.000 DKK 

Elinde telefon tutmak 1.500 DKK 1.000 DKK 

Bisiklet yolunu kullanmamak  700 DKK 

Sol taraftaki bisiklet yolunu 
kullanmak 

 700 DKK 

 

Ölümlü, yaralı ve maddi hasarlı karĢılaĢtırılması (Türkiye ve Ġskandinavya) 

 

Türkiye ve Ġskandinavya‟da nüfusa göre araç sayısı 

Türkiye 

Nüfus  : 74.700.000 = 4,7  1 araca 4,7 insan 

Araç sayısı : 15.892.396 
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Danimarka 

Nüfus  :  5.600.000 = 1,5  1 araca 1,5 insan 

Araç sayısı : 3.698.872 

 

İsveç 

Nüfus  : 9.400.000 = 1,6  1 araca 1,6 insan 

Araç sayısı : 5.841.178 

 

Norveç 

Nüfus  : 4.800.000 = 1,25  1 araca 1,25 insan 

Araç sayısı : 3.821.383 

 

 

Finlandiya 

Nüfus  : 5.400.000 = 1,5  1 araca 1,5 insan 

Araç sayısı : 3.500.000  

 

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü gibi (Türkiye ve Ġskandinav Ülkeleri Trafik Kazaları Tablosu) 
Ülkemizde ve Ġskandinav Ülkelerinde nüfusa ve araç sayısına göre kiĢi baĢına düĢen kaza ve araç 
sayıları göz önüne alındığında Türkiye‟de kazaların daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu kaza yo-
ğunluğunun bir çok nedeni vardır. Ancak en önemlisi kurallara uyulmamanın cezalandırılma oranıdır. 
Türkiye‟de kuralsızlık oldukça çok olup, cezalandırılma oranı daha azdır. Hatta son yıllarda cezalar-
dan vatandaĢın yakınması nedeniyle trafik kanunu veya yönetmeliğinde bir takım hafifletici değiĢiklik-
lere gidilmiĢtir. Buna örnek olarak Ġstanbul‟da yolcu minibüslerinin fazla yolcu denetiminden dolayı 
verilen cezalar nedeniyle toplantı gösteri yürüyüĢü yaptığı bunun sonucu olarakta cezaların hafifletil-
mesi yönünde değiĢiklikler yapıldığı ortadadır. Öte yandan vatandaĢlar ve sürücüler trafik kontrolü 
varsa kurala uyuyor, yoksa kuralsızlığa devam ediyor. Buna çok açık bir örnek „‟kırmızı ıĢıkta geçen 
sürücüye polis: kırmızıyı görmedin mi, niçin geçiyorsun diye sorduğunda, verilen cevap: kusura bak-
ma, kırmızıyı gördüm de seni görmedim‟‟1 Ģeklinde verilen cevaptır.  

3 yıllık Danimarka Emniyet MüĢavirliği görevim sırasında hiç trafik kazasıyla karĢılaĢmadığımı söyle-
sem kesinlik doğrudur. Her gün Osterbro‟dan Hellerup‟taki T.C. Kopenhag Büyükelçiliğine geliĢimde 
ve yine NEC‟te bulunan Polititorvet 14 numaradaki ofisime gittiğim Kopenhag Merkezdeki yolda 
herhangi bir trafik kazası görmedim. Oysa bu yollar hem merkezde hem de Danimarka Kopenhag‟ın 
en kalabalık (Osterbrogade, Strandvejen, Ostersogade, H.C. Andersens Boulevard, Vesterbrogade) 
yollarıdır. Bu yollarda kuralsızlık yapanda olmamıĢtır. Ayrıca kesinlikle bu yollarda park yasağı olan 

                                                           
1 Feyzullah ARSLAN, Gül Güldür DüĢündür kitabından ve Ehliyet Senin Neyine Dön ġinasi Evine Tiyatrosundan alıntı. 
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yerlerde yasak harfiyen uygulanmaktadır. Sadece PARK YASAĞI DEĞĠL TÜM KONULARDA kesin 
kurallı uygulama ve denetimler kazaları azaltmaktadır. Uygulamalar ve cezalar yukarıdaki bölümlerde 
anlatılmıĢtır. Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde apaçık her Ģey gözükmektedir.  

a) Ölümlü 

2011 

Türkiye   : 3.082 

Danimarka  : 255 (sonradan hastahanede ölenler dahil) 

Ġsveç   : 314 (sonradan hastahanede ölenler dahil) 

Norveç   : 208 (sonradan hastahanede ölenler dahil) 

Nüfusa göre araç sayısına bakıldığında, Türkiye‟de ölümle sonuçlanan trafik kazalarının Ġskandinav 
Ülkelerinde çok daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca Türkiye‟de trafik kazasında ölenlerin sayısı, 
hastanede sonradan ölenleri içermemekte olması, bu sayının çok daha fazla olduğu gerçeğini taĢı-
maktadır.  

b) Yaralı 

2011 

Türkiye  : 237.021 

Danimarka : 4.408 

Aynı Ģekilde yaralananların sayısı da Ġskandinav Ülkelerine göre Türkiye‟de nüfusa göre bakıldığında 
çok daha fazla olduğu görülmektedir. 

c) Maddi hasarlı 

2011 

Türkiye  : 1.097.083 

Danimarka : 3.498 

Danimarka‟da ki maddi hasarlı sayısının yaralı sayısının altında olmasının sebeplerinden biri, bir araç 
kaza yaptığında birden fazla kiĢinin yaralanması ve yaralı kısmında bisiklet kazalarında dahil olması.  
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3. BÖLÜM 

SONUÇ  

Denetimin kazaya etkisi 

Trafikte denetimin temel amacı sürücülerde davranıĢ değiĢikliği yaratmaktadır. Çünkü trafik ortamın-
da insan yaĢamının, sağlığının korunması ve maddi kayıpların azaltılması için ağır ve tehlikeli sonuç-
ları olabilecek davranıĢların en aza indirilmesi zorunludur. Bu da denetimin temel ve yasal çerçevesini 
oluĢturmaktadır. Trafikte herkesin yasa yönetmelik ve kurallara uyması ve bu yönde davranmayı 
kabul ettiği varsayılır. GeliĢmiĢ Ülkeler burada tabii ki Ġskandinav Ülkeleri de geliĢmiĢliğe paralel 
olarak trafik kayıplarını en aza indirgemiĢtir. Hiçbir zaman kesintiye uğramayan ve uğratılmayan 
yaygın bir denetim faaliyeti sürdürülmektedir. Elbetteki trafik görevlilerin yanı sıra geliĢmiĢ teknik 
cihaz ve yeni uygulamalarda kullanılmaktadır. Trafik denetimini insan yaĢamını korumasının yanı sıra 
Ülkenin kaynaklarının korunması ve verimliliği sağlamanın temel nedeni olduğu göz ardı edilmemek-
tedir. GeliĢmiĢ Ülkelerde üst düzey bürokrat, siyasetçi, yerel yönetici hatta bakan ve baĢbakanların 
trafik kurallarına uymadığının tespit edilmesi halinde istifa ettikleri, görevi bıraktıkları ve vatandaĢtan 
özür diledikleri bir gerçektir (..........). Oysa Türkiye‟de böyle bir uygulama olmadığı gibi ayrıcalık iste-
nilmekte hatta yasa yönetmelik ve uygulamalarla ayrıcalıkta sağlanmaktadır (yargı mensuplarına, 
milletvekillerine, basın mensuplarına olduğu gibidir). Bu uygulamalar denetim zafiyeti yaratmakta ve 
kuralsızlığı kural haline getirmektedir. Ayrıca bir baĢka örnek; pilotların bile alkollü araç kullanmaktan 
ehliyetlerinin alındığı ancak bunun uçak kullanmayı etkilemediği de bir gerçek ve yasa baĢlığı oldu-
ğudur. Trafik denetiminde ceza yazmak, ceza yazılan vatandaĢ veya sürücü için kayıp gibi gözükse 
de, kazayı yaralamayı hatta ölümü önlediği için hem vatandaĢ için, hem de Ülke için bir kazançtır. 
ġöyle ki eğer denetimsizlik sonucu kaza ve sonuçta yaralanma veya ölüm olduğunda, hem vatandaĢ 
maddi ve manevi kayıpta olacak, belki de ömür boyu sakat kalarak hem zarar görecek, hem de tüke-
tici konumunda olacak. Devlette kiĢiyi tedavi etmek sigorta kapsamında giderlerde bulunmak, onun 
üretkenliğinden istifade edememekten dolayı zarara uğrayacaktır. Hatta ölümler nedeniyle telafisi 
imkansız geri getirilemez durumlar ortaya çıkacaktır. Yukarıda verilen trafik istatistikleri incelendiğinde 
trafik kazalarından dolayı ne kadar ağır bedeller ödendiği gözler önüne serilmektedir. Dolayısıyla 
etkin denetimler kazaların önlenmesinde vazgeçilmez bir gerçektir. Denetim ne kadar sağlıklı ve 
çoksa kazada o kadar azdır, yani denetimle kaza ters orantılıdır. Denetim denilince illaki polisin, diğer 
görevlilerin ve teknik cihazların, mobese kameralarının denetimi sadece akla gelmemelidir. KiĢinin ÖZ 
DENETĠMĠ de oldukça önemlidir. Öncelikle kiĢi kendi kendini denetlemeli, baĢkaları denetlemeden 
hata yapmamayı yeğlemelidir. Bu da konunun bir baĢka yönüdür.  

Trafik kazalarının ve bu kazaların ortaya koyduğu tüm sonuçların ortadan kaldırılması kısa ve uzun 
vadede ulaĢım tercihlerinin ve denetim tercihlerinin yeniden gözden geçirilmesi, kısa ve orta vadede 
mevcut yapıda uygulanan denetim yöntem ve tekniklerin mükemmel olmasını gerektirdiğini izah 
etmeye çalıĢtık. 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ile yetki verilen kurul ve kuruluĢlar üzerine 
düĢenleri eksiksiz yerine getirmelidir. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2008 tarihinde 
uygulamaya koyduğu TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNDE YENĠ AÇILIMLAR, HEDEFLER VE ÇÖZÜM PROJE-
LERĠ uygulaması olumlu bir geliĢmedir. Bu projeyle denetim baĢlığı altında yapılacak projeler deneti-
min etkin olmasını sağlayacağı ve 12 adet kontrol türüne yer verileceği belirtilmektedir.  

Sonuç olarak DENETĠM ÇOKTUR KAZA YOKTUR diyebilmemiz dileğiyle, kazasız günler diliyorum.  
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KARAYOLLARINDA GERÇEKLEġEN TEHLĠKELĠ MADDE KAZALARININ 
ARAġTIRILMASINDA KARġILAġILAN GÜÇLÜKLER VE BĠR YÖNTEM ÖNERĠSĠ 

Merve ERCAN KALKAN1, Veli DENĠZ1 

 

Karayolu taĢımacılığı, ülkemizde yük ve yolcu taĢımacılığında en çok tercih edilen yöntemdir. Yolcu 
taĢımacılığının yaklaĢık %95‟i, yük taĢımacılığının da yaklaĢık %90‟ı karayolu üzerinden gerçekleĢ-
mektedir (ĠGEME, 2009). Aynı zamanda, karayolu ile tehlikeli madde taĢımacılığı da yapılmaktadır. 
Ancak söz konusu maddelerin kendi doğasından kaynaklanan veya dıĢ etkenlerin etkisiyle ortaya 
çıkan birtakım özellikleri nedeniyle tehlikeli madde taĢımacılığı sıradan taĢımacılık olaylarından ayrı 
incelenmelidir. Bu çalıĢmada, Kocaeli ili baĢta olmak üzere karayollarında yaĢanan tehlikeli madde 
akıĢ ve kaza verileri araĢtırılmıĢ ve bu araĢtırma sürecinde yaĢanan zorluklara değinilerek çözüm 
önerileri sunulmuĢtur. 

Literatür incelendiğinde, tehlikeli madde taĢımacılığına bağlı risklerin belirlenmesinde tehlikeli madde 
kazalarının kayıtlı olduğu çeĢitli veri tabanlarından yararlanıldığı, kazalara iliĢkin olasılık ve sıklık 
bilgilerine kolayca ulaĢılabildiği görülmektedir. Ne yazık ki ülkemizde karayollarında gerçekleĢen 
tehlikeli madde kazaları özel bir kayıt sistemine tabi değildir ve bu anlamda yararlanılabilecek veri 
tabanları da bulunmamaktadır. En önemli bilgi kaynağı; itfaiye birimlerince arĢivlenen yangın ihbar 
formları, yangın raporları ve tehlikeli madde kaza kayıtlarıdır. Ancak aynı ildeki farklı itfaiye birimlerin-
de bile kazaların farklı duyarlıklarla kaydedildiği, bazılarında olaylar ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilir-
ken bazılarında ise sadece gereken önlemlerin alındığı yönünde ifadeler bulunduğu görülmektedir.  

ÇalıĢma esnasında karĢılaĢılan en büyük güçlüklerden biri tehlikeli madde akıĢ ve kaza verilerinin 
kayıt altına alınmaması olmuĢtur. Kazaların kayıt altına alınmasında itfaiye birimleri, karayollarının 
ilgili birimleri ve emniyet müdürlükleri arasında ortak bir çalıĢma yürütülmesi gerektiği düĢünülmekte-
dir. Tehlikeli madde kazalarına iliĢkin özel bir kayıt sistemi oluĢturulması, mevcut kaza bilgilendirme 
formlarına da kazaların tehlikeli madde içerip içermediği ve kaza sonuçlarını içerecek bölümler ek-
lenmesi önerilmektedir. Böylece konunun farklı paydaĢları arasında olayların farklı duyarlıklarla kay-
dedilmesinin önlenebileceği ve ortak bir veri tabanı oluĢturulabileceği düĢünülmektedir. Tehlikeli 
madde geçiĢlerinin baĢta büyük endüstrileĢmiĢ kentler olmak üzere kayıt altına alınmasının, kentlerin 
karĢı karĢıya olduğu risklerin belirlenmesi ve konunun ciddiyetinin kavranması açısından oldukça 
önemli olduğu düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karayolunda tehlikeli madde taĢımacılığı, kaza kayıt sistemi 

 

1. GĠRĠġ  

Hızla geliĢen sanayileĢme ile birlikte, tehlikeli maddelerin yaygın olarak kullanımı bu maddelerin bir 
noktadan diğerine taĢınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Ancak söz konusu maddelerin kendi doğasın-
dan kaynaklanan veya dıĢ etkenlerin etkisiyle ortaya çıkan birtakım özellikleri nedeniyle, tehlikeli 
madde taĢımacılığı sıradan taĢımacılık olaylarından ayrı incelenmelidir. 

                                                           
1 Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 
Umuttepe YerleĢkesi 41380 Ġzmit/KOCAELĠ 
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ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), tehlikeli maddeyi, “dökülme, sızma, pompalama, dökme, yükleme, 
boĢaltma, enjekte etme, kaçak, sönüm veya elden çıkarma durumlarında insanlara, bitkilere veya 
hayvanlara zarar verebilecek madde veya kimyasallar” olarak tanımlamıĢtır. ABD UlaĢtırma Bakanlığı 
(Department of Transportation, DOT), tehlikeli maddeyi “taĢınması veya hareketi esnasında toplum 
güvenliği ve çevre için bir risk olan ve çeĢitli yasal düzenlemelerle kontrol edilen madde veya kimya-
sal” olarak tanımlamıĢtır. ABD Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Enstitüsü (IHMM) ise tehlikeli maddeyi 
“insanlara, hayvanlara veya çevreye kendisi veya diğer etmenlerle etkileĢimi ile zarar verebilecek 
biyolojik, fiziksel, kimyasal madde veya etmenler” olarak tanımlamıĢtır. 

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taĢınmasını düzenlemeye yönelik giriĢimlerin 1950‟li yıllarda Fran-
sa‟nın önderliği ile baĢladığı ve bugün ADR olarak anılan Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Mad-
delerin TaĢınmasına Dair Avrupa AnlaĢması‟nın da Fransa‟nın bu konudaki endiĢelerini komĢu ülke-
leriyle paylaĢması sonucu doğduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise tehlikeli madde taĢımacılığına iliĢkin 
yasal düzenlemelerin tam anlamıyla yürürlükte olmaması nedeniyle uygulamada sıkıntılar yaĢanmak-
tadır. Herhangi bir kayıt ve kontrol iĢleminin de yapılmıyor olması, geçiĢ sürecinde olduğumuz bu 
günlerde taĢıyıcı firmalar, Ģoförler, acil müdahale ekipleri için olduğu kadar konunun diğer paydaĢı 
olan halk için de belirsizliğini korumaya devam etmektedir. 

ADR anlaĢması dikkate alınarak, 84 ve 85. Dönem ÇalıĢma Grupları tarafından tehlikeli maddelerin 
karayolu ile taĢınmasında risklerin hesaplanması için bir rehber yayınlanmıĢtır. Rehbere göre, risk 
analizi, risk değerlendirme sürecinin bir parçasıdır ve risk analizinin sonuçları, taĢımayla iliĢkili birey-
sel ve toplumsal risklerin çıktıları olarak değerlendirilebilir. Risk analizi, kaza senaryoları ve bu kaza 
senaryolarıyla ilgili olası sonuçları türetmektedir. Rehberde, risk analizinin “senaryo belirleme”, “ista-
tistiksel veriler”, “kaza sonuçlarının modellenmesi” ve “risklerin tahmini” baĢlıkları altında incelendiği 
görülmektedir. Ġstatistiksel olarak anlamlı sıklık ve koĢullu olasılık bilgilerini sağlamak için kaza bilgile-
rine gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizde ise bu verilerin sağlanabileceği ulusal bir veri tabanı bu-
lunmamaktadır. 

Bu çalıĢmada, tehlikeli maddelerin karayolu ile taĢınmasında bir sanayi kenti olan ve tehlikeli madde 
trafiğinde önemli bir geçiĢ noktası olan Kocaeli kentinin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla 
çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢ ve bu araĢtırmalar sonucunda yaĢanan güçlüklere değinilerek, bir yöntem 
önerilmiĢtir.  

2. LĠTERATÜR 

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taĢınması konulu araĢtırmalar incelendiğinde bu çalıĢmaların 1970‟li 
yıllara dayandığı, genellikle kaza istatistikleri ve yorumlanması, risk analizleri, rota tayini ve karar 
verme konularında yoğunlaĢtığı görülmektedir.  

Pine ve Marx (1997), 1987 ve 1992 yıllarında araç sahiplerinin bildirim esasına dayalı olarak oluĢturu-
lan Truck Inventory and Use Survey (TIUS) veri tabanı ile 1989 ve 1994 yıllarında ilki 38, ikincisi ise 
12 saatlik sürelerle yapılmıĢ ve bir grup öğrencinin tehlikeli madde taĢıyan araçlar üzerindeki plakaları 
kayıt altına almasına dayanan gözlem verilerini karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın kesin bir belirteç olmasa 
da, tehlikeli madde taĢımacılığına bölgesel ya da ulusal yönden bir bakıĢ açısı kazandıracağı ifade 
edilmiĢtir.  

Burgess ve diğ. (2001), 1993-1997 yılları arasında Washington‟da gerçekleĢen 1.974 tehlikeli madde 
olayını inceleyerek sınıflandırmıĢ ve tehlikeli madde bazında, her bir madde için yaĢanan olay sayısı, 
mağdurlar ve kazaların ne kadarlık bir bölümünün taĢıma esnasında meydana geldiği araĢtırılmıĢtır. 
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Analiz sonucunda olayların dağılımı belirlenerek, mağdurların sağlık kuruluĢlarına götürülmesine 
karar verme, tahliye veya yerinde koruma kararı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıĢtır.  

Fabiano ve diğ. (2002), tehlikeli maddelerin taĢınmasında risk değerlendirmesi ve tehlikeli maddelerin 
taĢımacılığı için bir çerçeve yaklaĢımı önermiĢlerdir. ÇalıĢmada, Ġtalya Ulusal Ġstatistik Enstitüsü 
(ISTAT) verilerinden yararlanmıĢtır. Seçilen karayolunun her bir bölümü için trafik yoğunluğu, kaza 
sıklığı ve uzunluk dikkate alınmıĢ, seçilen yol üzerinde farklı araçların ortalama hızları göz önünde 
bulundurulmuĢ ve günün farklı zaman dilimlerine ait kaza verileri ile ADR araçlarına ait kaza verileri 
karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde sunulmuĢtur.  

Shorten ve diğ. (2002), 1987-1999 yılları arasında Pensilvanya (Pennsylvania)‟da gerçekleĢen kaza-
ların kimyasal madde içerikleri, kaza zamanı açısından haftanın günleri ve saat dilimi, seyahat edilen 
yolun uzunluğu ve yıllara göre dağılımını incelemiĢlerdir.  

Horton ve diğ. (2003), Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki 16 eyalete ait sağlık departmanlarının dahil 
olduğu sistemi, geçiĢte meydana gelen saçılmaların toplumsal sağlık etkilerini belirlemek için taramıĢ-
tır. 9.392 taĢıma olayı analiz edilmiĢ ve zarar gören toplumsal grupların genellikle memur ve iĢçiler-
den oluĢtuğu kaydedilmiĢtir.  

Hu ve Raymond (2004), Louisiana Tehlikeli Madde Acil Durum Gözetim Sistemi (Hazardous Subs-
tances Emergency Events Surveillance System- HSEES) üzerinde 2001 yılına ait 815 kayıtlı veriyi 
incelemiĢtir. Kazaların türü, sayısı, etkilenen sayısı, kaza nedenleri, sağlık etkileri araĢtırılmıĢtır. Sabit 
tesislerde meydana gelen kazalarda daha fazla etkilenen olmasına rağmen taĢımacılıkla ilgili olaylar-
dan zarar görme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilmiĢtir.  

Oggero (2006), 1981-2004 yılları arasında tehlikeli maddelerin kara ve demiryolu ile taĢınması esna-
sında meydana gelen 1.932 kazayı incelemiĢtir. AraĢtırmalar MHIDAS (The Major Hazard Incidents 
Data Service) veri tabanı üzerinden yapılmıĢtır. Kaza verilerinden hareketle kazaların taĢıma türüne 
ve sonuçlarına göre dağılımı yapılmıĢtır. 1981-2000 yılları arasında kazalarda büyük artıĢ gözlendiği 
belirtilmiĢ ve bu durumun kara ve demiryolu taĢımacılığının artması ile iliĢkilendirilebileceği gibi kaza 
bilgilerine ulaĢma olanağının artmasına da bağlanabileceği ifade edilmiĢtir.  

Samuel ve diğ. (2009), tehlikeli madde taĢımacılığı kazalarının sıklığını kaza yeri ve araç kalkıĢ nok-
tasının bir fonksiyonu olarak incelemiĢtir. ABD UlaĢtırma Bakanlığı (United States Department of 
Transportation, USDOT) verileri kullanılarak 1995 ve 2004 yılları arasında gerçekleĢen kazalar dikka-
te alınmıĢtır.  

Ülkemizde ise tehlikeli madde taĢımacılığına iliĢkin bir araĢtırma maalesef yapılmamıĢtır.  

3. ÇALIġMA YÖNTEMĠ  

Bu çalıĢma kapsamında, Kocaeli ili için,  mevcut durumu belirlemeye yönelik tehlikeli madde akıĢ ve 
kaza verileri incelenmiĢ, itfaiye ekiplerinin tehlikeli madde eğitim ve bilgilerine yönelik araĢtırmalar 
yapılmıĢtır. Ayrıca taĢıyıcı firmaların ADR uyum sürecindeki durumlarını belirlemeye yönelik araĢtır-
ma yapılmıĢtır.  

3.1. Kimyasal madde kontrol noktaları ve tehlikeli madde akıĢ verileri 

Ülkemizde, karayolu üzerinde gerçekleĢtirilen tehlikeli madde taĢımacılığına dair herhangi bir kayıt 
bulunmamakta ve bu maddelerin izlediği güzergahlar ile taĢıdığı tehlikeler bilinmemektedir. Dolayısıy-
la, bir sanayi kenti olan Kocaeli için de benzer durum söz konusudur. Bu nedenle, kimyasal madde 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

293 

geçiĢinin karayolları üzerinde kısmen de olsa kayıt altına alındığı tek yer olan Fatih Sultan Mehmet 
(FSM) Köprüsü incelenmiĢtir. Ancak söz konusu kayıt ve kontrol çalıĢmalarının can veya mal kaybını 
önlemeye yönelik düzenlemeler olmadığı, sadece köprü bütünlüğünü korumayı hedeflediği unutul-
mamalıdır.  

Köprü üzerinden kayıtlı olarak geçiĢ yapan tehlikeli maddeler hakkında yapılan araĢtırma kapsamın-
da, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü‟ne bağlı kontrol noktalarında arĢivlenen 2001-2010 yılları arasın-
da gerçekleĢen yıllık geçiĢler ile 2011 yılına ait aylık toplu geçiĢ verileri ve rastgele günlerde gerçek-
leĢen 839 adet geçiĢe iliĢkin kayıtlı bilgiler incelenmiĢ ve tehlikeli kimyasalların FSM köprüsünden 
geçiĢ yönleri, tehlikeli maddeler ve ADR sınıfları ile madde miktarı verileri değerlendirilmiĢtir. Buna ek 
olarak, denetimli geçiĢ yapan araçlara ait irsaliyeler incelenerek tehlikeli maddelerin varıĢ ve kalkıĢ 
noktalarının yoğunluk kazandığı bölgeler belirlenmiĢtir.  

3.2. Karayolları tehlikeli madde kaza verileri 

Ülkemizde karayollarında gerçekleĢen tehlikeli madde kaza kayıtları özel bir kayıt sistemine tabi 
değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne yapılan bilgi edinme baĢvurusu sonucu “trafik kaza kayıtların-
da, kazalara karıĢan araçların taĢıdıkları yük cinslerine iliĢkin herhangi bir bölüm bulunmadığından, 
bu kapsamda istatistiki bilgi mevcut olmadığı” yanıtı alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Kocaeli kentinin karayolu üzerinde “Tehlikeli Madde Kaza Haritası”nı 
çıkarmak hedeflenmiĢtir. Ancak tehlikeli madde içerikli kazaların kayıt altına alınmasına dair özel bir 
kayıt sistemi bulunmadığından, itfaiye birimlerince arĢivlenen yangın ihbar formları ve yangın raporla-
rı incelenerek tehlikeli madde kaza kayıtları araĢtırılmıĢ, kazaların yoğun olarak yaĢandığı bölgeler 
belirlenmiĢtir. Bu amaçla, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı‟nın arĢivinde yer 
alan Ġzmit, Derince, Körfez, Çayırova, Gebze ve Dilovası itfaiye birimlerince, 2009 ve 2010 yıllarında 
müdahale edilen toplam 4.144 olay incelenmiĢtir.  

3.3. Acil müdahale ekiplerinin durumunun belirlenmesi 

Karayollarında meydana gelebilecek bir tehlikeli madde kazası yaĢanması halinde, kazanın Ģiddeti 
acil müdahale ekiplerinin bilgi ve deneyiminden önemli ölçüde etkilenecektir. Diğer yandan, kazaze-
delerin yanında, ilk zarar görecek kiĢiler de acil durum çalıĢanları olacaktır. Bu nedenle, tehlikeli 
madde taĢımacılığı sırasında meydana gelebilecek olası bir kazaya karĢın, acil müdahale ekiplerinin 
tehlikeli maddeler ve müdahale ile ilgili bilgilerini ortaya koymak amacıyla bir dizi anket çalıĢması 
yapılmıĢtır.  

Ankete Ġzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve BaĢiskele ilçelerinden toplam 104 itfaiye çalıĢanı katılmıĢ 
ve katılımcılara 19‟ar soru yöneltilmiĢtir. Anketlerin bir bölümü yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢ, bir bölümü 
de vardiyalı çalıĢma saatleri nedeniyle daha sonra teslim alınmak üzere ilgililere iletilmiĢtir. Diğer 
yandan tehlikeli madde taĢımacılığında önemli bir yer tutan baĢka bir il olan Tekirdağ‟da da anket 
çalıĢmaları yürütülmüĢ, Kocaeli ve Tekirdağ Ģehir merkezlerindeki anket sonuçları kıyaslanarak yo-
rumlanmıĢtır. 

3.4. TaĢıyıcı firmaların ADR geçiĢ sürecindeki durumlarının belirlenmesi 

Merkezi Kocaeli‟de bulunan ve tehlikeli madde taĢımacığı yapan farklı büyüklükte çeĢitli firmalarla 
görüĢülerek, araçların ADR‟ ye uygunluğu ve sürücülerin ADR konusundaki eğitim durumları hakkın-
da araĢtırma yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra ankete katılan ulaĢım sorumlularına tehlikeli madde taĢıma-
cılığına iliĢkin kiĢisel görüĢlerini belirtebilecekleri sorular da yöneltilmiĢtir.  
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4. SONUÇLAR ve TARTIġMA 

Yolcu ve yük taĢımacılığının büyük bir bölümünün karayolu ile gerçekleĢtirildiği ülkemizde, karayolu 
ile tehlikeli madde taĢımacılığı da yapılmaktadır. Ancak bu durum gerekli yasal düzenlemelerin yürür-
lükte olmaması, herhangi bir kayıt ve kontrolün yapılmaması nedeniyle nüfusun yoğun olduğu endüst-
rileĢmiĢ kentlerden, geçiĢ yolları üzerinde bulunan küçük kentlere kadar birçok yaĢam alanını tehdit 
etmektedir. Literatürde, tehlikeli madde taĢımacılığına bağlı riskleri belirlemeye yönelik pek çok ça-
lıĢma mevcuttur. Ancak tehlikeli madde taĢımacılığına iliĢkin bir geçiĢ sürecinde olan ülkemizde bu 
konuda herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır.  

4.1. Kimyasal madde kontrol noktaları ve tehlikeli madde akıĢ verileri 

Ülkemizde tehlikeli madde geçiĢini kontrol eden ve denetleyen bir organ bulunmamaktadır. FSM 
Köprüsü‟nün her iki yanında bulunan kimyasal madde kontrol noktalarında kısmen de olsa kayıt 
çalıĢmaları yapılmakta, ancak bu çalıĢmalar insan sağlığı ve çevreyi korumaktan öte, köprü bütünlü-
ğünü korumayı amaçlamaktadır. Üretici beyanları ve bu noktalarda çalıĢan personelin deneyimi 
dikkate alınarak, maddelerin tehlikeli ve tehlikesiz kimyasallar olarak sınıflandırıldığı ve tehlikesiz 
olarak sınıflandırılanların yıllık veya günlük geçici izin belgesi edinerek herhangi bir kontrole tabi 
olmadan geçiĢ yapabildiği, diğer yandan tehlikeli maddelerin ise belirlenen saatlerde, geceleri kontrol-
lü olarak geçiĢ yapabileceği ifade edilmektedir. Ancak, tehlikeli ve tehlikesiz madde ayrımının yapıl-
masında nasıl bir ölçütün dikkate alındığı bilinmemektedir. Diğer yandan, tehlikeli olarak sınıflandırı l-
dığı düĢünülen bir maddeyi taĢıyan araç, köprüden geçiĢini tamamladıktan sonra yola denetimsiz bir 
Ģekilde devam edeceği gibi köprüye geliĢ sürecinde de herhangi bir denetime ve sınırlamaya uğra-
mamaktadır. Tehlikesiz olarak sınıflandırılan maddeler ise günlük trafik akıĢına dahil olmaktadır. 
Ayrıca, tehlikeli maddeler için ayrılmıĢ park ve bekleme sahalarının amacına uygun kullanılmadığı, 
tehlikesiz yük taĢıyan araçlarla binek araçların da bu bölgelerde bulunduğu ve bu alanların dıĢarıdan 
gelebilecek etkilere açık Ģekilde düzenlendiği görülmektedir.  

Yıllık izinlerle, köprüden sürekli olarak tehlikesiz kimyasal madde taĢımacılığı yapan yaklaĢık 3.000 
aracın bulunduğu ve günlük geçici izin belgesi kullananlar ile birlikte bu rakamın yıllık 4.000 ile 5.000 
arasında bir sayıya ulaĢtığı kayıtlarda görülmektedir. Diğer yandan, 2001 ve 2010 yılları arasındaki 
kayıtlı verilerden hareketle, yılda yaklaĢık 28.000 aracın tehlikeli kimyasal taĢıyarak köprüden dene-
timli Ģekilde geçiĢ yaptığı görülmektedir. Köprüde kimyasal madde taĢıyan araçlar arasında 2-3 ton 
kapasiteli araçlar olduğu gibi, 25-30 ton kapasiteli araçların da geçiĢ yaptığı da kayıtlarda görülmek-
tedir.  

Köprüden geçiĢ yapan tehlikeli maddelere iliĢkin izin belgesi, malzeme analiz ve güvenlik formu ile 
irsaliye bilgileri arĢivlenmekte ancak elektronik veya basılı olarak özel bir kayıtlama sistemi uygulan-
mamaktadır. Dolayısıyla, tehlikeli maddeleri taĢıyan araçların taĢıdıkları yüklerin tehlike sınıflarını 
belirten standart bir kayıt sistemi de bulunmamaktadır. Bu nedenle, arĢivlenen dosyalar arasından 
rastgele tarihlerde denetimli olarak gerçekleĢen 839 geçiĢ incelenmiĢtir. GeçiĢlerin %65 oranında 
Asya/Avrupa yönünde gerçekleĢtiği görülmüĢtür. TaĢınan maddelerin tehlike sınıflarına göre dağılımı 
incelendiğinde alevlenebilir maddelerin dahil olduğu “ADR 3” sınıfının ilk sırada yer aldığı ve bunu 
aĢındırıcı maddelerin dahil olduğu “ADR 8” sınıfının izlediği görülmektedir. Asya/Avrupa yönündeki 
geçiĢlerde taĢınan maddelerin yaklaĢık %80‟inin alevlenebilir maddelerden oluĢuğu, Avrupa/Asya 
yönünde ise bu oranın %43 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.  

TaĢınan tehlikeli maddenin akıĢ yönünü belirlemenin yanı sıra, kalkıĢ ve varıĢ noktalarını da belirle-
mek amaçlanmıĢ, ancak arĢivlenen irsaliyelerin tek tip olmaması ve her birinde söz konusu bilgilerin 
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belirtilmemiĢ olması ya da ilgili firmaların merkez binalarına iliĢkin adres gösterilmesi sonucu ancak 
geçiĢlerin bir bölümünü bu Ģekilde değerlendirmek mümkün olmuĢtur. Ġncelenen 226 adet denetimli 
geçiĢ verisi sonucu, Kocaeli kentinin tehlikeli madde trafiğinde önemli bir geçiĢ noktası olmanın yanı 
sıra varıĢ ve kalkıĢ noktası olma özelliği de taĢıdığı görülmüĢtür.  

4.2. Karayolları tehlikeli madde kaza verileri 

Literatür incelendiğinde, tehlikeli madde taĢımacılığına bağlı risklerin belirlenmesinde tehlikeli madde 
kazalarının kayıtlı olduğu çeĢitli veri tabanlarından yararlanıldığı, kazalara iliĢkin olasılık ve sıklık 
bilgilerine kolayca ulaĢılabildiği görülmektedir. Ne yazık ki ülkemizde karayollarında gerçekleĢen 
tehlikeli madde kazaları özel bir kayıt sistemine tabi değildir ve bu anlamda yararlanılabilecek veri 
tabanları bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne yapılan bilgi edinme baĢvurusu sonucu 
“kaza kayıtlarında trafik kazalarına karıĢan araçların taĢıdıkları yük cinslerine iliĢkin herhangi bir 
bölüm bulunmadığından bu kapsamda istatistiki bilgi mevcut olmadığı” yanıtı alınmıĢtır. Benzer Ģekil-
de Karayolları Genel Müdürlüğü‟ne de baĢvuruda bulunulmuĢ ve bu konuda herhangi bir istatistiki 
bilginin mevcut olmadığı yanıtı alınmıĢtır. Bu nedenle, Kocaeli ilindeki itfaiye birimlerince arĢivlenen 
yangın ihbar formları ve yangın raporları incelenerek tehlikeli madde kaza kayıtları araĢtırılmıĢtır. 
Ancak farklı itfaiye birimlerinde bile kazaların farklı duyarlıklarla kaydedildiği, bazılarında olaylar ile 
ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilirken bazılarında ise sadece gereken önlemlerin alındığı yönünde ifadeler 
bulunduğu görülmüĢtür. Ġzmit, Derince, Körfez, Çayırova, Gebze ve Dilovası itfaiye birimlerince mü-
dahale edilen toplam 4.144 adet olay incelenmiĢtir. Bu olayların %2,7‟sinin fabrika/tesislerde, 
%38,9‟unun binalarda, %43,3‟ünün açık alanlarda ve %15,1‟inin de karayolları üzerinde gerçekleĢtiği 
görülmüĢtür. 2009 ve 2010 yılları için karayolunda gerçekleĢen tehlikeli madde olaylarının Körfez, 
Gebze ve Ġzmit ilçelerinde yoğunlaĢtığı görülmüĢtür.  

4.3. Acil müdahale ekiplerinin durumunun belirlenmesi 

Karayollarında tehlikeli madde kazası yaĢanması halinde kazanın Ģiddetine etkiyecek etmenlerden 
birinin de müdahale ekiplerinin bilgi ve deneyimi olduğu ve kazazedelerin yanında, ilk zarar görecek 
kiĢilerin de acil durum çalıĢanları olacağı düĢünülmüĢtür. Bu nedenle, tehlikeli madde taĢımacılığı 
sırasında meydana gelebilecek olası bir kazaya karĢın acil müdahale ekiplerinin tehlikeli maddeler ve 
müdahale ile ilgili bilgilerini ortaya koymak amacıyla bir dizi anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ankete Ġzmit, 
BaĢiskele, Derince, Kandıra ve Körfez ilçelerindeki itfaiye birimlerinden toplam 104 itfaiye çalıĢanı 
katılmıĢtır. Anket sonuçları, uygulanan itfaiye birimleri arasında farklılık göstermekle Körfez, Derince 
ve Ġzmit itfaiye birimlerinin diğerlerine oranla daha etkin oldukları görülmüĢtür. Ancak genel olarak atık 
giderimi ve acil durumlarda karar verme konularında yetkinliklerin düĢük olduğu görülmüĢtür.   

4.4. Yasal Düzenlemeler ve Kayıt Sistemi 

Tehlikeli madde taĢımacılığı ile ilgili düzenlemeler, Ģüphesiz taĢıyıcı firmaları yakından ilgilendirmek-
tedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında iĢaretleme, 
etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümlerin 1/1/2012 tarihinde, taĢıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili 
hükümlerin 1/1/2013 tarihinde, diğer hükümlerin ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiĢtir. 
Bu nedenle, merkezi veya Ģubeleri Kocaeli sınırlarında bulunan faklı büyüklüklerdeki çeĢitli firmalarla 
görüĢülmüĢ ve araçlarının ADR‟ ye uygunluğu ve sürücülerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi edinilmiĢtir. 
Söz konusu ertelemeler nedeniyle konunun önemi bazı kesimler tarafından kavranamamıĢ olsa da 
büyük ölçekli firmaların bu konuda hazırlıklarını tamamladığı görülmektedir. Ancak, küçük ve orta 
ölçekli firmaların da henüz araçlarının “bir kısmının” ADR‟ ye uygun ve sürücülerinin “bir kısmının” 
eğitimli olduğunun ifade edilmesinden, bu konuda yapılması gereken baĢka çalıĢmalar olduğu anla-
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Ģılmaktadır.  Sonuç olarak, geçiĢ sürecinin yarattığı boĢluk nedeniyle “uygunsuz” nitelikteki uygulama-
lar süregelmekte ve toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir.  

ÇalıĢma esnasında karĢılaĢılan en büyük güçlüklerden biri tehlikeli madde akıĢ ve kaza verilerinin 
kayıt altına alınmaması olmuĢtur. Kazaların kayıt altına alınmasında itfaiye birimleri, karayollarının 
ilgili birimleri ve emniyet müdürlükleri ve sağlık birimleri arasında ortak bir çalıĢma yürütülmesi gerek-
tiği düĢünülmektedir. Tehlikeli madde kazalarına iliĢkin özel bir kayıt sistemi oluĢturulması, mevcut 
kaza bilgilendirme formlarına da kazaların tehlikeli madde içerip içermediği ve kaza sonuçlarını içere-
cek bölümler eklenmesi önerilmektedir. Böylece aynı kuruma bağlı farklı birimler arasında olayların 
farklı duyarlıklarla kaydedilmesinin önlenebileceği düĢünülmektedir.  

 

ġekil: Tehlikeli Madde Kaza Kayıt Sistemlerinde Mevcut Durum 

Tehlikeli madde geçiĢlerinin baĢta büyük endüstrileĢmiĢ kentler olmak üzere kayıt altına alınmasının, 
kentlerin karĢı karĢıya olduğu risklerin belirlenmesi ve konunun ciddiyetinin kavranması açısından 
oldukça önemli olduğu düĢünülmektedir. Kaza araĢtırmaları ve raporlarının ADR 1.8.5 bölümüne 
(tehlikeli maddelerin taĢınmasına iliĢkin olayların bildirilmesi) uygun Ģekilde uyarlanmasının gelecekte 
uluslararası kaza istatistikleri ve kaza analizinde temel sağlayacağı düĢünülmektedir.  

5. ÖNERĠLER 

Tehlikeli madde içeren bir kaza yaĢanması halinde Emniyet Müdürlükleri‟ne bağlı birimler kendi ihti-
yaçları doğrultusunda bir kaza tespit tutanağı hazırlarken, itfaiye birimleri de kendi ihtiyaçları doğrul-
tusunda bir yangın ihbar formu ve yangın raporu hazırlamaktadır. Kaza tespit raporlarında taĢınan 
maddenin tehlikeli olup olmadığının belirtildiği ayrı bir bölüm bulunmamakta ve olaylar genellikle 
yaralı veya can kaybı olup olmadığı ve kamu malına zarar verilip verilmediği yönüyle ele alınmaktadır. 
Ġtfaiye birimlerince de olaylar nedenleri ve müdahale Ģekilleri dikkate alınarak incelenmektedir. Tehli-
keli madde içerikli bir olayın değerlendirilmesi de Ģüphesiz farklı tarafların katkıları ile mümkün olabi-
lecektir. Bu kapsamda, kazaya konu olan madde, miktarı, kaza nedeni, kazaya müdahale Ģekilleri, 
kaza nedeniyle yaĢanan çevre ve sağlık sorunları ve bu sorunların nasıl giderildiği, kaza anında 
uygulanan tahliye veya yerinde koruma uygulamaları, kaza yeri ve kazalı hakkında ayrıntılı bilgi 
öncelikli olmak üzere kazaya iliĢkin bilgiler elektronik veya yazılı ortamda tek bir modül üzerinde 
tarafların katkılarıyla bir araya getirilmelidir. Bu Ģekilde oluĢturulacak ulusal bir veri tabanı yapılacak 
araĢtırmaların da önünü açacaktır. Aksi takdirde, yaĢanan olayların analiz edilerek değerlendirilmesi 
ve önleyici bir yaklaĢım izlemek mümkün olmayacaktır.  
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMADA DĠNĠN ROLÜ 

Ramazan ALTINTAġ 1 

GĠRĠġ 

YaĢadığımız yüzyılın en önemli sorunları arasında “güvenli bir hayat” yaĢama sorunu gelmektedir. Bu 
sebeple Ġslam,  emanet ve ehliyet kavramları üzerinde ısrarla durur.  Ġnsanda emniyet hissi, Arapçada 
her türlü korkunun gitmesi ve nefsin huzur bulması anlamına gelen emn kökünden türemiĢtir.2  Bilin-
diği gibi, yüce Allah‟ın en güzel isimlerinden birisi de “el-Mü‟min”3 olup; tasdik eden, emin kılan ve 
güven veren anlamına gelir.  Hiç kuĢkusuz kullarından her türlü Ģüphe ve tereddütleri kaldıran, iste-
yenlere iman ve korku içinde olanlara emniyet veren ancak Yüce Allah‟tır. O‟na inanan ve O‟na güve-
nen kimseler yegâne güven kaynağına tutunmuĢ olurlar. ĠĢte Allah‟tan gelen ilahi öğretiyi diliyle ikrar 
eden ve kalbiyle tasdik eden kimseye de  „mü‟min‟ denilir. Bu bağlamda mü‟min de, Allah‟a güven 
vermelidir.  Aynı zamanda mü‟minlik sıfatıyla özdeĢ olan kimse, kendini ontolojik anlamda güvende 
hissettiği gibi, aynı Ģekilde hemcinslerine, tabiat ve bütün bir varlık alanına kendisinden güvende 
olduğunu hissettirir.  Bu noktada iman, insana, var oluĢsal bir güvenlik sağlar.   

YaĢadığımız çağdaĢ toplumlarda, eğer; güven, güvenilirlik ve güven içinde olma gibi kavramlar çok 
kullanılmaya baĢlamıĢsa, sorun ahlaki anlamda derinleĢmiĢtir.  Her türlü güvensizliğin ortadan kaldı-
rıldığı ya da aĢağılara çekildiği toplumlarda, ancak; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında 
müreffeh bir düzen kurulabilir. Dolayısıyla, ahlaki anlamda “emîn” olan insanları yetiĢtirmek gerekir. 
Bütün peygamberlerin ortak sıfatları arasında “güvenilir bir kiĢiliğe” sahip olmaları gelmektedir. Hz. 
Peygamberin adı “Muhammedü‟l-Emîn”dir. ĠĢte o, bu bağlamda mü‟mini Ģöyle tanımlamıĢtır: “Mü‟min; 
insanların malları ve canları konusunda kendisine güvendiği kişidir.”4 Bir baĢka hadislerinde de, gü-
venilirlik vasfını imanın bir gereği olarak bildirmiĢ, bu vasfı yitiren kimsenin neredeyse imanını da 
yitirebileceğine dikkatlerimizi çekmiĢtir.5 Yine bir baĢka rivayette de Hz. Peygamber “Müslüman‟ı; 
diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi”6  olarak tanımlamıĢtır. Öncelikle Ģahsi manada 
içimizde “güven”i tam olarak sağlayabilirsek, dıĢımızda da bir “güven” atmosferi oluĢturabiliriz. Sonuç-
ta Müslümanların yaĢadığı Ģehirler “güvenilir belde” ,  seyahat ettiği yollar hem teknik ve hem de diğer 
unsurlar bakımından güvenli yollar,  coğrafyalar da bir “güven adası” haline dönüĢebilir. 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ VE DĠNĠN ETKĠSĠ 

Kur‟an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetinde, emanetlerin ehline verilmesinin emredilmesi,  son 
derece önemlidir. Bu emanet, sürücü belgesinden tutun da en küçük bir birimi yönetme liyakatine 
kadar insanın sorumluluk üslendiği her Ģeyde kendisini gösterir. Çünkü emanet, korunması ve yerine 
getirilmesi gereken haklardandır. Her iĢ ve görev, uzmanına verilmelidir. Emanetin kamu göreviyle de 
yakın bir iliĢkisi vardır. Bu bağlamda trafiğe çıkıp vasıta kullanma, hem yasal açıdan ve hem de vic-
dani sorumluluk açısından ehliyeti gerektirir. Emanetleri üslenme ehliyeti, toplumsal düzenin sağlıklı 
iĢlemesinin de olmazsa olmaz ilkelerindendir. Bu nedenle, Kur‟an‟da; “emanetleri ehline veriniz”7 
buyrulurken, Hz. Peygamber de bir toplumda emanetlerin ehline verilmemesini,  kıyamet alametlerin-

                                                           
1  Necmettin Erbakan Üniversitesi,  Ġlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, DĠB, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Üyesi. 
2 el-Ġsfehânî, Râgıb, el-Müfredât, Ġstanbul, 1986, 30. 
3 Bkz. 59/HaĢr, 23. 
4 Tirmizî “Ġman” 13; Nesâî “Ġman” 8. 
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 154.  
6 Buhari, “Ġman” 4-5; Müslim, “Ġman” 64-65. 
7 4/Nisa 58; 33/Ahzap 72. 
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den saymıĢtır.1  Emânet ve ehliyet kavramlarına sınırlandırıcı bir yorum getirmek yerine, korunması 
ve yerine getirilmesi gereken haklar bağlamında bakmak gerekmektedir.  

Ġslam, insanı, çok değerli bir varlık olarak görür. BaĢta insan olmak üzere, can taĢıyan bütün varlıkla-
rın yaĢama hakkı vardır. Bu sebeple, insana saygıyı temel alan kamu haklarına riayet etmek hem 
Müslümanlık ve hem de vatandaĢlık görevidir. Dolayısıyla, akıl, can ve mal dokunulmazlığı, Ġslam‟da, 
korunması ve üzerinde titrenmesi gereken temel haklardandır. Buna göre trafiği de yakından ilgilendi-
ren bu haklara yöneltilen saldırılara karĢı tedbir almak, hem yetkili mercilerin, hem toplumun ve hem 
de bizzat kiĢinin kendi görevleri arasına girer.  

Ülkemizde trafik kazalarının sebepleri arasında sürücü hataları büyük rol oynamaktadır. Bu tip sürü-
cülerden dolayı, insan hayatı kadar yol güvenliği de riskli bir duruma düĢmektedir. Burada idarenin de 
sorumlulukları vardır. Güvenli bir yolculuk için yollar, uluslar arası standartlara uygun olarak inĢa 
edilmeli ve sürücülere yönelik olarak konulan yol iĢaretleri görünür kılınmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.) 
planlı ĢehirleĢme üzerinde hassasiyetle durmuĢtur. Hatta Medine‟de evlerin aralarında bırakılması 
gereken mesafeleri belirlemiĢ, Ģehir yollarının geniĢliğini de bizzat kendisi tayin etmiĢtir. O zamanın 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak, trafiğin rahat akıĢını sağlamak maksadıyla bu geniĢlik, Ģehir planında 
(7) yedi zira (5,5 m.) olarak tespit edilmiĢtir.2  

Yol güvenliğini sağlamada vatandaĢın da sorumlulukları vardır. Bunların baĢında, yola atılan ya da yolu 
kayganlaĢtırıcı yağ gibi atıklardan ve trafiği riske sokucu Ģeylerden yollar arındırılmalıdır. Dinimizde 
çevreye karĢı duyarlılık son derece önemlidir. Ġnsan yaĢadığı çevreyi temiz ve bakımlı tutmalıdır. Kur‟an-
ı Kerim‟de yeryüzü, beĢiğe benzetilmiĢtir.3 Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.) çevre temizliğine özel bir 
önem göstermiĢ,  bütün çeĢitleriyle temizliğin imanın bir parçası olduğunu bildirmiĢtir. Bundan dolayıdır 
ki, yolda hoĢ olmayan bir madde görse temizlenmedikçe oradan geçmezdi. Herkesin gelip geçtiği yollara 
ve gölgelenip dinlendikleri yerlere abdest bozanları lanetli kiĢiler olarak saymıĢtır.4    

Bu hususta bir baĢka rivayette Hz. Peygamber (a.s), yollardan sürücülere eziyet veren Ģeyleri gider-
meyi imanın bir derecesi olarak nitelendirmiĢtir.5 Yol güvenliğini tehlikeye atıcı Ģeyleri gidermenin 
“iman”la iliĢkilendirilmesi oldukça anlamlıdır. Bu rivayette geçen eziyet kavramı umumilik ifade eder.  
Trafikte sürücü ve yolculara rahatsızlık veren her türlü davranıĢları içine alır. Hatta yolun inĢasından 
malzeme kullanmaya, standartlara uygun bir yol yapımından, kazalara davetiye çıkaran yollara atı l-
mıĢ ya da dökülmüĢ yağ ve mıcırlara, yol güvenliğini temin eden çizgilerden kedigözü ve korkuluklara 
varıncaya kadar tüm unsurları kapsar.  Bu konularda sorumluluk tamamen kamunun yol güvenliğini 
sağlamakla görevli olanlardadır.6 

TRAFĠK FIKHINI BĠLMEK  

Güvenli bir trafik ortamı oluĢturmada, devletin sorumluluğu kadar, bu devletin önemli bir unsuru olan 
sürücü vatandaĢlara da büyük görevler düĢmektedir. Her sürücü kendi güvenliğini düĢündüğü kadar, 
hem yolcuların ve hem de yayaların güvenliğini düĢünmelidir. Hz. Peygamberden gelen bir rivayette: 
“Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir”7  buyrulur. ĠĢte trafik kuralları da bun-

                                                           
1 Bkz. Buharî “ Ġlim” 2; “Rikâk” 35.  
2 Buhari “Mezâlim” 29; Müslim “Müsâkât” 31. 
3 Bkz. 78/Nebe‟ 6. 
4 Müslim “Tahâret” 68.  
5 Müslim “Ġman” 58.  
6 Köse, Saffet, “Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik”, Ġslam hukuku AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 10, (2010), s. 20-21.  
7 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Mısır, ts., VI, 84 (3600). 
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lardan birisidir. Yüzyıllardan beri, birçok deneyimin ortak ürünü olarak geliĢtirilen trafik kurallarına 
riayet etmek bir gerekliliktir. Bunların baĢında araçların periyodik bakımı ve aynı yolda seyahat eden 
araç sahiplerine saygı gelmektedir. Bu noktada trafik asla, öfke, dikkatsizlik ve gafleti affetmez. 
Kur‟an-ı Kerim‟de Yüce Allah sürekli sabredenlerle beraber olduğunu ifade etmektedir.1 Sabır, insanı 
olgunlaĢtırır, ötekine saygıyı besler ve hoĢgörü kültürünü geliĢtirir. Onun için psikolojik anlamda zor-
luklar karĢısında dayanma gücü kazandıran sabır ahlakı geliĢtirilmelidir. Öfkeyi iyi yönetme eğitimi,  
sadece aile içi Ģiddete önlemede değil,  öfkesini iyi kontrol edemeyen sürücüler için de geçerlidir.   
Sürücülerin trafikte yol açtıkları psikolojik ve fiziksel Ģiddet, çocuklara ve kadınlara yönelen Ģiddetten 
daha az değildir. Dolayısıyla sürücü belgesi almadan öfke kontrol merkezlerinde sürücüler de eğitim-
den geçirilmelidir. 

Bilindiği gibi  sürücülerin pîri Hz. Nuh (a.s)‟dır. Çünkü ona, Allah‟ın emriyle gemi yapma sanatının 
öğretilmesi yanında onun yürütülmesi ve yönetilmesi de öğretilmiĢtir. O, gemide yer alan bütün yolcu-
lara güven veren bir kaptan gibiydi. Aracı kullanan sürücüden de yolcuların güvende olması gerek-
mektedir. ĠĢte Hz. Nuh, gemiye binen tüm yolculara bu güveni Ģöyle telkin etmiĢti: “Binin ona. Onun 
yüzüp gitmesi de durması da Allah‟ın adıyladır. Şüphesiz rabbin çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”2 Bu âyette, Yüce Allah‟ımızın iki güzel ismine dikkatlerimiz çekilmektedir: Bunlardan birisi, 
kullarının hatalarını ve günahlarını bol bol bağıĢlayan anlamına gelen el-Gafûr; diğer ise, kullarına 
karĢı merhameti ve Ģefkati sonsuz olan er-Rahîm‟dir. Bu iki güzel isimden her araç sürücüsünün 
çıkaracağı hissenin baĢında,  hem taĢıdığı yolcuların hoĢ olmayan muamelelerine ve hem de kuralları 
ihlal eden yayaların tutumlarına affedici bir psikoloji ile yaklaĢmaları gelir.  Bu bağlamda, sürücü 
ehliyeti olan herkes, trafik fıkhını bilmek zorundadır. Burada fıkıhtan maksat, trafik kuralları alanında 
kiĢinin aleyhine ve lehine olan bilgiler konusunda yeterli bilgi sahibi olmasıdır.  Maalesef çoğu zaman 
gerek bilgisizlikten ve gerekse dalgınlıktan dolayı yapılan kural ihlalleri hem mal ve hem de can kayıp-
larına yol açmaktadır.  

HIZ SINIRINA UYGUN HAREKET ETMEK 

Kur‟an-ı Kerim‟de “yolcuya hakkını ver”3 buyrulur. Eğer biz güvenlik Ģeridi olarak ayrılmıĢ yolda ve 
yayalar için belirlenmiĢ alanlarda araç sürmeye kalkar bir de aceleciliğimizden dolayı ıĢık ihlali yapa-
rak yayaların haklarını çiğnersek, yolcuya hakkını vermemiĢ oluruz. Kaldı ki, yolların kenarlarında hız 
sınırı levhaları vardır. Hız sınırının ihlali neticesinde meydana gelen ölümlü kazaların intiharda bulu-
nan kimseden bir farkı yoktur. İntihar, insanın kendisine yönelik olarak iĢlediği suçtur. Yüce Allah, 
haksız yere cana kıymayı yasaklamıĢtır.4 Bu sebeple insan, baĢkalarının hayat hakkına saygılı oldu-
ğu gibi kendi hayat hakkına da saygılı olmalıdır. Bizim bedenimiz üzerinde tasarrufta bulunma yetki-
miz yoktur. Beden, bizi yaratana aittir. 

Yine Kur‟an-ı Kerim‟de; “yürüyüşünde ölçülü ol”5 ayetinin kapsam alanına “normal hız sınırını aşma 
ve ölçülü ol” manası da girer. Bir Müslüman nasıl ki, itikattan ibadete, insani iliĢkilerinden yeme-içme 
hatta giyinme biçimine varıncaya kadar her türlü aĢırılık ve gerilikten uzak duracaksa, bir sürücü de 
hız konusunda her türlü ifrat ve tefritten uzaklaĢarak ölçülü olmayı kendisine ilke edinmelidir. Böyle bir 
davranıĢ hem kendi hayatını ve hem de diğer insanların hayatını riske etmekten korur. Hz. Peygam-
ber (a.s) Veda haccından dönerken binitli olan eĢlerinin develerini idare eden, hızlı yürüsünler diye 

                                                           
1 Bkz. 2/Bakara 153.  
2 11/Hûd 41.  
3 17/Ġsrâ 26.  
4 6/En‟âm 151.  
5 31/Lokman 19. 
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güzel nağmeler söyleyen EnceĢe‟ye: “Ey Enceşe! Billurları taşıyorsun, develeri yavaş sür”1 buyurma-
sı, araç sürücüleri için trafik kuralları arasında yer alan hız sınırı konusunda bir fikir vermelidir, diye 
düĢünüyorum.  

Öte yandan her sürücü, yol güvenliğini tehlikeye atacak davranıĢlardan Ģiddetle kaçınmalıdır. Biraz 
önce iĢaret ettiğimiz gibi,  hız sınırını ihlal etmenin yanında, özellikle tır ya da kamyonlar gibi ağır yük 
taĢıyan araçların üzerinde taĢınan yükler, yol güvenliğini tehlikeye atacak Ģekilde yüklenmemelidir. 
Bu hususta gösterilecek ihmal, yerine göre büyük can ve mal kayıplarına yol açabilir. Bu konuda da 
azami itina gösterilmelidir. Kur‟an‟ı  Kerim‟de birçok ayette sebeplere tevessül etmek/sarılmak gerek-
tiği üzerinde durulmaktadır. Bir ayette, savaĢa çıkmadan önce: “Ey iman edenler! Hazırlığınızı görün” 
2 buyrularak, tevekkülden önce maddi anlamda tedbirli olmamız isteniyor. Hz. Peygamber‟de: “Önce 
deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah‟a tevekkül et” 3 buyurmak suretiyle, tevekkülden önce yap-
mamız gereken esasa dikkatlerimizi çekiyor. “Önce tedbir, sonra takdir inancı”, bizim itikadımız olma-
lıdır.  Bir sürücüye de gerekli olan Ģey, araçla ilgili her türlü tedbiri önceden aldıktan sonra, takdire 
vurgu yapmak kalır.  

AKIL GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK 

Yol hakkı, kamunun ortak bir hakkıdır. Kamunun eĢit bir Ģekilde yararlanma hakkı olan yollarda araç 
kullanmak bilgi,  deneyim,  uyanıklık, sabır, saygı ve kuralları gözetme gibi birçok unsura uygun 
hareket etmeyi birlikte gerektirir.   Bundan dolayı,   trafiğe çıkan her sürücü duygudaĢlık yapmalı, 
baĢta kendisi olmak üzere akıl, can ve malı korumada gerekli tedbirleri almalıdır. Bu konuda Ġslam‟ın 
temel ilkeleri arasında;  “zarar yoktur, zarara karşılık vermek de yoktur”4 inancı yer alır. Maalesef 
günümüzde Hala trafik kazalarının yüzde 60'ının sebebi, sürücülerin alkol ve eroin gibi uyuĢturucu 
madde kullanmaları yüzündendir. Ġslam, akıl emniyetini korumada her türlü zararlı alıĢkanlıkları ya-
saklamıĢtır. Bu sebeple Ġslam‟da, akıl sağlığını ve amaçları doğrultusunda iĢleyiĢini bozan içki haram 
kılınmıĢtır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan 
kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sok-
mak ve sizi Allah‟ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?”5 Bu yüzden bir 
hadis‟te: “İçki bütün kötülüklerin anasıdır”6 buyrulmuĢtur.  

Aklın korunması, insanın hem kendisine ve hem de diğer insanlara saygılı olmasının bir gereğidir.7 
Bu sebeple, özellikle sürücülerin akıl sağlığını bozan her türlü içki ve diğer örtücü (uyuĢturucu) Ģey-
lerden Ģiddetle uzak durmaları, hele hele alkollü iken yola çıkmamaları gerekir.8 Bütün uyarılara 
rağmen, trafikte alkol ve uyuĢturucu madde kullananlara caydırıcı manada cezaların verilmesine ek 
olarak eğitim de verilmelidir. Yine bütün ikazlara ve bilgilendirmelere rağmen,  günümüzde, yasal 
alkol sınırlarını ihlal eden, hız sınırına uymayan, geçiĢ hakkına saygı duymayan, kırmızı ıĢık ihlali 
yapmada bir beis görmeyen pek çok sürücü, maalesef yaralamanın da ötesinde can ve mal kayıpları-
na neden olucu kazalara sebebiyet vermektedir. Bu saydığımız tüm hususlar, doğrudan hak-hukuk, 
ahlak anlayıĢı ve trafik kültürüyle ilgilidir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının kahır ekseriye-

                                                           
1 Buharî “Edeb” 90; Müslim “Fezâil” 70. 
2 4/Nisa 71. 
3 Tirmizi “Kıyamet” 60.  
4 Ġbn Mâce “Ahkâm” 17.  
5 el-Mâide 5/90-91. 
6 Nesâî, “EĢribe” 44. 
7 Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuku Metodolojisi, çev. A. ġener,  Ankara, 1986, s. 314. 
8 Bûtî, Ramazan, Davâbitu‟l-Maslaha, Beyrut, 1982, s. 250. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

302 

tinin trafik kültüründen yoksunluktan kaynaklandığı da bir gerçektir. Bu konuda mutlaka toplumsal bir 
bilinç oluĢturulmalıdır. 

CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠNĠ KORUMAK 

Ġslam, insan hayatına büyük değer verir. Çünkü insan, varlıkların en Ģereflisidir. Bu sebeple, dinimiz 
genelin yararını/maslahatlarını korumayı olmazsa olmaz temel bir hak olarak görmüĢtür.  Açlık, hasta-
lık,  susuzluk, öldürme, faili meçhul ve çevre kirliliği gibi toplumun geliĢmesini tehdit eden her türlü 
tehlikeye karĢı birey ve toplumu korumayı hedeflemiĢtir. Can güvenliği, Ġslam‟ın temel haklarındandır. 
Dinimizde bu hak, dokunulmaz kabul edilmiĢtir.  Hayat, Allah‟ın zâti ve sübuti sıfatlarından birisidir.  
Bunun için Kur‟an-ı Kerim‟de: “Kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir 
canı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir”1 buyrulur.  Hz. Peygamber de, bütün insanlığa seslendi-
ği veda haccı hutbesinde; insanların Hz. Âdem‟in çocukları olmaları itibariyle kardeĢ olduklarını be-
lirtmiĢ; mallarının, canlarının ve namuslarının dokunulmaz olduğunu ve her türlü haksız saldırıdan 
korunduğunu ilan etmiĢtir.2 Buna rağmen, her sene trafik kazalarında binlerce insanımızı yitiriyoruz, 
yüzlercesi de sakat kalıyor. Bu sebeple Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu‟na en çok 
sorulan sorular arasında “trafik kazası ile ölüme sebep olmanın hükmü nedir?” sorusu gelmektedir. 
Trafik kazası sonucu ölüm ya da yaralamaya sebep olmanın hükmü, hataen adam öldürme ve yara-
lamanın hükmüne girer. Bu hususta Kur‟an-ı Kerim‟de Ģöyle buyrulur: “Bir müminin bir mümini öldür-
mesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir 
mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen 
kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. 
Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve 
mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü 
için iki ay ardı ardına oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”3   

Görüldüğü gibi bu ayette, kasd olmadığı sürece hataen bir insanın ölümüne sebep olmanın durumu 
anlatılmaktadır. Buna göre, trafikte, bir müminin ölümüne sebebiyet veren kiĢinin, kefaret olarak iki ay 
aralıksız oruç tutması; ayrıca ölünün yakınlarının talep etmesi halinde, suç oranında diyet (kan para-
sı) ödemesi gerekir. Diyetin (kan parasının) ödenecek miktarı; altından, bin dinar; gümüĢten, onbin 
dirhem; deveden, 100 deve veya bedelidir. Ebû Hanife‟ye göre diyet; ancak bu üç Ģeyden birisi ile 
olur. Ġmâm Ebû Muhammed ve Ebû Yusuf‟a göre, bu üç maldan olmakla birlikte sığırdan 200 sığır, 
koyundan iki bin koyun, elbiselerden yeni ve iyi giyecek 200 elbisedir. Özellikle bu malların seçilmesi, 
diyetlerin değer kaybına uğramayan mallar cinsinden olmasından dolayıdır. Kan bedeli de denilen bu 
ceza, 200 sığır veya 2000 koyunun değeri üzerinden hesaplanarak maktulün yakınlarına verilir. Diyet 
(kan parası) almak ölenin yakınlarının hakkıdır. Söz konusu kiĢilerin bu hakkını talep etmesinde bir 
sakınca yoktur, alacağı para da kendisine helaldir. 

Bir baĢka soru da “trafik kazası sonucu kazaya sebebiyet verenlerin sebebiyet verilen kişilere sigortası-
nın ödediği para helal midir? Bu para helal ise, alınan parayla zekât, fitre verilir mi?” Ģeklinde sorulmak-
tadır. Ġslami hükümlere göre, hata sonucu bir mü‟minin ölümüne sebep olan kiĢinin, kefaret olarak iki ay, 
aralıksız oruç tutması, ayrıca ölenin yakınlarının talep etmesi halinde, hata oranında tazminat ödemesi 
gerekir. Trafik kazası sonucunda ölüme sebebiyet vermek de hata ile öldürme statüsünde değerlendirilir. 

                                                           
1 5/Maide 32.  
2Zebidi, Zeynüddin,  Sahih-i Buharî Tercemesi, terc. Kamil Miras, Ankara,  I, 76; X, 401–402. 
3 4/Nisa 42. 
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Bu itibarla, kaza sonucunda ölen kimsenin mirasçıları, yetkili merciin belirlediği suç oranında karĢı taraf-
tan veya karĢı tarafın sigorta kurumundan mahkemece öngörülecek tazminatı alabilirler. 

Trafik kazaları, mal kaybına da yol açmaktadır. Din ĠĢleri Yüksek Kurulu‟na sorulan sorular arasında  
“mal” kayıplarıyla ilgili mağduriyeti ödeme konusu da vardır. Trafik kazasına karıĢan araçların, bağlı 
olduğu sigorta ve kasko Ģirketlerinden tazminat almanın hükmüyle ilgili de sorular gelmektedir. Bu 
hususta da kurulumuz, maddi mağduriyet göz önünde bulundurularak bu Ģirketler tarafından ödemesi 
yapılacak olan tazminatın dinimizce bir sakıncasının olmadığı yolunda karar vermektedir.  Eğer taraf-
lar dava açmıĢ ve mağdur taraf hakkını mahkemenin lehine hükmetmesi neticesinde alacaksa, mah-
keme kararıyla aileye ödenen diyet ve tazminat helaldir, denilmiĢti.  

SONUÇ 

Ġnsan hayatı muhteremdir. Buna rağmen her yıl, binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. 
Akıl, can ve mal güvenliğine riayet etmek dinimizde farzdır. Can ve mal güvenliğini sağlama konu-
sunda tedbirler almak da farzdır. Bu sebeple devletin araç, araç kontrolü, yol yapımı ve yolla ilgili 
alınması gereken bütün tedbirleri alması bir sorumluluktur.  Aynı Ģekilde araç sürücülerinin de ehliyet 
alma, arabanın bakımını zamanında yaptırma ve trafik kurallarını gözetme gibi benzer sorumlulukları 
vardır. Bu sorumluluklara azami ölçüde uygun davranıĢta bulunmaları gerekir. Trafikte kural ihlali, hak 
ihlalidir, doğrudan kul hakkı devreye girmektedir. Bu konuda hak temelli bir yaklaĢım sergilenmelidir.  

Bu bağlamda trafikle ilgili eğitim anaokulundan itibaren baĢlatılmalıdır. Trafik konusunda toplumsal bir 
bilinç oluĢturulmalıdır. Bu konuya katkıda bulunmak adına Din görevlilerimiz camilerde hutbe oku-
makta, vaizlerimiz de konuĢmalarının bir kısmını trafik kurallarına uymanın yararlarına ayırmaktadır. 
Elbette bu konuda bütün resmi ve sivil toplum kuruluĢlarına büyük görevler düĢmektedir. Her kurum, 
üzerine düĢeni yapmak gibi bir sorumluluk taĢımaktadır.  
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TRAFĠK AHLÂKI (Dini Değerler Bağlamında Bir YaklaĢım) 

 

Saffet KÖSE 

GĠRĠġ 

Trafik düzeni bir medeniyetin dıĢarıdan görünüĢüdür/aynasıdır. Bir ülkede veya bölgede insanın ne 
kadar saygıya değer olduğunu trafiğin iĢleyiĢiyle ölçmek mümkündür. Bu açıdan aynaya baktığımızda 
ülkemiz açısından görüntü hiç de iç açıcı gözükmemektedir (http://www.trafik.gov.tr/). Resmi verile-
re göre (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istatistikleri) trafik kazalarında 
binlerce insanımızı kaybetmiĢ bulunuyoruz. Öyle ki bu sayı 1980-2008 yılları arası dikkate alınırsa 
yıllık olarak 4.000‟in altına düĢmemiĢtir. Hatta öyle yıllar olmuĢtur ki bu sayı 7.000‟i geçmiĢtir. Mesela 
1986‟da 92.625 kazada 7315, 1987‟de 110.207 kazada 7530 kiĢi ölmüĢtür. Türkiye'de son 10 yılda 
meydana gelen trafik kazalarında 50 binden fazla kiĢinin öldüğü, bir milyonun üzerinde insanın da 
yaralandığı ya da sakat kaldığı sağlam bir veri olarak karĢımızda durmaktadır. Maddi hasar ve kayıt-
lara geçmemiĢ ölü insan sayısı da dikkate alınırsa meselenin daha vahim boyutlarda olduğu görüle-
cektir.  

Maalesef ülkemizin trafik kazalarında dünya üçüncüsü olduğu ve ölüm sebepleri arasında trafik kaza-
larının üçüncü sırada yer aldığı acı bir gerçek olarak karĢımızda durmaktadır. Bu kadar çabaya rağ-
men sadece geçen yıl (2008) 929.304 kaza olmuĢ ve 4228 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 
183.841 kiĢi ise yaralanmıĢtır. Bu bilgi, sorunun hala ciddi biçimde devam ettiğini göstermektedir. 
Dünyada ise trafik kazalarında ölen insan sayısı yıllık olarak 1.250.000 civarındadır ki bu çok ciddi bir 
rakamdır. 

Ülkemizde trafik kazalarının sebepleri arasında % 95‟in üzerinde bir oranla sürücü hataları ilk sırada 
yer almaktadır. AĢırı hız yapma, yorgun, dalgın, uykusuz ve alkollü araç kullanımı, öfke ve sabırsızlık, 
kuralları ihmal ve benzeri hatalarda belirleyici rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra yayaların dikkatsizli-
ği, yetersiz yollar, bakımsız araçlar da kazalara sebep olan etkenler arasındadır. 

 

I- DĠN VE TRAFĠK 

Seyrü seferin insan / hayvan gücü yerine makine ve motor kuvvetine taĢındığı günden itibaren yol 
yapımından araçlarına varıncaya kadar modern trafiğin bütün unsurlarını tamamen teknolojik geliĢ-
melere borçlu olduğumuzu öncelikle ifade etmeliyiz. Bu gün kara, deniz, hava ve demir yolu ulaĢımı 
bir düzen içinde devam etmektedir. Bu açıdan yaĢadığımız boyutlarıyla trafik sorununu modern bir 
problem olarak kabul etmemiz gerekir. Bu durumda öncelikle trafik kurallarının oluĢturulması ve 
uygulanmasında dini ilke ve kurallar ne kadar rol oynayabilir? sorusuna makul bir temel bulmamız 
gerekirse Ģuradan baĢlamamız uygun olur. Ġslâm‟ın iki temel kaynağı Kur‟ân ve Sünnet insan-Allâh, 
insan-insan ve insan-alem iliĢkilerini bazen ayrıntılı hükümlerle bazen de temel ilkeler vazederek 
buradan içtihat yoluyla elde edilecek hükümlerle düzenleme yoluna gitmiĢtir. Her iki belirleme biçimi 
de iĢin doğası gereğidir. Hükümlerinin ayrıntılı belirlendiği konular kendilerindeki maslahatın sabit 
olması, ilkeler Ģeklinde gelenler ise zaman ve mekânı aĢacak dinamizmin sağlanması amacına yöne-
liktir. Bu husus Ġslâm‟ın süreklilik ve evrensellik özelliğinin zaruri sonucudur. Trafik hususunda ise 
hem ayrıntı hem de ilkelerden oluĢan yelpazede tabii hükümlerin ve esasların bulunduğunu belirtme-
miz gerekir.   

http://www.trafik.gov.tr/
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II-TRAFĠĞĠN ĠġLEYĠġĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL ESASLAR 

A- Teknoloji Kevnî Âyetlerin Maddeye Uygulanmasından DoğmuĢtur, Eziyet Amacıyla Kullanı-
lamaz 

Kur‟ân-ı Kerîm, evrendeki mükemmel denge ve düzene iĢaret ederek insanlardan bu bilinçli tasarımın 
araĢtırılmasını talep etmiĢtir. Klasik literatürde kevnî ayetler denilen evrendeki düzenin incelenmesi, 
sebep-sonuç iliĢkilerinin tespit edilmesi, bu yöndeki Ġlâhî kanunların keĢfedilmesi Allâh‟a götürecek 
yollardan birisidir. Birçok ayette bu noktaya vurgu vardır.1 Kur‟ân-ı Kerîm insana bu gerçekleri görebi-
lecek idrak kabiliyetleri (basâir) verildiğini belirtir.2 Bu sebeple, fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp 
gibi konusu madde olan ilimlerle uğraĢmak aynen ilâhiyat disiplinleri gibi Ġslam toplumunda farz-ı 
kifâye (toplumsal vecîbe) kabul edilmiĢ ve herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan aynı değerde ele 
alınmıĢtır. Çünkü bunların kanunları da Allâh Te„âlâ tarafından vazedilmiĢtir. Mesela uçuĢ kanunları, 
mühendisliği ilgilendiren kanunlar bizzat Allâh tarafından vazedilmiĢtir. Ġnsanın yaptığı sadece bu 
kanunları keĢfedip maddeye uygulamak yani uçak yapıp uçmaktan, sağlam dev katlı binalar, muhte-
Ģem makineler yapıp kullanmaktan ibarettir. Bu kanunlar yaratılmasaydı bu sonuçlar elde edilemezdi. 
Buradan hareketle diyebiliriz ki teknoloji, incelikleri keĢfedilebilen ya da sırrı anlaĢılabilen, sebep-
sonuç iliĢkileri çözülebilen kevnî ayetlerin maddeye uygulanıĢından doğmuĢtur.  

Elde edilen teknolojinin tabii sonucu olarak insan, hayatını kolaylaĢtıran kanunlar yarattığı, bunları 
çözebilecek aklî güç ve yetenek verdiği için Allâh‟a Ģükretmek zorundadır. Aksi küfrân-ı nimettir. ĠĢte 
bütün bu sebeplerle teknolojiyi nimet olmaktan çıkarıp eziyet haline dönüĢtürmek, zulüm ve haksızlı-
ğa vasıta kılmak küfrân-ı nimettir ve Allâh‟ın asla kabul etmediği bir husustur.3 Allâh, kullarına zulme-
dici olmadığına göre,4 koyduğu metafizik ya da fizik kanunları insanın menfaatini / maslahatını sağ-
laması amacıyla vazetmiĢtir. Yüce Allâh‟ın yarattığı ve evrene koyduğu fıtrat kanunları keĢfedildiğinde 
zulme / mefsedete vasıta kılınamaz, maddeye uygulandığında yani teknolojiye dönüĢtürüldüğünde 
insanlara eziyet edecek Ģekilde keyfi biçimde kullanılamaz, sadece insanın salahına kullanılabilir. 
Kara, hava, deniz ve demiryolu taĢıtlarının kullanımı buna uygun olmak zorundadır ki trafik kuralları 
bunu sağlamaktadır. Bu yönü itibariyle trafiği düzenleyen kurallar fıtrî/tabiî özelliğe sahiptir. Bu açıdan 
Ġslam‟ın hâkim olmadığı geliĢmiĢ gayr-ı Müslim ülkelerde belki de Müslümanlara örnek teĢkil edecek 
bir düzen kurulmuĢ bulunmaktadır. Bu seviyeyi yakalamak hatta geçmek hem insani hem de dini bir 
vecibedir. O halde bu kuralları kim emrederse emretsin sırf bu sebeple uymak bir zorunluluktur. 

B- Her ĠĢ Kendi Tabii Kuralına Göre Lâyık-ı Vechiyle Yapılmalıdır  

Az önce ifade edildiği üzere trafik kaideleri can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan ve uyuldu-
ğunda da büyük ölçüde bunu sağlayan tabii-fıtrî kurallardan oluĢmaktadır. Bu kurallara uymayı zorun-
lu kılan biraz da bu özelliğidir. Kur‟ân-ı Kerîm‟in medeniyetin temeline iĢaret eden Ģu ayeti ve bu tür 
tabii kurallara uymayı emretmektedir: 

“Evlere kapılarından girin. Allâh‟ın emir ve yasaklarına karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Umu-
lur ki kurtuluşa erersiniz.”5 

                                                           
1 mesela bk. Bakara, (2), 164; Yûnuıs (10), 5, 67; Ra„d (13), 2-4; Enbiyâ‟ (21), 31-32; Furkân (25), 2; Rûm (30), 20-25; Kamer (54), 
49; Rahmân (55), 5-7; Mülk (67), 3-5; Kıyâme (75), 8-9; Ġnsân (76), 8-10; Tekvîr (81), 1-14; Ġnfitâr (82), 1-9; ĠnĢikâk (84), 1-5. 
2 En„âm (6), 104. 
3 Bk. Ġbrâhim (14), 34. 
4 Âl-i Ġmrân (3), 182; Enfâl (8), 51; Hacc (22), 10; Fussılet (41), 46;  
5 Bakara (2), 189. 
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MeĢhur müfessir ZemahĢerî‟nin (ö.538/1144) yorumuyla ayet Ģunu ifade eder: “Her iĢi kendi tabii 
kuralına / metoduna göre layık-ı vechiyle yapın. Aksini yapmayın.”1 Her iĢin bir münasibi, yöntemi, 
ona ait tabii kuralı vardır. O da onun kapısından girmektir. Yani kuralını uygulamaktır. Maksada ulaĢtı-
ran budur. Ġyilik (birr) de bundan doğar. Onun aksini yapmak iĢleri tersine götürür. Ebussuûd Efen-
di‟nin (ö.982/1574) ifadesiyle kural dıĢılıkta („udûl) iyilik yoktur.2 Bu ayette anlatıldığı üzere zaten 
evlere kapıdan girilir. Tabii olan budur. Cahiliye Araplarının yaptığı gibi evlere arkadan girmek ve 
bundan hayır ummak tabii olana aykırılık taĢıdığı için hayırlı bir sonuç vermez. Bütün iĢler böyledir. 
Belki de bu konuda en çok söz edilecek husus trafik kurallarıdır. Bu tabii-fıtrî kurallar bütün dinlerde 
sağlanması istenen can ve mal emniyetinin teminatıdır. Onlara uymamak ya da görmezden gelmek 
telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olabilir. Nitekim de olmaktadır. O halde evlere kapılarından 
girileceği gibi trafiğe girerken de kural ne ise ona göre hareket etmek gerekir. Buna göre mesela yola 
çizgi çekilmesi, oto korkuluk, emniyet Ģeridi yapılması, trafik iĢaretleri ve ıĢıklar yerleĢtirilmesi, çift 
Ģerit yapılması yolun zaruriyyatındır.      

Yol güvenliğinin temini bu bağlamda yoldan eziyet ve zararı kaldıracak tedbirleri almak devletin ilgili 
otoritesinin görevidir.3 Bu konuda yetkili makamın maslahat gereği olan emir ve yasaklarına uymak 
vecibedir.4  

C-Trafik Kuralları ve Kul Hakkı 

Toplumsal hayat, insanların sürekli olarak haklar ve vazifelerle karĢı karĢıya geldiği dinamik bir iliĢki-
ler ağının hâkim olduğu süreci ifade eder. Bu iliĢkilerin en yoğun ve somut biçimde yaĢandığı ortak 
alanlar vardır. Bunlardan birisi yoldur. Umumî yolların menfaatinde bütün toplum müĢterektir.5 Dolayı-
sıyla yolların kullanımında herkes hak sahibi olduğu kadar belli kurallarla da bağlıdırlar. Böyle bir 
ortamda sürücülerin, yolcuların, yayaların, yol kenarlarında yer alan mekân sahiplerinin kendileri 
dıĢındakilere karĢı sorumlulukları vardır. Bu mes‟uliyetlerin yerine getirilmemesi dini literatürdeki 
karĢılığıyla kul hakkının ihlali anlamına gelir. Mesela kırmızı ıĢığı dikkate almayıp seyre devam etmek 
kendilerine yeĢil ıĢık yanmıĢ olanların hakkını ihlaldir. Ticaret erbabının kaldırımları iĢgal etmesi 
yayaların hakkının ihlalidir. Yayaların araçlara ayrılmıĢ yoldan gitmesi sürücülerin hakkının ihlalidir. 
Hakkı ihlal edilip de bundan zarar görenler bu dünyada cezasız kalsalar bile kıyamet gününde hesap-
laĢacaklardır.  

Kur‟ân-ı Kerîm kul hakkına karĢı sorumluluğun ağırlığına dikkat çeker. Müfessirler “Ey kavmimiz! Allah‟ın 
davetçisine icabet edin. O‟na iman edin ki sizin günahlarınızdan bir kısmını yarlığasın ve sizi çok elem 
verici bir azaptan kurtarsın”6 ayetinden hareketle kul hakkının af kapsamı dıĢında olduğunu belirtmiĢler-
dir.7 Üstelik hata ve unutma gibi kasıt dıĢı etkenler de bu hakkı düĢürmemektedir. Bu sebeple Hz. Pey-
gamber‟in kul hakkını ihlal edenleri müflis olarak nitelendirmesi,8 kul haklarından doğan günahın Allah 
tarafından affının söz konusu olmadığını belirtmesi9 de bu görüĢü güçlendirmektedir.  

                                                           
1 el-Keşşâf, Kahire 1366/1947, I, 235. 
2 İrşâdü‟l-„akli‟s-selîm, Beyrut 1983, I, 203. 
3 Mâverdî, el-Ahkâmu‟s-sultâniyye (nĢr. Ahmed Mübârek el-Bağdâdî), Beyrut 1409/1989, s. 246. 
4 Nisâ‟ (4), 59; Darekutnî, “Îdeyn”, 3. 
5 Mâverdî, er-Rütbe fî talebi‟l-hisbe (nĢr. Ahmed Câbir Bedrân), Kahire 1423/2002, s. 166; Gazzâlî, İhyâü „ulûmi‟d-dîn, Beyrut, 
ts. (Dâru‟l-Ma„rife), II, 339; Ġbnü‟l-Uhuvve, Me„âlimü‟l-kurbe (Reuben Levy), Kahire 1938, s. 78, 79.  
6 Ahkâf (46), 31. 
7 ZemahĢerî, a.g.e., IV, 312; Beyzâvî, a.g.e., V, 126; ġeyhzâde, a.g.e., IV, 246; Ebussuûd, a.g.e., VIII, 89; Cemel, a.g.e., IV, 
138; Elmalılı, Hak Dini, a.g.e., VI, 4362. 
8 Müslim, “Birr”, 60. 
9 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 240. 
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D- Tabii-Fıtrî Kuralları Ġhmalin Sonucu: Fesat 

En genel anlamıyla fesat itidal çizgisinden uzaklaĢmak, istikametten ayrılmak demektir.1 Kur‟ân-ı 
Kerîm‟de açıkça ifade edildiği üzere Allâh‟ın her Ģey için koyduğu bir ölçü, kanun vardır. EĢyanın 
dengesini sağlayan mîzân / terâzî vardır. Yapılan iĢlerden netice alabilmek için bu ölçünün gözetilme-
si onun kanunun uygulanması gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan Ģey kargaĢa ve çöküĢtür.2 
Kur‟ân-ı Kerîm‟de fesat çıkarmak birçok ayette yasaklanmaktadır.3 “Yeryüzünde bozgunculuk yapa-
rak kargaĢa çıkarmayın”4 ayetini müfessirler kibirli bir Ģekilde azgınlık taĢkınlık yaparak, bozgunculuk 
çıkararak dolaĢmayın Ģeklinde yorumlamaktadırlar.5 Trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanan 
fesadın sonucu can ve mal kaybıdır.    

Sosyal hayatta insanlar arasındaki iliĢkilerde adaletin, dengenin gözetilmeyiĢi bütün münasebetleri 
bozduğu gibi eĢya ile iliĢkilerde de dengenin, standardın göz ardı edilmesi yıkım ve çöküĢü berabe-
rinde getirir. Buna göre bir ülkenin yolları kullanılan malzemeden teknik donanımına, inĢa biçimine 
varıncaya kadar standartlarına uygun inĢa edilmeli, kendi tabii-fıtrî kuralı neyi gerektiriyorsa o yerine 
getirilmelidir. Mesela antlaĢmaya aykırı olarak malzemeyi eksik kullanmak dünyada o iĢin fesadını, 
ahirette de azabını gerektirir. Oysa Mutaffifîn suresinde insanların peĢine düĢmedikleri çok basit hak 
ihlallerinin bile kayda geçtiği, hesap gününde bunlar için büyük bir mahkemenin kurulacağı ve haksız-
lıkların hesabının sorulacağı açık bir Ģekilde anlatılmaktadır. 

Buna göre söz gelimi yol inĢaatında antlaĢma hükümlerine aykırı hareket etme, hileyi kamufle etme, 
standardı düĢürme ihlal edilmiĢ bir kul hakkı olarak sahibi aleyhine kayda geçmektedir ki hesabı bu 
dünyada olmasa bile ahirette mutlaka sorulacaktır. 

E- Zarar Yoktur 

Hz. Peygamber‟in kısa söz ile derin anlamlar ihtiva eden ifadelerinden olan “zarar yoktur, zarara 
karĢılık zarar vermek de yoktur” hadisi6 her türlü zararı yasaklamaktadır. Hz. Peygamber‟in bu ifadesi 
dikkatle incelendiğinde cinsi nefyeden lâ edatından sonra gelen nekre kelime umûmîlik ifade edece-
ğinden her türlü zararı yasaklamaktadır. “Kim helalinden kazanıp yer, sünnet üzere (dinin emir ve 
yasakları doğrultusunda) yaĢar ve insanlar da kötülüğünden / Ģerrinden emin olursa o kiĢi cennete 
girer”7 hadisi de bâika‟nın çoğulu olan bevâik kelimesiyle bütün zulüm, aldatma, eziyet çeĢitlerini8 
yasaklamaktadır.  

Hz. Peygamber müslümanı diğer müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimse; 
mü‟mini, diğer mü‟minlerin kendisinden canları ve malları konusunda emin oldukları kimse; muhâciri 
de kötülüğü terk edip ondan kaçan kimse Ģeklinde tanımlamaktadır.9 

Bu genel nitelikli hadislere trafikteki zarar ve eziyet de dahildir. 

 

                                                           
1 Râgıb el-ısfahânî, el-Müfredât, “fesâd” md. 
2 En„âm (6), 152; A„râf (7), 85; Hûd (11), 84; Ġsrâ‟ (17), 35; ġu„arâ‟ (26), 181-183; Kamer (54), 49; Rahmân (55), 7-9; Hadîd (57), 25.   
3 bk. M. Fuâd Abdülbâkî, el-Mu„cemü‟l-müfehres, “fesâd” md. 
4 Bakara (2), 60; A„râf (7), 74; Hûd (11), 85; ġu„arâ‟ (26), 183; Ankebût (29), 36. 
5 Msl. bk. Taberî, Câmi„u‟l-beyân, I, 348-349. 
6 Ġbn Mâce, “Ahkâm”, 17; Mâlik, el-Muvatta‟, “Akdiye”, 31; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 327; Mecelle, md. 19. 
7 Tirmizî, “Kıyâmet”, 22. 
8 Mübârekpûrî, Mir‟âtü‟l-mefâtîh, Hindistan 1401/1984, I, 283.   
9 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 206. 
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III-TRAFĠĞĠN ĠġLEYĠġĠNĠ KONU ALAN NASSLAR  

A- Yolda Eziyet Etmemek 

Hz. Peygamber hadislerinde özellikle yolda insanlara eziyet veren Ģeylerin yapılmamasını istemiĢtir. 
ġu hadis bunu açık bir Ģekilde dile getirir: 

“Îmân yetmiĢ yahut altmıĢ küsur Ģubedir. Bunların en üstünü Lâ ilâhe İllallâh (Allâh‟tan baĢka ilâh 
yoktur) sözüdür. En alt derecesi ise yoldan eziyet veren Ģeyleri gidermektir.” 1 

Keza Hz. Peygamber‟in yoldan eziyet veren Ģeyin kaldırılmasını2 mesela yol üstlerine atılan çöpü 
(kemik) kaldırmayı teĢvik ederek sadaka sayması,3 yolların ve dinlenme mekânlarının kirletilmesinin 
lanete vesile bir davranıĢ olduğunu ilan etmesi,4 yol üstlerinin trafiği engelleyecek meĢguliyetlerden 
arındırılması talebi,5 yoldaki pisliği eziyet olarak isimlendirmesi,6 yoldan eziyet veren bir dikeni kaldı-
randan Allah‟ın razı olarak onun günahlarını bağıĢladığını bildirmesi,7 yine sahabeden birisine en 
faydalı amelin yoldan eziyeti kaldırmak olduğunu ifade buyurması,8 ümmetinin amellerinin iyisiyle 
kötüsüyle kendisine arz olunduğunu ve bunlar içinde yoldan eziyeti kaldırmanın güzel ameller içinde 
yer aldığını müjdelemesi9 trafik kültürü oluĢturacak derinliğe sahiptir.  

Hadiste geçen eziyet ifadesi de umûmîlik ifade eder ve insanlara rahatsızlık veren her türlü haksız 
uygulama ve eylemleri kapsar. Yolun inĢasından kullanımına ve teknik donanımlarına varıncaya 
kadar eziyet veren bütün her Ģey buna dâhildir. Örneklendirmek gerekirse yol yapımı açısından: Yol 
inĢaatında uygun malzeme kullanmamak, yolun planını standartlara uygun yapmamak, yol üzerine 
yağ ve mıcır gibi kaygan madde dökmek, yol güvenliğini temin eden çizgi, kedi gözü, oto korkuluk gibi 
iĢaret ve araçları koymamak, yağıĢlı havalarda su birikintisi oluĢturacak çukurlar ya da eğimleri bı-
rakmak; sürücüler açısından: Araçların periyodik bakım ve kontrollerini ihmal etmek, iklim Ģartlarına 
göre gerekli alet edevatı bulundurmamak, kapasitenin üzerinde yük ve yolcu almak, yolu daraltacak 
Ģekilde park etmek, nizami park edenin önünü kapatmak, çıkıĢını engellemek, süratli ya da çok yavaĢ 
araç kullanmak, yağıĢlı havalarda kontrolsüz gidip insanların üstünü baĢını kirletmek, yüksek sesli 
müzik çalmak, egzostu gürültü çıkaracak Ģekilde dizayn etmek, yola çöp atmak (özellikle otobüs 
muavinlerinin belli yerleri çöplük haline getirmeleri), yayaları dikkate almamak; yolcular açısından: 
ġoförü meĢgul etmek, yüksek sesle konuĢmak, ayakkabılarını çıkarmak, emniyet kemeri takmamak; 
yayalar açısından: Kaldırımdan gitmemek, yaya geçitlerini kullanmadan rasgele yerlerden karĢıdan 
karĢıya geçmek; halk açısından: Ġnsanlara sataĢmak, yolları kirletmek, ticaret erbabının kaldırımları 
iĢgal etmesi gibi eylemler sayılabilir. Bunların her birisi eziyettir ve dolaysıyla hak ihlalidir. 

B- Yolun Hakkını Vermek  

Hz. Peygamber Ģu hadisinde geniĢ biçimde yolun hakkını ifade etmektedir: 

“Hz. Peygamber: «Yollarda oturmaktan sakının» buyurduğunda sahabe: Yâ Rasûlallâh! Bizim yol lar-
da oturmamız kaçınılmaz bir Ģeydir. Çünkü biz oralarda durup konuĢuyoruz dediğinde Hz. Peygam-

                                                           
1 Müslim, “Îmân”, 58; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 14… 
2 Buhârî, “Mezâlim”, 24, “Cihâd”, 128; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 160. 
3 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 154. 
4 Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 14; Ġbn Mâce, “Tahâret”, 21. 
5 Buhârî, “Mezâlim”, 22; “Ġsti‟zân”, 2; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 57; Muvatta‟, “Ġsti‟zân”, 38. 
6 Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 137. 
7 Müslim, “Birr”, 127-130. 
8 Müslim, “Birr”, 131. 
9 Müslim, “Mesâcid”, 57; Ġbn Mâce, “Edeb”, 7; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 178, 180. 
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ber: «Mademki yolu bu Ģekilde kullanmak zorundasınız o zaman onun hakkını verin» buyurunca 
ashabın yolun hakkı nedir? sorusuna Rasûl-i Ekrem Ģu cevabı vermiĢtir: Yolda seyredenlere karĢı 
gözü indirmek / bakıĢlarla onları rahatsız etmemek, eziyet verecek Ģeylerden uzak durmak, selâma 
mukabelede bulunmak, iyiliği hakim kılmak kötülüğü engelleme çabası içinde olmak.”1 

Bu hadisin farklı rivayetlerinde bazı ilaveler vardır. Bunlar da: “Güzel sözlü olmak”,2 “yolunu ĢaĢıranla-
ra yol göstermek, aksırıp ta hamdedene „yerhamükellâh‟ demek, yardıma muhtaç olanlara yardım 
etmek”,3 “haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak, selamı yaymak”,4 “yükü olana yardım etmek.”5 

Konuyu tamamlayan farklı rivayetleriyle birlikte bu hadiste, günümüzün trafik sorunlarının büyük bir 
çoğunluğunun çözümüne temel teĢkil edecek ahlâkî umdeleri buluyoruz. Birinci olarak zorunluluk olma-
dıkça umumi yolları herhangi bir sebeple iĢgal etmemek gerekir. Zorunlu hallerde de trafik akıĢını engel-
lemeyecek tedbirleri almak, yolun hakkını vermek gerekir. Bu bağlamda kendisini kontrol altında tutup 
gözü indirmek gerekir. Bundan maksat bakıĢla taciz etmemek, gözleriyle mahremiyeti ihlal etmemek, 
ufak bir hatada ya da kiĢinin hatalı kabul ettiği bir tavırda hoĢgörüsüzce öfke saçar Ģekilde bakıĢlarını 
sabit tutup kızgınlık ifadesiyle dik dik bakarak olaya sebep olmamaktır. Hatta insana nazaran göz ne ise 
araçlarda da lambaları odur diye bakarsak sürücülerin uzun huzmeli farlarını indirmeleri, kısa huzmeli 
farlara geçmeleri de yani ıĢıklarını indirmeleri bu hadise dâhil edilebilir. Çünkü bu da bakıĢlarla bir rahat-
sızlıktır. Kaldı ki bu tür eylemler eziyet olduğu için hem bir önceki hadisin hem de bu hadisteki “eziyet 
verecek davranıĢlardan uzak durma” ilkesinin kapsamına girmektedir.  

Selama mukabele etmek, selamı yaymak yolda en fazla ihtiyaç duyulan hususlardan birisidir. Çünkü 
selam nezaket, iyi niyet, sabrı ifade eder. Hz. Peygamber çokça selamlaĢmanın karĢılıklı sevgiyi 
arttıracağını belirtmektedir.6 Selamla baĢlayan bir diyalogdan kötülük çıkmaz. Çünkü selam Allâh‟ın 
Peygamberlerine7 ve mü‟min kullarına,8 meleklerin peygamberlere9 ve cennet sakinlerine,10 cennet 
ehlinin birbirlerine,11 Hz. Peygamber‟in ümmetine12 hitap Ģeklidir. Cennetin bir adı da barıĢ ve esenlik 
yurdu anlamına gelen “Dâru‟s-selâm”dır.13 Özellikle herhangi bir hatada araçlarından öfkeyle inen 
sürücülerin özellikle günümüz insanın çok fazla stresli olduğu dikkate alındığında söze selamla baĢ-
lamalarının14 oldukça sorun çözücü bir özelliğe sahip olduğunu, bulunulan yerin öfke ve gazap yur-
dundan selam / esenlik yurduna çevirmede selamlaĢmanın etkili olacağını belirtmemiz gerekir. Ama 
Ģunu da belirtmek gerekir ki öfkeyi yenmek, affedici olabilmek en büyük erdemlerden birisidir ve 
Kur‟ân-ı Kerîm bunu baĢarabilen mü‟minlere geniĢliği gök ve yer kadar olan bir cennet vaat etmekte-
dir.15 Bütün iyi niyete rağmen kavgayı devam ettirmek isteyen cahiller olabilir. Bu durumda da selam 

                                                           
1 Buhârî, “Mezâlim”, 22, “Ġsti‟zân”, 2; Müslim, “Libâs”, 114; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 12; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 36, 47.   
2 Müslim, “Selâm”, 2. 
3 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 12. 
4 Tirmizi, “Ġsti‟zân”, 30; Dârimî, “Ġsti‟zân”, 26; Ahmed, IV, 282, 291, 293, 301. 
5 Bezzâr, el-Müsned, nr. 5292; Muttakî el-Hindî, Kenzü‟l-ummâl, IX, 146, 147, nr. 25445, 25449. 
6 Müslim, “Îmân”, 93; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 142. 
7 Sâffât (37), 79, 109, 120, 130, 181.  
8 Ahzâb (33), 44; Yâsîn (36), 58. 
9 Hûd (11), 48, 69; Hicr (15), 52; Zâriyât (51), 25. 
10 Ra„d (13), 24; Hicr (15), 46; Nahl (16), 32; Zümer (39), 73; Kâf (50), 34. 
11 Yûnus (10), 10; Ġbrâhim (14), 23. 
12 En„âm (6), 54. 
13 En„âm (6), 127. 
14 Selâm konusunda bk. Mehmet Efendioğlu, “Selâm”, DİA, XXXVI, Ġstanbul 2009, s. 342-343.  
15 Âl-i Ġmrân (3), 133-134. 
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deyip geçmek Kur‟ân‟ın tavsiyesidir.1 Haklı bile olsa daha büyük bir probleme sebep olacak sataĢma-
lara cevap verip olayı iĢin içinden çıkılmaz hale getirmemek, bela arayanlara hiç bulaĢmamak, sonu 
hesap edilemeyecek noktaya getirmemek gerekir. Özellikle trafikte birçok problem basit sebeplerle 
baĢlayıp içinden çıkılamaz hale geldiği dikkate alınırsa bu davranıĢın selamete çıkarıcı özelliği sığını-
lacak en güvenli limandır. 

Hz. Peygamber bütün mü‟minlerin gücü oranında iyiliği hakim kılma ve kötülüğü önleme (emr bi‟l-
ma„rûf nehy „ani‟l-müker) görevlerini2 yollarda da devam ettirmelerini istemekte ve güzel sözlü olma 
ilkesi ile de bu görevin güzellikle, iyi niyetle, yapıcı biçimde, Ģiddet ve tahkire baĢvurmadan yerine 
getirilmesini istemektedir. Olumlu sonuç da ancak bu Ģekilde elde edilebilir. Peygamberi Hz. Mûsâ‟yı 
Fir„avn gibi bir zorbaya gönderen Allâh Te„âlâ‟nın ona “yumuĢak söz söylemesini” emretmesi3 bu 
açıdan oldukça anlamlıdır. 

Hadiste zikredildiği üzere haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak öncelikle herkesin vazifesidir. Özel-
likle bu ilkenin yol hakkında zikredildiğini dikkate alırsak trafikteki tartıĢmalarda ya da kazalarda veya-
hut yolun kullanımında herhangi bir haksızlığa uğramıĢ olana yardımcı olmak orada bulunmanın 
getirdiği bir vazifedir. Esasen bu Ġslâm‟ın birer din kardeĢi olarak mü‟minlerin iliĢkilerini sevgi, merha-
met, yardımlaĢma, dayanıĢma, haksızlığa engel olma, sıkıntılarını paylaĢma esası üzerine oturtmaları 
talebini yola yansıtmaları emridir.4  

Yolunu ĢaĢıranlara yolu tarif etmek yolda olanlara iyilik etmenin5 bir örneğidir. Hadis bunun bir vazife 
olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ancak bu konuda bireysel görev ile kurumsal görev ayrıdır. Birey-
sel anlamda sorulan yerleri bilenlerin tarif etmesi dini bir görev iken kurumsal anlamda yetkili otorite-
nin aynı vazifeyi yolu planlarken doğrudan yerine getirmesi gerekir. Bu da gerekli yerlere bilgilendirici 
trafik levha ve iĢaretlerini koymakla olur.  

Hadisteki diğer bir görev de yükü olup ta taĢıma zorluğu çekenlere yardım etmek de gücü yetenlere 
birer vazifedir.         

C-TaĢıyıcıların Sorumlulukları 

ġu hadis-i Ģerîfi taĢıyıcılık yapan taksici, kargocu ya da yük ve yolcu taĢıyan diğer meslek mensupla-
rına uyguladığımızda iĢlerini nasıl yapmaları gerektiğini görüyoruz: 

“ġu altı Ģeyi bana garanti edin ben de size cennete gideceğiniz hususunda garanti vereyim: 

1-KonuĢtuğunuzda doğru söyleyin 

2-Vadinize bağlı kalın 

3-Size emanet edilenleri eda edin 

4-Namusunuzu koruyun 

5-Gözlerinizi indirin / BakıĢlarınızla rahatsızlık vermeyin  

                                                           
1 A„râf (7), 199; Mü‟minûn (23), 3; Furkân (25), 63, 72; Kasas (28), 55.   
2 msl. bk. Âl-i Ġmrân (3), 104, 110, 114; Tevbe (9), 67, 71, 112; Nahl (16), 25…; msl. bk. Müslim, “Îmân”, 78; Tirmizî, “Fiten”, 11; 
Nesâî, “Îmân”, 17; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 20, 49. 
3 Tâhâ (20), 44. 
4 Fetih (48), 29; Hucurât (49), 10; Buhârî, “Îmân”, 7, “Mezâlim”, 3, “Ġkrâh”, 7, “Edeb”, 27, 57; Müslim, “Zikir”, 38, “Birr”, 32, 58, 
66; Ebû Dâvûd, “Eymân”, 7, “Ġmâret”, 36, “Edeb”, 38; Tirmizî, “Birr”, 18.   
5 msl. bk. Bakara (2), 177, 215; Nisâ‟ (4), 36. 
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6-Elinizi tutun.”1  

Hadiste konu edilen hususlara kısaca bakarsak Ģunları söyleyebiliriz: Esnaf için doğruluk ve dürüst-
lükten daha değerli bir sermaye yoktur. Sermayesini kaybeden sadece onu yitirmiĢ olur. Ama dürüst-
lüğünü kaybeden her Ģeyini yitirir. Bu hadiste özellikle doğru sözlü olmak ve vaat edilen Ģeyi hiçbir 
hile ve oyuna baĢvurmadan yerine getirmek mesela üzerinde mutabakata varılan zaman ve yere 
sadakat, iĢi gerektiği Ģekilde yapmak, bilgisizlikten yararlanarak hile yapmamak (mesela yabancıları 
istediği yere götürürken taksicilerin), emanet edilenleri gerektiği Ģekilde yerine teslim etmek, yolcuyu 
zamanında salimen götürmek, kimsenin özel hayatına ve namusuna kötü gözle bakmamak, gözleriyle 
taciz etmemek, eliyle zarar vermemek yani gücünü haksız yere kullanmamak, eziyet etmemek taĢıyı-
cıların meslek etiği açısından uymalarının zorunlu olduğu ilkelerdir.  

D-Yolcuyu Ġncitmeden TaĢımak 

Yolcu taĢıyan araç sürücüleri, taĢıdıkları insanların can ve mallarının kendilerine birer emanet oldu-
ğunun bilincinde olmalı, sanki cam sırça taĢıyormuĢ gibi hassas davranıp incitici hareketlerden sa-
kınmalıdırlar. Hz. Peygamber‟in eĢlerinin develerini idare etmekle görevli EnceĢe‟ye söylediği söz bu 
konuda oldukça eğitici bir özelliğe sahiptir: “Ey EnceĢe! Camdan sırçalar taĢıyorsun. YavaĢ sür!”2 Hz. 
Peygamber‟in bu ifadelerinde hem eĢlerine karĢı bir nezaketi, onlara iltifatı hem de develeri onları 
incitmeyecek Ģekilde sevk etmesi gerektiği dersini veren bir üslubu vardır. Özellikle Ģehir içinde öğ-
rencileri taĢıyan okul taĢıtlarının bu konularda çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Araplar develeri idare edecek olan görevlileri güzel seslilerden seçerlerdi. Onlar develeri sevk eder-
ken Ģarkı söylerler kendisini bu ritme kaptıran hayvanlar da hem Ģevkle yürüyüp hızlanırlar hem de 
yükün ağırlığını hissetmeden rahat bir Ģekilde yollarını tamamlarlardı. EnceĢe de sesi güzel olan bir 
hizmetçiydi. Söylediği parçaların develeri hızlandırmasından dolayı develerin hızlanması üzerindeki 
eĢlerini etkileyeceği için Hz. Peygamber kendisini uyarmıĢtır.3  

E- Seyir Halindeyken Özellikle Kalabalık Yerlerde ve SıkıĢık Yollarda Sakin Olmak 

Hz. Peygamber insanların yoğun bulundukları alanlarda sakin seyretmelerini, sükûnetlerini muhafaza 
etmelerini emretmiĢtir. Mesela Arafat‟tan dönerken özellikle yavaĢ gitmiĢ, devamlı olarak devesinin 
yularını çekerek onu frenlemiĢ, insanlara da hep yavaĢ ve sakin yürümelerini emretmiĢ ve Ģöyle 
buyurmuĢtur: “Ey Ġnsanlar! Sakin yürüyün (sekînet), ağır baĢlı hareket edin (vakar)! Develeri koĢtur-
mak, hızlı gitmek iyilik değildir.”4 

F- Araçlarla ġaka Yapmaktan Kaçınmak 

Hz. Peygamber öldürücü ve yaralayıcı özellik taĢıyan araç ve aletlerle Ģaka yapılmasını yasaklamıĢ-
tır. Çünkü Ģakayı yapanın ya da elindeki aletin her an kontrolden çıkma tehlikesi vardır. Mesela bir 
kimsenin diğerine silah doğrultması bu sebeple yasaktır. Bu Ģakayı veya oyunu kaldırabilecek ko-
numda olan anne-baba, kardeĢ bile olsa bu Ģekilde davranmak yasaktır5 ve yapanlar meleklerin 
lanetine uğramaktadırlar.6 Buna göre Ģaka ya da oyun olsun diye bir otomobili insan üzerine sürmek, 

                                                           
1 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 323; Beyhakî, es-Sünenü‟l-kübrâ (nĢr. M. Abdülkadir Atâ), Mekke 1414/1994, VI, 288. 
2 Buhârî, “Edeb”, 90, 95, 111, 116; Müslim, “Fezâil”, 70-73; Dârimî, “Ġsti‟zân”, 65. 
3 Bk. Nevevî, el-Minhâc, Beyrut 1392, XV, 80; Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Mûsiki ve Semâ‟, Ġstanbul 1976, s.97-101. 
4 Buhârî, “Hacc”, 94; Müslim, “Hacc”, 268; Nesâî, “Menâsik”, 203, 204, 215, 219. 
5 Buhârî, “Fiten”, 7; Müslim, “Birr”, 125-126; Nesâî, “Tahrîm”, 29. 
6 Müslim, “Birr”, 125. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

312 

insanları heyecanlandırmak amacıyla hız ya da çeĢitli manevralar yapmak kabul edilebilir bir davranıĢ 
değildir.. 

G- Seyir Halinde ġımarık ve Lâubâli DavranıĢlardan Sakınmak Gerekir  

Kur‟ân-ı Kerîm, seyir halinde kaçınılması gereken bazı tavırlar konusunda Ģu ayetleriyle uyarılarda 
bulunmaktadır:  

“İnsanlara karşı gurur-kibir içinde olma. Yeryüzünde çalım satarak-şımarıklık yaparak yürüme. Unut-
ma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabii ol /  ölçülü 
davran / orta yolu tut / sırat-ı müstakîm üzere ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir.” 1  

 “Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişe-
mezsin.”2  

Âyetlerde yolda seyirde de etkili genel geçer bazı ahlâkî esaslara iĢaret edilmiĢtir. Öncelikle Allâh‟ın 
verdiği bir nimet mesela servet, aracın markası, modeli vs. kiĢinin yürüyüĢünü ve konuĢmasını değiĢ-
tirmemeli yani kiĢiyi kibir, gurur, tepeden bakma, Ģımarıklık gibi ahlak dıĢı tavır ve davranıĢlara sevk 
etmemeli, azgınlık ve taĢkınlığa sebep olmamalı, tam aksine Ģükre vesile olmalı, nimet çoğaldıkça 
tevazu da artmalıdır. Hz. Peygamber eldeki nimetleri kibire vasıta kılanlara rahmet nazarıyla bakma-
yacağını giyim örneğinde anlatır3 ve iki elbisesiyle kibirli bir Ģekilde yürüyen Ģımarık bir insanı Allâh‟ın 
yere batırdığını haber verir.4 ĠĢte bu ruhi anlamda hastalıktır. “Velâ tusa‟ir haddeke: Avurdunu ĢiĢir-
me” ayeti buna iĢaret etmektedir. Zira bu ifade boynunda yer alan hastalık sebebiyle eğri büğrü yürü-
yen deve için kullanılmaktadır. Aynı Ģekilde servetine ya da diğer statülerine dayalı olarak mağrur bir 
Ģekilde hareket ederek gerek yaya gerekse araçlarıyla sağa-sola zikzak çizerek, slalom yaparak 
yürüyen kiĢide de benzer hastalık var demektir. Bu sebeple servetin ya da diğer imkânların çevreye 
rahatsızlık verecek özellikte sahibinin yürüyüĢüne ve sesine etkisi modern araçlarla da gösterilebilen 
bir hastalıktır. Nitekim toplumumuzda bunun bir çok örneğine Ģahit olmaktayız.   

Kur‟ân-ı Kerîm -günümüz diliyle söyleyecek olursak- sahip olduğu serveti Allâh‟ın lütfettiğini görmez-
den gelerek kendi bilgi ve becerisiyle elde etmiĢçesine bu gücün verdiği havayla hareket edip caka 
satarak / çalım yaparak diğer insanları küçük görenleri, onlara haksızlık edenleri, kendince elde ettiği 
imtiyazla diğer insanları maddi ve manevi açıdan ezmeye çalıĢanları, mesela taciz edenleri, sindirme 
ve sıkıĢtırma politikası izleyenleri, bozgunculuk yapanları hulasa her türlü küstahlığı kendisine mubah 
gören narsis tavırlı insanları ve bütün bunları da trafiğin akıĢına uyguladığımızda lüks otomobilleri ya 
da diğer imkânlarına dayanarak Ģımarık tavır ve davranıĢlarla çevreye eziyet vermekten sakınmayan, 
yol güvenliğini tehlikeye atan, insanları endiĢe ve paniğe sevk edecek hız ve hareketlerde bulunan, 
gürültü çıkaran aletler ve yüksek sesli cihazlarla donatılmıĢ modern araçlara binip pervasız biçimde 
yerleĢim yerlerinde keyfince dolaĢarak sükûneti bozan ve huzursuzluğa sebebiyet veren, bununla 
diğer insanlara verdiği eziyeti önemsemeyen, insanlar sırada beklerken basıp geçenler kısaca koyun 
sürüsüne girmiĢ kurt gibi aracıyla insanları endiĢeye ve paniğe sevk edecek biçimde yolda seyreden-
ler bu ayetlerin kapsamına girmektedirler. Bu Ģekilde davranan ve ikazda bulunanları hiçe sayan, 
onlara kulak tıkayan sürücüleri de Kur‟ân-ı Kerîm Kârûn örneğiyle uyarmaktadır. Karun, Hz. Musa‟nın 
kavminden olup hazinelerinin anahtarlarını ancak güçlü bir topluluğun taĢıyabildiği, zenginliğiyle mağ-
rur, servetiyle Ģımaran, gösteriĢi seven, kavminin arasında ihtiĢamla dolaĢmaktan zevk duyan, kav-

                                                           
1 Lokman (31), 18-19. 
2 Ġsrâ‟ (17), 37. 
3 Buhârî, “Libâs”, 1,2, 5, “Fedâilü‟s-sahâbe”, 5; Müslim, “Libâs”, 42-48; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 25-27…  
4 Müslim, “Libâs”, 49. 
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minin uyarılarına rağmen servetini kendi bilgi ve becerisi sayesinde elde ettiğini söyleyen küstah bir 
kiĢiydi. Sonuçta bu tavırları sebebiyle helak olmuĢtur.1  

Serveti, Ģöhreti, statüsü vb. güçleriyle toplum içinde Ģımarıp ta Allâh‟ın kendisini izlediğini unutanlar, 
sorumlu davranmayanlar ahiret yurdunda gördükleriyle piĢman olacaklardır. Ancak kendilerine ait 
ikinci bir fırsatları olmayacaktır.2 

Aslında üzerinde durduğumuz konularda zikri geçen “Ve‟ksıd fî meĢyik: YürüyüĢünde bir amacın 
olsun” ayetindeki kasd kelimesi önemli bir inceliğe iĢaret etmektedir. Bununla ayet hem bir kasıt / 
amaç için yürümeyi hem de yürümede tabiiliği, ölçülü olmayı ifade etmektedir. Az yukarıda bahsedi-
len olumsuzluklar amaçsız biçimde baĢıboĢ dolaĢma sonucunda ortaya çıkar. BaĢıboĢ dolaĢmak ise 
halk tabiriyle serseriliktir. KiĢiyi taĢkınlığa sevk eder.    

Kur‟ân-ı Kerîm nimetin Ģımarıklığa değil Ģükre vesile olması gerektiğini, verilen nimetlere birer imtihan 
aracı olduğunun bilinciyle yaklaĢılması gerektiğini ve Ģöyle söylenmesi gerektiğini özellikle binek 
araçlarını zikrederek hatırlatır:  

 “O Allâh ki binmeniz için denizde gemilerden karada hayvanlardan binekleri hizmetinize vermiştir. 
Onlara bindiğinizde de Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki: Bütün bunları bizim hizmetimi-
ze veren Allâh ne yücedir. Çünkü O olmasaydı biz bunları elde edemezdik. Elbette biz sonuçta Rab-
bimize döneceğiz.”3   

KiĢinin sahip olduğu nimetlerden dolayı mutluluk duyması, sevinmesinden daha tabii bir Ģey olamaz. 
Burada problem bununla bir hakkın iptaline sebep olmamak, insanları küçümsememek, onu insanlara 
karĢı arsız ve küstahça muameleye, eziyete vasıta kılmamaktır. Aksi ahirette sahibini periĢan edecektir.4  

Bütün bunlardan sonra âyetteki yürüyüş ve seste orta yolu tutma emrinin modern trafiğin iki temel 
sorununa sağlam bir temel ile çözüm sunduğu düĢünülebilir. Özellikle ani durumlarda, mutat hız 
sınırını aĢmıĢ araçların kontrolü ya mümkün değildir ya da çok zordur. Bu sebeple ayet özellikle seyir 
esnasında aĢırı hız yapmamayı öngörmektedir. Ġkinci de gereğinden düĢük yetersiz hız da bazen 
diğer araçlar için bir tehlike oluĢturmaktadır. Bu sebeple mutat ölçü ne ise ona göre hareket etmek 
gerekmektedir. Can ve mal emniyetinin teminatı buradadır. Her iĢin bir kıvamı vardır. Adaletin gereği 
onu tam kararında yapmaktır. Ölçüyü aĢarak fazladan bir Ģey yapmak (tuğyân: gereksiz fazlalık) ya 
da gereğinden eksik yapmak (hüsrân: gereğinden az) adalete uygun değildir. Her ikisi de ölçüsüzlük-
tür.5  

AĢırı hızın getirdiği faciaların özellikle ülkemizde sürekli gördüğümüz manzaralardan birisi olduğu 
dikkate alınırsa bu ilkenin değeri daha iyi anlaĢılır.  Süratin mü‟minin vakarını giderdiği, değerini 
düşürdüğü6 Ģeklindeki hadis de dikkate alındığında manevi anlamda da hızın bir mü‟mine yakıĢmadı-
ğını söylemeliyiz. Hz. Peygamber ezan ya da kameti iĢitip de namaza yetiĢmek isteyen bir mü‟minin 
koĢarak namaza gelmesini hoĢ karĢılamamıĢtır:  

                                                           
1 Kasas (28), 76-82. 
2 ĠnĢikâk (84), 10-15.  
3 Zuhruf (43), 12-14. 
4 Bk. Yahyâ b. Selâm, Tefsîr (nĢr. Hind ġelebî), Beyrut 1425/2004, II, 677.  
5 ZemahĢerî, el-Keşşâf, IV, 444. 
6 Müttakî el-Hindî, Kenzü‟l-„ummâl (nĢr. Bekrî Hayyânî-Safvet es-Sekkâ), Beyrut 1401/1981, XV, 412, nr. 41620, 41622. 
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“Namaz için kamet getirildiğinde koĢarak gelmeyin, yürüyerek gelin. Sükûnet ve vakarınızı muhafaza 
edin. YetiĢtiğiniz yerden kılın (imama uyun), kaçırdığınız kısımları da tamamlayın.”1 Ġmam Buhârî‟nin 
(ö.256/869) bu hadisi “Cumâya yürümek” baĢlığı altında zikretmiĢ olması2 dikkate alınırsa Müslüman 
açısından çok özel bir ibadet olan Cuma namazı için bile olsa namaza yetiĢmek amacıyla koĢmayı 
uygun görmediğini söylememiz mümkündür. Cuma suresinde yer alan “Cuma günü namaz için çağ-
rıldığınızda Allâh‟ın zikrine sa„yedin” ayetindeki sa„y kelimesi de sözlükte koĢmak anlamı bulunsa da 
literatürde hemen gidin, gayret edin Ģeklinde anlaĢılmıĢ3 hatta Mevdûdî (ö.1979) müfessirlerin bu 
anlamda ittifak ettiklerini belirtmiĢtir.4 Ġmâm ġâfiî‟nin Müsnedinde zikrettiği  

“Cumaya çıktığında sükûnet ve vakarla yürü”5 hadisi de bu anlayıĢı desteklemektedir. 

Ayetlerde seste mutat olanın dıĢına çıkılmaması yönündeki talep özellikle bunun seyir haliyle iliĢki-
lendirilmesi günümüzün en temel sorunlarından birisi olan trafikteki gürültü kirliliğine bir iĢaret olarak 
alınabilir.  

Gürültünün beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiye sahip olduğu mesela insan beyni için en 
büyük tehlikelerden birisinin gürültü olduğu bilinmektedir. Bu gün geliĢmiĢ ülkelerde Ģehirlerarası yolların 
yerleĢim yeri yakınlarından geçen kısımlarına araç gürültüsünü engelleyici cam veya beton perdeler 
çekilmesi, bazı hava limanlarında gece uçuĢlarının durdurulması bu etkinin azaltılmasına yönelik bir 
tedbirdir. Özellikle gece vakti gürültülü araçların seyrettiği ya da bilinçsizce çalınan korna seslerinin, 
egzostları zevk amacıyla açılmıĢ, müzik sesi sonuna kadar açılmıĢ araçların hakim olduğu Ģehir içinde 
insanların dinlenmiĢ olarak uyanmaları imkânsızdır. Lokman suresinin 19. ayetinde de “Sesini kıs” ifade-
siyle gürültülü sesin rahatsız edici özelliğine vurguda bulunulmuĢtur. Hiçbir Ģekilde zevk vermeyen, 
rahatsız edici vasfa sahip modern teknolojik dönem öncesi ulaĢım ve taĢıma vasıtalarından birisi olan 
merkebin sesine atıfta bulunulması hoĢlanılmayan araç gürültüsünün engellenmesi gerektiğine bir iĢaret 
olarak alınabilir. Bu sebeple Kur‟ân-ı Kerîm‟in ifade ettiği üzere dinlenme mekânları olarak yapılan evle-
re6 kadar gürültünün gireceği Ģekilde trafikte seyretmek bu hakkın ihlalidir.  

Bunun yanı sıra Kur‟ân, gecenin sükûnet ve dinlenme vakti kılındığını,7 üstelik de bunun bir rahmet 
ve lutuf olduğunu,8 Allâh‟ın geceyi üzerimize örttüğünü ve uykuyu bir dinlenme aracı kıldığını,9 bizim 
için gecenin bir elbise olduğunu10 belirtmektedir. Diğer bir grup ayette de Yüce Allâh gecenin gündüzü 
örtüp kararmasına yemin etmekte ve bunda ibret bulunduğunu ifade etmektedir.11 Özellikle istirahat 
zamanı olan gece vaktinde insanları rahatsız edecek, uykularını kaçıracak ya da dinlenmelerini en-
gelleyecek gürültülü araçlarla yolda gezmek, düğün vb. amaçlı konvoylar oluĢturmak, müziğin sesini 
yükseltmek, korna çalmak, seyyar satıcıların bağırması, yollarda yüksek sesle konuĢarak yürümek 
ayetteki ifadesiyle insanların giyindiği gece elbisesini yırtmak ya da örtüsünü kaldırmak mesela bu-
nunla uyuyan bir çocuğun uyanmasına, hastanın uykusunun kaçmasına, yorgun ya da dinlenme 
amacıyla yatmıĢ olan birisinin uykusunun engellenmesine vesile olmak bir kul hakkı ihlalidir. Bu su-

                                                           
1 Buhârî, “Cumu„a”, 18, “Ezân”, 20, 21, 23, “Ahkâm”, 31; Müslim, “Mesâcid”, 151-155, “Akdiye”, 5; Ebû Dâvûd, “Salât”, 54…  
2 “Cumu„a”, 18. 
3 Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, II, 390; Elmalılı, Hak Dini, Ġstanbul 1979, VII, 4964-4965. 
4 Mevdûdî, Tefhîmü‟l-Kur‟ân, VI, 307. 
5 IX, 379 (el-Ümm ile, Beyrut 1413/1993). 
6 Nahl (16), 80. 
7 En„âm (6), 96; Yûnus (10), 67; Neml (27), 86; Gâfir (40), 61. 
8 Kasas (28), 72-73. 
9 Furkân (25), 47. 
10 Nebe‟ (78), 10. 
11 ġems (91), 4; Leyl (92), 1; Duhâ (93), 2. 
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çun hukuki karĢılığı olduğu gibi (ta„zîr) uhrevi mesuliyeti de oldukça ağırdır. Konunun baĢında buna 
dikkat çekmiĢtik. 

Hz. Peygamber‟in insanları gürültü ile rahatsız etmeme konusunda birçok örnek davranıĢı vardır. ġu 
olay bunlardan birisidir. Mikdâd b. Amr anlatıyor: Ġki arkadaĢımla birlikte Medîne‟ye geldik. Bizi kimse 
misafir etmeyince Hz. Peygambere geldik. Aç idik. O bizi misafir etti. Kendisinin dört keçisi veya 
koyunu vardı. Bir tas vererek onları sağmamı ve sütü mevcut dört kiĢiye paylaĢtırmamı istedi. Ben de 
öyle yaptım. Kendisi dıĢarı çıktığı için onun payını ayırıp üzerini örttüm. Sütü içtikten sonra üzerimize 
bir örtü alarak biraz uzandık. Benim aklıma onun hissesine düĢen sütü içmek geldi. Kendi kendime 
Hz. Peygamber ensardan birinin yanına uğrayıp karnını doyurmuĢtur diye düĢündüm ve ona ayırdı-
ğımız sütü içtim. Bir müddet sonra Hz. Peygamber içeri girdi ve bizi bu halde görünce uyandırmamak 
için uyuyanın uyanmayacağı uyanık olanın da güçlükle duyabileceği bir tonda yavaĢça selam verdi ve 
doğruca süt kabına gitti. Fakat içildiğini görünce Ģöyle dua etti: “Yâ Rabbi! Beni doyuranı doyur, sula-
yanı da sula.” Ben bu duayı fırsat bildim. Hemen kalktım ve hayvanlardan birisini kesip kendisine 
ziyafet çekmek üzere bıçağımı iyice bileyledim. Bir de baktım ki hayvanların tamamı sütlü. Kesmek-
ten vazgeçtim. Onları sağdım ve Hz. Peygamber‟e ikram ettim. Rasûlullâh hayır mı yâ Mikdâd? Bu 
nedir? diye sorduğunda Yâ Rasûlallâh! Ġç de olayı anlatayım dedim ve anlattım. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber: “ĠĢte bu gökten inen berekettir” buyurdular…1 

Bu olayda istirahat edenleri, uyuyanları rahatsız etmeme konusunda çok önemli bir ders bulunduğunu 
söyleyen Ġbnü‟l-Cevzî (ö. 597/1201) bu hadisten hareketle gece vakti yüksek sesle zikir çeken zahidleri 
bedenin gıdası olan uykuyu engellemeleri ve uyuyanlara eziyet vermeleri sebebiyle eleĢtirmektedir.2  

Hz. Peygamber‟in gece namaza kalktığında da eĢlerini rahatsız etmemek için sükûnetle ve sessizce 
kalkıp namazını kıldığı bilinmektedir. 

Gürültünün rahatsız edici özelliğini ve bunun insana yakıĢmadığını ifade eden bir baĢka hadis de 
cennetin özelliklerinden birisi olarak orada gürültünün bulunmayıĢının zikredilmesidir.3 Öyle gürültülü 
haller vardır ki insanın hayatını cehenneme çevirmektedir. Kâria suresinde gürültünün paniğe sebep 
olan özelliği anlatılmaktadır.     

Malikî fuhasından Ġbn Ferhûn (ö.799/1396) bu konuda çok önemli Ģu fıkhî hükmü zikretmektedir: Bir 
kimsenin komĢusunun kapısının önüne hayvan ahırı yapması yasaktır. Çünkü orayı kirletirler, hare-
ketli olmalarından dolayı rahatsızlık verirler. Ġnsanların uykularına mani olurlar. Değirmencilik vb. 
gürültülü meslekler de böyledir.4  

H-Tedbiri Alıp Takdiri Allâh’a Bırakmak 

Bütün tedbirleri almak, hiç bir Ģeyi tesadüfe bırakmamak ve peĢinden sonucu Allâh‟a bırakarak (te-
vekkül) hareket etmek esastır. Kur‟ân-ı Kerîm açık bir Ģekilde tehlikelere karĢı tedbirlerin alınması 
gerektiğini savaĢ örnekliğinde anlatır: 5  

 “Ey Ġnananlar! Tehlikelere karĢı tedbirlerinizi alın…” 

                                                           
1 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 2, 4. 
2 Keşfü‟l-müşkil (nĢr. Ali Hüseyin el-Bevvâb), Riyad 1418/1997, I, 1056.  
3 Buhârî, “Umre”, 11, “Menâkıbü‟l-ensâr”, 20, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Fedâilü‟s-sahâbe”, 71-72; Tirmizî, “Menâkıb”, 61. 
4 Ġbn Ferhûn, Tebsıratü‟l-hükkâm, Beyrut 1415/1996, II, 261. 
5 Nisâ‟ (4), 71. 
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Aynı husus hadislerde de vurgulanır. Enes b. Mâlik‟ten rivayet edildiğine göre bir sahâbî Hz. Pey-
gamber‟e devemi bağlayıp ta mı yoksa bağlamadan mı bırakıp Allâh‟a tevekkül edeyim diye sordu-
ğunda Hz. Peygamber: “Onu bağla ve ondan sonra tevekkül et” buyurmuĢtur.1 Buna göre yola çık-
madan önce gerekli tedbirleri almak ve sonucunu Allâh‟a bırakmak bir mü‟mine yakıĢan anlayıĢtır. 
Risk bulunan alanlarda ise bu tedbirler mutlaka alınmalıdır. Mesela emniyet kemerinin herhangi bir 
kaza anında koruyucu etkisi vardır. Bu ayet ve hadise göre yola çıkmadan emniyet kemeri mutlaka 
bağlanmalıdır. Çünkü emniyet kemeri, frenleme veya çarpıĢma anında sürücü veya yolcu üzerine 
etkiyen kuvvetin, kemer aracılığıyla vücuda yayılarak etkisiz hale getirilmesini sağlamaktadır. Kemer-
le vücudun koltuğa sabitlenmesi sonucunda uygun hız durumundaki kazalarda (80 km. ve altındaki 
hızlarda) çarpmalardan kaynaklanan yaralanma ve ölümler önlenmiĢ olmaktadır. Yapılan araĢtırma-
lar, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda 30 km/saat hızda olan çarpıĢmalarda vücutta oluĢan 
hasarı 1 birim olarak tanımlarken, 50 km/saat olan çarpıĢmalarda bu hasar 9 katına çıkmaktadır. 
Emniyet kemeri kullanıldığında ise böylesi bir hasar oluĢumu söz konusu olmamakta veya büyük 
oranda engellenebilmektedir. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası özel araçlar içinde meydana 
gelen ölümleri % 45, ağır yaralanmaları ise % 50 azaltmaktadır. Hafif kamyon sürücüleri üzerindeki 
etkileri ise daha çarpıcıdır. Çünkü emniyet kemeri kullanımı araç içi ölümlerini % 60, ağır yaralanma-
ları ise % 65 azaltmaktadır. Ölümle sonuçlanan kazalarda oluĢan yaralanmalar incelendiğinde yoğun-
laĢma, % 48 ile baĢ-boyun yaralanmaları, % 37 ile göğüs-karın-kalça yaralanmaları ve % 8 ile omur-
ga ve göğüs duvarı yaralanmaları üzerinde oluĢmaktadır. Emniyet kemeri kullanımı bu olumsuz 
etkileri asgariye indirmekte son derecede etkin bir role sahiptir. Emniyet kemeri takılması hususunda 
Ģehir içi veya Ģehir dıĢı ayırımı yapılmamalıdır. AraĢtırmalar Ģehir içi yollardaki kaza riskinin, Ģehirle-
rarası yollar veya otoyollara oranla çok daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. Otoyollarda 1 olan kaza 
riski Ģehirlerarası yollarda 3 iken Ģehir içi yollarda 5 olmaktadır. Bu sonuç Ģehir içi trafiği içinde emni-
yet kemeri kullanılmamasının ne derecede hatalı olduğunu göstermektedir.2  

Hz. Peygamber (s.a.s.) ÇarĢı, pazar gibi insanların kalabalık bulunduğu merkezlerde tehlike arzeden 
Ģeyler satanlardan gerekli tedbirleri almasını istemiĢtir. Bu bağlamda ok gibi delici ve yırtıcı özelliği 
olan maddeler satan bir sahâbîden gerekli tedbirleri almasını istemiĢ mesela ucunu (temren) tutup 
insanlara zarar vermez hale getirmesini talep etmiĢtir.3 Bu gün aynı Ģekilde trafikte seyreden araçlar 
da zarar vermeyecek biçimde hareket etmek zorundadır. Çünkü aynen ok gibi bu araçlarda öldürücü 
ve yaralayıcı, insanları paniğe sevkedici özelliğe sahiptirler. 

Önce tedbir sonra takdir ilkesi gereğince özellikle kıĢ günlerinde kaygan zeminlerde oluĢan risklere 
karĢı gerekli teknik alet-edevatı bulundurmak, sağlık çantasını her an hazır tuttmak, yola çıkmadan 
önce zaruri bakımları yaptırmak mutlaka alınması gereken tedbirler arasındadır.  

Ġ- Park Ederken Estetik Kaygı TaĢıma ve Hakka Riayet 

Hz. Peygamber toplumun ortak kullandığı alanlarda kul hakkına saygıyı ve bu alanlarda estetik ilkele-
re riayeti esas aldığını, göze hoĢ gelmeyen eylem ve davranıĢlara karĢı tavır takındığını biliyoruz. 
“Allâh güzeldir güzeli sever”,4 “Allâh yapılan her işin güzel bir biçimde yapılmasını farz kılmıştır”,5 

                                                           
1 Tirmizî, “Kıyâme”, 60. 
2 http://www.egm.gov.tr/teadb/modulzip/modulhtml/Emniyetkemeri.html (eriĢim: 19.07.2009). 
3 Buhârî, “Fiten”, 7; Müslim, “Birr”, 120-124; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 65; Nesâî, “Mesâcid”, 26; Ġbn Mâce, “Edeb”, 51… 
4 Müslim, “Îmân”, 147; Ġbn Mâce, “Du„â‟”, 10; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 133, 134, 151. 
5 Müslim, “Sayd”, 57; Ebû Dâvûd, “Edâhî”, 11; Tirmizî, “Diyât”, 14; Nesâî, “Dahâyâ”, 22, 26, 27, 45, 51-54; Ġbn Mâce, “Zebâih”, 3.  

http://www.egm.gov.tr/teadb/modulzip/modulhtml/Emniyetkemeri.html
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“Allâh yaptığı işi özenle, kendi tabii kuralına göre yapanı (mutkın) sever”1 gibi genel nitelikli hadislerin 
pratik örnekleri olarak namazlarda safların düzgün tutulması konusundaki hassasiyeti hatta bunu 
namazı tamamlayan bir unsur olarak görmesi;2 namazda safların düzgün tutulmayıĢını diğer iĢlerin bir 
göstergesi sayarak buna dikkat edilmesi gerektiği noktasındaki ikazı,3 biraz sonra toprakla doldurula-
cak kabirlerin güzel kazılmasını istemesi;4 kesildikten sonra ölecek bir hayvanın bile güzellikle kesil-
mesini ve hayvanın rahatlatılmasını istemesi5 konunun hassasiyetini göstermesi açısından önemli bir 
husustur. Günümüzde bu bilincin araçların park edilmesi hususunda da gösterilmesine zemin teĢkil 
edeceğini söyleyebiliriz.    

J- Hayırda YarıĢmak ve Mâûn Kültürünü EtkinleĢtirmek 

Kur‟ân‟ın ifadesiyle hayırda yarıĢmak,6 iyilik ve takvâda yardımlaĢmak,7 Hz. Peygamber‟in ifadeleriyle 
bütün eklemler için günlük sadaka vermenin bir vazife olduğu ve bu çerçevede bir tebessümün, güzel 
bir sözün bile sadaka kabul edildiği, iyiliğin merkeze alındığı bir iliĢkiler ağı içinde olmanın mutluluğu-
nu duymak insana mutluluk ve güven veren bir husustur.8 Bu çerçevede mâûn kültürünü canlı tutmak 
gerekir. Mâûn, insanların her zaman ve her yerde ihtiyaç duyabileceği basit eĢyalarda yardımlaĢmala-
rını ifade eden bir kavramdır. Bu tür küçük fedakârlıklarda dahi bulunamayacak ölçüde bencilliğin 
mü‟minlere yakıĢmadığını ifade eden Kur‟ân-ı Kerim bu karakterde olanları Ģiddetle zemmetmekte-
dir.9 Buna göre park esnasında ya da park halinde birisine yol vermek, park yerini diğerine takdim 
etmek, karĢıdan karĢıya geçmek isteyenlere yol vermek, baĢkasını kendisine tercih etmek yani diğer 
insanlara öncelik tanımak (îsâr), trafikte sıkıĢmıĢ birisine yolu açıvermek bir Müslümana en çok yakı-
Ģan davranıĢ biçimidir. Ensâr‟ın bütün imkânlarını Mekke‟den Medîne‟ye hicret eden muhâcirlerle 
paylaĢması örnek davranıĢ olarak Kur‟ân-ı Kerîm‟de övgüye değer bulunmuĢtur:  

“Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri sever-
ler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları 
kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler 
onlardır.”10  

Günümüz Türkiyesinde seyir halinde yol vermediği gerekçesiyle cinayetler iĢlendiği ya da park kav-
gası yüzünden insanlarımızın öldüğü dikkate alınırsa bu esasların ne kadar değerli ve hayati önemi 
haiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

IV- TRAFĠK DĠSĠPLĠNĠ VE HĠSBE TEġKĠLÂTI 

Tarihi süreç içinde Ġslam toplumlarında genel ahlâkı, kamu düzenini sağlamak amacıyla oluĢturulan 
hisbe teĢkilatı Kur‟ân ve Sünnetin ısarla üzerinde durduğu iyiliği hakim kılma kötülüğü engelleme (emr 

                                                           
1 Ebû Ya„lâ, el-Müsned (nĢr. Hüseyin Selim Esed), DımaĢk 140471984, VII, 349; Taberânî, el-Mu„cemü‟l-evsat (nĢr. Tarık b. 
Ivadillâh-Abdülmuhsin b. Ġbrahim), Kahire 1415, I, 275; Münâvî, Feyzü‟l-Kadîr, Beyrut 1415/1994, V, 190. 
2 Buhârî, “Ezân”, 74; Müslim, “Salât”, 124-128; Ebû Dâvûd, “Salât”, 93… 
3 Müslim, “Salât”, 127. 
4 Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 71; Nesâî, “Cenâiz”, 86. 
5 Müslim, “Sayd”, 57; Ebû Dâvûd, “Edâhî”, 11; Tirmizî, “Diyât”, 14; Nesâî, “Dahâyâ”, 22, 26, 27, 45, 51-54; Ġbn Mâce, “Zebâih”, 3. 
6 Bakara (2), 148; Mü‟münûn (23), 61. 
7 Mâide (5), 2. 
8 Hz. Peygamber Ģöyle buyurur: “GüneĢin doğduğu her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. (Meselâ) iki 
kiĢinin arasını düzeltmen bir sadakadır. Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek, hayvana bindirmen yahut eĢyasını 
hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan eziyet verici 
Ģeyleri gidermen dahi bir sadakadır.” (Buhârî, “Sulh”, 11, “Cihâd”, 72, 128, Müslim, “Zekât”, 56, “Müsâfirîn”, 84…) 
9 Mâûn (107), 7. 
10 HaĢr (59), 9. 
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bi‟l-ma„rûf ve nehy „ani‟l-münker) ilkesinden doğmuĢtur. Bu günkü trafik polisliği vazifesi de tarihteki 
bu teĢkilâtın görev alanlarından birisini teĢkil etmiĢtir. Bu görev genel anlamda Müslümanlar üzerine 
kifâî farz iken hisbe teĢkilatında görevli memurlara aynî farzdır. Muhtesip toplumun telakkilerine göre 
münker kabul edilen genel ahlâk ve adaba mugayir davranıĢları engelleme, kamu düzenini yol öze-
linde yoldaki ihlallere mani olma görev ve sorumluluğu olan belli yetkilerle de donatılmıĢ memurdur.  

Hisbe teĢkilatının görev, sorumluluk ve yetkilerini konu alan eserler incelendiğinde trafik disiplinine 
ciddi Ģekilde önem verildiğini gösteren oldukça zengin uygulama örneklerinin bulunduğunu görmemiz 
mümkündür. O günün toplumuna göre ĢekillenmiĢ bu tür hükümlerin ilke olarak bu günde de geçerlili-
ğini koruyacak derinlikte bulunduğunu söyleyebiliriz.  

Klasik kaynaklarda yol seyri ile ilgili iki temel esas belirlenmiĢtir. Birincisi umumî yolların menfaatinde 
bütün toplum müĢterektir yani yolların menfaati kamuya aittir.1 Bu menfaati engelleyecek Ģekilde 
tasarrufta bulunulamaz. Buna göre hiç kimsenin ihtiyacı olan miktar dıĢında onu kendisine tahsis 
etmeye hakkı yoktur. Ġkincisi yollarda, toplumun telakkilerine (örf) göre münker sayılan eylemler özel-
likle amaç dıĢı faaliyetler yapılamaz. Örfe göre insanlara eziyet eden ve zarar veren her türlü eylem 
münkerdir ve amaca aykırıdır. Muhtesib bu iki hususu dikkate alarak vazifesini yürütür. Öncelikli 
görevi de bu tür faaliyetleri engellemektir. Eğer bunu aĢan bireyler varsa eylemine münasip bir müey-
yide uygulamaktır. Bu iki ilkeden çıkan temel sonuç yolun kullanımını engelleyen ve seyir güvenliğini 
tehlikeye atan bütün eylemlerin yasak olduğudur.   

Klasik kaynaklarda zikredilen münker kabilinden bazı eylemleri örnek olarak zikredelim. Yollarda 
oturmak, evlerin sütunlarını yollara doğru çıkarmak, yola gelecek Ģekilde binalara bitiĢik oturaklar 
yapmak, gelip geçeni engelleyecek biçimde ağaçlar dikmek, pencere ve kanat çıkarmak, yol üzerine 
odun, hububat ve yiyecek çuvallarını koymak ya da kurutmak amacıyla yiyecek sermek, gece çarp-
maya vesile olacak Ģeyler bırakmak yasaktır. Eğer yol geniĢ ise geçiĢi engellemeyecek ve yol güven-
liğini tehdit etmeyecek tedbirlerin alınması Ģartıyla eĢya geçici olarak eve veya bir baĢka yere taĢıya-
cak kadar bir zaman için yol üzerinde kalabilir.   

Yolu daraltacağı ve kirliliğe sebep olacağı için hayvanları yola bağlamak münkerdir ve inip binme gibi 
zaruri ihtiyaçlar dıĢında yol iĢgal edilemez. Aynı Ģekilde kanı ve diğer atıkları kirliliğe ve tiksintiye 
sebebiyet vereceği için umuma ait bir yolda hayvan kesilemez. Kasaplar uygun Ģartlarda hayvan 
kesecek Ģekilde dükkânlarını düzenlemekle yükümlüdürler.  

Ġnsanların elbiselerini yırtacak ya da baĢka Ģekilde zarar verebilecek bir yükü bulunan hayvanın 
caddeye sokulması münkerdir ve yasaktır. Bir baĢka alternatif yoksa ancak gerekli tedbirler alındıktan 
sonra kendisine izin verilebilir.   

Hayvana gücünün üzerinde yük vurulması münkerdir ve caiz değildir. Keza seyir ve araç güvenliğini 
tehlikeye atacak Ģekilde mutad olan ölçünün dıĢında / araç kapasitesinin üzerinde yüklemeye veya 
uygun olmayan iklim Ģartlarında yola çıkılamaz. Mesela deniz vasıtalarının güvenliğini tehdit edecek 
Ģiddette bir rüzgârın bulunması halinde gemilerin seyrine izin verilmez. Ayrıca yola çıkmadan önce 
mutlaka araçların güvenli olduğundan emin olunmalıdır.2  

Bina yapmak için yola tecavüz yasaktır. Mescid bile yapılmıĢ olsa yıktırılır. Yol üzerine su dökülmesi, 
kaygan madde (su, yağ, mıcır vs.) atılması, çöp dökülmesi, kısmen ya da tamamen fosseptik çukuru-
nun akıntısının yola verilmesi, ticaret erbabının kaldırımları iĢgal etmesi, yolu daraltacak ya da geçiĢi 

                                                           
1 Mâverdî, er-Rütbe, s. 166; Gazzâlî, II, 339; Ġbnü‟l-Uhuvve, s. 78, 79.  
2 Ġbn ebî ġeybe, el-Musannef (nĢr. Muhammed Avvâme), nr. 13913. 
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engelleyecek Ģekilde hayvan bağlanması bu gün için konuĢacak olursak araç park edilmesi, gelip-
geçenlerin üstünü baĢını kirletecek ya da tiksintiye sebep olacak atıklar bırakılması (hayvan kesme, 
kan, sakatat vs.), gelip geçenleri paniğe sevk edecek biçimde köpek bulundurulması, yağmur olukla-
rının akıntısının yola verilmesi, gece yürüyüĢünü tehlikeye sokacak iĢlerin yapılması, yol üstlerine çöp 
atılması yasaktır. 

Can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikelerden arındırılmadıkça bir baĢka ifadeyle can ve mala 
zararı önleyecek tedbirleri almadan yolda seyreden yük taĢıyıcılarına izin verilmez. Mesela odun 
taĢıyan hamallar yayalara zarar vermeyecek tedbirleri almadıkça mesela elbiselerini yırtmayacak 
Ģekilde yükleme yapmamıĢlarsa yola çıkamazlar.1  

 

SONUÇ           

Resmi rakamların açıkça gösterdiği gibi her yıl binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybetmekteyiz. 
Bunların ana sebebi yetersiz yollar ve sürücülerin kural ihlalleridir. Özellikle can ve mala karĢı tam 
anlamıyla terör niteliği taĢıyan trafik kazalarının önlenmesi için bütün ilgililerin duyarlı davranması ve 
her türlü tedbiri alması dini bir vecibedir. Çünkü canı ve malı korumak farzdır. Farzı tamamlayan 
araçları sağlamak da farzdır. Buna göre yolların trafiğe uygun inĢası, araç bakımlarının yerinde ve 
zamanında yapılması, seyir kurallarına uygun davranılması can ve mal kaybını önleyici nitelik taĢı-
maktadır. Özellikle tehlike riskinin yüksek olduğu yerlerde bu kurallara uymak farzdır.  

Genel anlamda trafik kuralları ile ilgili insanımızın yeterli bilgisinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
ehliyet sahibi olmak bunu gerektiren bir husustur. Ayrıca yoldaki iĢaretler de bu konuda önemli bir 
yardımcıdır. Ancak burada esas sıkıntı bilginin bilince dönüĢmemiĢ olmasıdır. Bu sebeple bütün 
çabalar trafik bilincinin arttırılması gerekirse okullarda zorunlu derslerin konulması gerekir.  

Trafik kurallarının ihlali kul hakkına tecavüzdür. Kul hakkının ise affı sadece mağdur kiĢi tarafından 
mümkündür. Buna göre kural ihlali yapan, zarar ve eziyet verdiği kiĢilerden özür dilemek ve helallik 
almak zorundadır.  

Kur‟ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber‟in ilgili hadisleri dikkate alındığında trafiğin bütün alanlarında ve 
aĢamalarında en merkezi ilke eziyet etmemek ve zarar vermemektir. Bu sebeple yola, insana, çevre-
ye kısaca ilgili her Ģeye her türlü zarar ve eziyeti kaldıracak tedbirleri almak bütün ilgililerin en esaslı 
görevidir. 

  

                                                           
1 Bu bölümde yer alan bilgiler için bk. Mâverdî, er-Rütbe, s. 165-167, 304, 352, 356; a.mlf., el-Ahkâmü‟s-sultâniyye, s. 337, 
338; Ebû Ya„lâ el-Ferrâ‟, el-Ahkâmü‟s-sultâniyye (nĢr. M. Hâmid el-Fıkî), Beyrut 1421/2000, s. 306; Gazzâlî, II, 339; Ġbnü‟l-
Uhuvve, Me„âlimü‟l-kurbe, s. 78-79. 
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNDE BĠR EĞĠTĠM FAKTÖRÜ OLARAK DĠN EĞĠTĠMĠ 

Doç. Dr. Tahsin DELĠÇAY 1  

Trafik, dünyanın görünmeyen ama istenilmemesine rağmen ilk sıralardan düĢmeyen önemli bir problemidir. 
Bu problem, ülkemizde her gün meydana gelen kazalarda onlarca insanın hayatını kaybettiği veya yara-
landığı haberlerinin medyada yer aldığı kadarıyla bilinmektedir. Trafik terörünün Türkiye‟de aldığı can, terör 
örgütlerinin aldığı candan daha fazladır. Ġstatistikler, ülkemizde yıllık ortalama 5-6 bin vatandaĢın trafik 
kazalarında öldüğünü, binlercesinin sakat kaldığını göstermektedir. Bu konunun, insan can kaybı olarak 
değerlendirilmesinin yanı sıra milyarlarca liraya ulaĢan milli servet kaybı olarak da ele alınması gerekmek-
tedir. Son istatistiklere göre ülkemizde, 1985 yılından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 152 bin kiĢi 
yaĢamını yitirmiĢ, 3,4 milyon kiĢi yaralanmıĢ ve 450 milyar TL maddi kayıp oluĢmuĢtur. 22 milyon ehliyetli 
vatandaĢın olduğu ülkemizde kazaların yüzde 87'si sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır.2 Yine son 
verilere göre her 29 saniyede bir trafik kazası olmaktadır.3 

Aslında trafik kazası ifadesi, ülkemizdeki kazaların, kusur faktörü ve oranlarına bakılınca yanlıĢ bir 
ifadedir. Yüzde doksanı geçen sürücü kusurlarının4 tamamına yakını biraz daha dikkat, hız sınırını 
aĢmama, yorgun yola çıkmama gibi hususlarla iradi olarak önlenebilecekken; sorumsuzluk, vurdum-
duymazlık gibi sebeplerle bu kazalar önlenememektedir. Öyleyse buna trafik kazası yerine genel 
olarak trafik olayı, hatta birçoğuna; sebep ve sonuçlarına göre trafik cinayeti denmesi daha doğru 
ifadelerdir. 

Vakıa, birçok olayda olduğu gibi sorumluluk sahibi insan faktörü, bu konuda en önemli etkendir. 
Yetkili kurumlar her ne kadar meseleyi çok ciddi olarak ele aldıklarını söyleseler de eğitim noktasın-
daki eksiklikler gözden kaçmamaktadır. Kazalardaki insan kaynaklı kusurlarla yol-araç gibi teknik 
faktörlerdeki kusurların asgariye indirilmesi, elbette verilecek eğitimle, konulacak kanun ve kurallarla, 
sıkı denetimlerle ve bunların yanı sıra caydırıcı tedbirlerle mümkün olacaktır. Azami derecede önem 
arz eden caydırıcı tedbirler, haddi zatında eğitimin bir parçasıdır.  

Sorumlu bir fert olma Ģuuru noktasında yoldaki taĢın kaldırılmasının, iman adına kıymet ifade ettiği5 
bir dinin mensuplarıyız. Kul hakkına riayet etme6 ve karĢıdakine zarar vermeme7 dinimizin temel 
prensiplerindendir. Aslında trafik meselesine sadece bu iki noktadan bakılarak, iyi bir eğitim verilmesi 
ve bu eğitimin kültür haline getirilmesiyle yüzde doksanlara varan insan kusurunun asgariye çekilmesi 
mümkündür.  

Hz. Peygamber bütün insanlığa seslendiği veda haccı hutbesinde; insanların Hz. Âdem‟in çocukları 
olmaları itibarıyla kardeĢ olduklarını belirtmiĢ; mallarının ve canlarının dokunulmaz olduğunu ve her 
türlü haksız saldırıdan korunduğunu8 ilan etmiĢtir. 

                                                           
1 Bozok Ün. Ġlahiyat Fak. Öğr. Üyesi, tahsindelicay@hotmail.com 
2 http://www.memurlar.net/haber/222058/ , (EriĢim 20.4.2012). 
3 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1265963&title (EriĢim 20.4.2012). 
4 http://www.scribd.com/doc/58982614/Trafik-Kaza-%C4%B0statistikleri-Traffic-Accident-Statistics- TU%C4%B0K (EriĢim 

8.5.2012). 
5 Buhârî, “Mezâlim”, 24-25, “Cihâd” ,128; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 160; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 154. 
6 Müslim, “Birr”, 60. 
7 Ġbn Mâce, “Ahkâm”, 17; Mâlik, el-Muvatta, “Akdiye”, 31. 
8 Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 76 hadis no: 62; X, 401- 404, hadis no: 1654. 
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Dinimizin temel iki kaynağı Kur‟an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir. “…yeryüzünde haddi 
aşarak kargaşa çıkarmayın.”1 mealindeki ayette haddi aĢmak tabiri, trafik için düĢünüldüğünde çok 
rahat bir Ģekilde trafik kurallarına uymama olarak nitelendirilebilir. Hz. Peygamber‟in yoldaki pisliği 
eziyet olarak nitelendirmesi,2 yoldaki eziyet veren bir dikeni kaldırandan Allah‟ın razı olarak günahla-
rını bağıĢladığını söylemesi,3 bir Sahabi‟ye en faydalı amelin yoldan eziyet veren Ģeyleri kaldırmak 
olduğunu ifade buyurması4 haddi zatında baĢlı baĢına trafiğe uygulanacak kültürdür. Yine “İman 
yetmiş yahut altmış küsur şubedir. Bunların en üstünü Lâ ilâhe illallah (Allah‟tan başka ilâh yoktur) 
sözüdür. En alt derecesi ise yoldan eziyet veren şeyleri gidermektir.”5 anlamındaki hadisi ile bu me-
yandaki birçok ayet ve hadis öncelikle insanlara zarar vermeme ve insanların zarar göreceği Ģeyleri 
bertaraf etme adına çok önemli temel taĢlarıdır. Zaten hadisteki, yoldan eziyet veren Ģeyleri kaldırma 
ifadesi de, doğrudan yol güvenliğini sağlama, yoldan gelip gidenlere zarar verecek Ģeyleri bertaraf 
etme ve trafiği rahatlatma olarak nitelendirilecektir. 

Diğer taraftan Hz. Peygamber‟in, kul hakkını ihlal edenleri müflis olarak nitelendiren6 hadisi de baĢka-
sının hakkını yiyeni iflas etmiĢ, bitmiĢ, tüm hayır hasenat, sevap sermayesi tükenmiĢ biri olarak tarif 
etmesi de, aynı Ģekilde kiĢinin hakkına razı olmasının, baĢkasının hak ve hukukuna riayet etmesinin 
gerekliliğini ortaya koyar. Çünkü bazen trafikte çok küçük diye düĢündüğümüz hareketler kul hakkı 
kapsamına girebilir. Örneğin düz yolda giden bir aracın sinyal vermeden aniden fren yaparak sağa ve 
sola dönmesi, arkadan gelen aracın sebepsiz yere frene basıp yavaĢlamasına dolayısıyla aracın 
yıpranmasına, sonra da eski hızına ulaĢması için fazladan yakıt tüketimine sebep olacaktır. Yine aynı 
Ģekilde çok karĢılaĢılan, herkesin baĢına gelen bir durum da Ģudur. Tali yoldan anayola çıkmayı 
bekleyen bir araç yola çıkmak için sol tarafından hızla gelen diğer aracın geçmesini beklemektedir. 
Ancak anayoldaki bu araç tam tali yola gelince önceden hiç bir iĢaret vermeden aniden yavaĢlayıp 
sağ tarafa yani diğer aracın beklediği yola girer. Dolayısıyla tali yoldaki araç sebepsiz olarak 20-30 
saniye bekletilmiĢ olur ki bu durumda hakkı yenmiĢtir. Çok küçük gibi görünen bu detayların hepsinde 
hem kul hakkı ihlal edilmiĢ hem zaman kaybına sebep olunmuĢ hem de yakıt israfı ve aracın yıpran-
masına sebebiyet verilerek milli servet heba edilmiĢ olur. Kul hakkına girme günahında olduğu gibi, 
dinimiz israf için de “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez.”7 ve “İsraf eden-
ler şeytanların kardeşleridir.”8 ayetleriyle bu hususa dikkat çekmektedir. 

Bu çalıĢmada, daha güvenli bir trafik için dini eğitiminden istifade etmenin yolları anlatılmaya çalıĢılacak-
tır. Bu çerçevede ilkin altyapıyla ilgili teknik hususlara kısa baĢlıklar halinde değinilecektir. Sonra da asıl 
konumuz olan bireylerle ilgili olan eğitim, vicdanî ve sosyal sorumluluk hususları ele alınacaktır.  

A. ALTYAPIYLA ĠLGĠLĠ TEKNĠK HUSUSLAR 

1. Sürücü belgesini hak etme sürecinde, teorik ve özellikle pratik ders sürelerinin artırılıp daha uzun 
zamana yayılması. Ayrıca bu kurumların daha sıkı kontrol edilmesi suretiyle nitelikli sürücülerin trafiğe 
çıkmasının sağlanması, 

                                                           
1 Bakara, 2/60; Araf, 7/74. 
2 Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 137. 
3 Müslim, “Birr”, 127, 130, 131. 
4 Müslim, “Birr”, 131. 
5 Müslim, “Ġman”, 58; Ebû Dâvud, “Sünnet”, 14. 
6 Müslim, “Birr”, 60. 
7 Araf, 7/31. 
8 Ġsra, 17/27. 
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2. Trafik denetimlerinin yetersizliği; hız, hatalı sollama, alkol vs. denetimlerinin arttırılması, ayrıca 
ölümlü kazaların çok olduğu Ģehirlerarası yollarda ağır vasıtaların ağırlık denetimlerinin artırılması,  

3. ġehir içi kavĢak ve sinyalizasyon sistemlerinin daha aktif hale getirilmesi; ayrıca mobese, kamera 
sistemi, radar vb. sistemlerle sürekli denetim yapılması, 

4. Trafik ihlallerine göre cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi; sıkı denetimle trafik cezası tahsili 
mekanizmasında olabilecek suistimallerin önüne geçilmesi, 

5. Alt yapı eksikliğinin giderilmesi için, son senelerde arttırılan duble-yollara yenilerinin eklenerek 
yaygınlaĢtırılması ve kör noktaların yeniden yapılandırılması, 

6. Elimizdeki mevcut imkânların iyi kullanılarak demiryoluna ağırlık verilmesi; 15 Avrupa ülkesindeki 
toplam kamyon sayısından daha fazla kamyonun bulunduğu ülkemizde, demiryolu ve karayolu yük-
yolcu taĢımacılığı arasındaki makas geniĢliğinin daraltılması, 

7. Coğrafi konumdan faydalanılması; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde dâhilî yük ve yolcu taĢıma-
cılığının denizden yapılma oranı çok düĢük olması dolayısıyla; karayolu ve denizyolu arasındaki bu 
oranın olması gerektiği seviyeye getirilmesi gerekmektedir. 

Bu teknik hususlarda da elbette her bir problemin tarafları vardır. Sözgelimi kavĢak düzenlemesi iyi 
yapılmıyor ve o kavĢaklarda sürekli kazalar oluyorsa elbette yetkilileri sorumludur. Buradaki eksikliği 
görüp uyarmayan sürücü de, yaya da sorumludur. Yetkili kiĢi asli görevini ihmal ettiğinden birinci 
dereceden, aksaklığı fark edip haber vermeyen vatandaĢ da, olaya etkisi kadar sorumludur. “Zerre 
miktarı hayır yapan karşılığını görecektir, zerre miktarı kötülük yapan da karşılığını görecektir.”1 ayet-i 
kerimesi meselenin dini boyutunu net bir Ģekilde ortaya koymaktadır.  

B. EĞĠTĠM, VĠCDANÎ VE SOSYAL SORUMLULUKLA ĠLGĠLĠ HUSUSLAR 

1. Trafik kültürü ve kolektif bilinç Ģuuru 

Eğitim bir sevgi iĢidir. Kültür de bu severek öğrendiğimiz Ģeylerin hayatımızın bir parçası haline gel-
mesi ve bizi hiç terk etmemesidir. Sosyal hayatın her alanında olduğu gibi trafik kuralları da kabulle-
nilmeli, uygulanmak için olduğu içimize yerleĢtirilmelidir. Kurallara sadece trafik polisinin gördüğü 
yerde değil görmediği yerde de uymalıyız. Bizi polis görmese de, her an her halimizi görüp bilen Allah 
Teâlâ‟nın olduğunu hatırlamalı ve ona göre davranmalıyız. Çünkü bu kurallar salt vazedilmesi itibariy-
le değil de, yaĢanmıĢ birçok tecrübe sonucu ortaya çıkmıĢtır. Trafikte konulan kurallara uyma konu-
sundaki genel dini görüĢ, vacip olduğu yönündedir, yani zorunluluktur.  

Otokontrol mekanizması bağlamında, bireysel ve toplumsal sorumluluk ayrı ayrı ele alınıp kolektif 
bilinç Ģuuru oluĢturulmalıdır. Ġnsanımızın vicdanına doğru Ģeyler verilmeli ve bu Ģekilde otokontrol 
mekanizması harekete geçirilmelidir. Bu durum, dinimizin emr-i bil maruf nehy-i anil münker2 dediği 
iyiliği emretme kötülükten men etme ameliyesidir. Aslında bu husus, diğer bir ifadeyle vicdan dediği-
miz içimizden gelen sese kulak verme haline gelmelidir. Böylece iyilik, güzellik, doğruluk yayılsın ve 
yanlıĢlardan vazgeçilsin. Örneğin batı ülkelerinde hata yapan sürücüler, telefonla en yakın polis/trafik 
merkezlerine bildirilir ve gereğinin yapılması istenir. Bizde ise tam tersi, hata teĢvik edilir. Radar 
uygulamalarında, güya iyilik etme adına karĢı yönden gelenlere bir takım iĢaretlerle radarın olduğunu 
haber verme olayı ülkemizde sıkça görülen bir durumdur. Bununla biz, hem emr-i bil maruf nehy-i anil 

                                                           
1 Zilzal, 99/7-8. 
2 Tevbe, 9/71; Hacc, 22/41; Lokman; 31/17. 
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münkerin hem de iyilikte yardımlaĢmayı emreden, kötülükte yardımlaĢmayı yasaklayan1 ayetlerin 
hilafına davranmıĢ oluruz. 

Burada konuyla ilgili yaĢadığım bir anekdotu sizlerle paylaĢmak isterim. ġöyle ki; Ürdün‟de bulundu-
ğum yıllarda gece saat dörtte çocuğum hastalanınca banka müdürü komĢumla çocuğumu alıp hasta-
neye doğru yola çıktık. Yolda giderken kırmızı ıĢığa yaklaĢan komĢumun ayağını gazdan çektiğini 
fark edince durumun aciliyetine binaen ıĢıkta durmamasını istedim. Gecenin dördünde, yolların bom-
boĢ olduğu bir vakitte hem de hastaneye acil hasta götürürken kırmızı ıĢıkta durmak! Trafik kültürü 
denen Ģey tam da budur herhâlde. 

2. Ailede Eğitim ve Sorumluluk Duygusu 

Saygı ailede baĢlar. Sofrada büyüklerini beklemesini öğrenen, arabaya bindiğinde babasının emniyet 
kemerini bağlamasına Ģahit olan ve babasının sürdüğü aracın kırmızı ıĢıkta durduğunu gören çocuk, 
hem kuralları hem de baĢkasına karĢı saygılı olması gerektiğini öğrenecektir. Çocuğa saygıyı ve 
sorumluluk duygusunu, aileden baĢlayıp ana sınıfı ve ilköğretimde devam ederek tüm eğitimi boyun-
ca vermeliyiz. Sorumluluk bilincini ve ötekine saygıyı öğrenen fertler, büyüyüp direksiyona geçince 
yoldaki yayaya, taksisinde taĢıdığı yolcuya, otobüsünde götürdüğü onlarca kiĢiye karĢı sorumluluğu-
nun farkında olacak, onların baĢına bir Ģey geldiğinde, onların hakkına tecavüz etmiĢ olacağını ve 
dolayısıyla kul hakkını ihlal etmiĢ olacağını bilecektir. Zira Hz. Peygamber Müslümanı, diğer Müslü-
manların elinden ve dilinden selamette olduğu kimse; mümini, diğer müminlerin kendisinden canları 
ve malları konusunda emin oldukları kimse,2 Ģeklinde tanımlamaktadır. Canını bindiği aracın sürücü-
süne, malını yüklediği kamyonun Ģoförüne teslim eden kiĢi, bu kiĢilerin güvenilir olduğunu bildiğinde 
madden ve manen rahat olacaktır. 

Trafik kazalarında alkolün etkisi küçümsenmeyecek kadar fazladır.3 Ailede, toplumda, örgün ve yay-
gın eğitimde ciddi biçimde eğitim ve terbiye alan bu insanlar alkol almayacaktır. Zira “Ey iman eden-
ler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan 
kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.”4 ihtarını bilen dindar insan, bu dini sorumluluğunu taĢırken, 
seküler insan da içki tercihini kullanacaksa, bunu trafiğe çıkarken yapması halinde diğer insanların 
hukukunu ihlal edeceği sorumluluğunu taĢıması gerekir. Bu düĢünce ve duygularla donatılan insanı-
mız hata yapmaktan ve kural ihlalinden uzak duracaktır. 

Öte yandan trafikte bilerek veya bilmeyerek hata yapan sürücülere karĢı tepkilerin ölçüsünde sınır 
çok aĢılmaktadır. Bu durumlarda sürücüler arasında hoĢgörü, müsamaha ve nezaket kurallarının 
iĢlediğine maalesef pek Ģahit olunmaz. Hata yapan sürücülere karĢı en basit tepki, dinen de yasak 
olan küfürle5 baĢlayıp levye, sopa, bıçak gibi aletlerle kavgaya ve saldırıya dönüĢebilmektedir. Hâlbu-
ki gerçek mücahid nefsiyle cihad edendir.6 Kur‟an-ı Kerim de bu hususta “Ey iman edenler! Sabır ve 
namazla yardım isteyin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”7 diye buyururken, Hz. Peygamber 
de gerçek sabrın Ģokun yenildiği ilk anda gösterilen sabrın olduğunu8 buyurmakta ve sinirlenen bir 

                                                           
1 Maide, 5/2. 
2 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 206. 
3 http://www.trafik.gov.tr/trafik_guvenligi/trafik_guvenligi_alk.aspx (EriĢim: 15.5.2012) 
4 Maide, 5/90. 
5 En‟am, 6/108. 
6 Tirmizî, Fedâilu‟l-Cihâd, 2. 
7 Bakara, 2/153. 
8 Buharî, “Cenaiz”, 32. 
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insana, sinirinin yatıĢması ve yanlıĢ bir hareket yapmaması için abdest almasını tavsiye etmektedir.1 
Yine Allah Teâla‟nın Hz. Musa‟yı, kendisinden baĢka hiç kimseyi tanımayan Firavun gibi bir zorbaya 
gönderirken yumuĢak söz söylemesini emretmesi2 oldukça anlamlıdır.  

3. Anasınıfı, Ġlköğretim ve sonrasında Trafik Eğitimi  

Bir insanın en fazla bilgi alıp bilinçaltına yerleĢtirdiği yaĢın, ömrünün ilk on senesi olduğu düĢünüldü-
ğünde, her türlü eğitimin büyük çoğunluğunun, hayata ait temel taĢların bu zaman diliminde verilme-
sinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü çocuk ayna gibidir, ancak gördüğünü yansı-
tır, ona gösterecek iyi görüntüler sunulmalıdır. Bu yaĢlarda büyüklere saygı, hakkına razı olma, öteki-
nin hakkını yememe gibi prensipler, iĢin eğitim ve dini eğitim boyutunun büyük oranda çözülmesi 
anlamına gelir. Bu ilkelerin yaĢanarak gösterilmesi de en ideal eğitim biçimidir. 

Evinde adabı ve büyüğe saygıyı öğrenen çocuğun eğitimini; anasınıfı ve ilköğretimde verilecek ahlak, 
doğruluk, hak yememe ve bunlara ilaveten eklenmesi gereken trafik eğitimleri takip etmelidir. Dini-
mizde namaz, oruç gibi belirli sorumlulukların vakti buluğ çağı denilen ergenlik çağına girmektir. 
Ancak örneğin bir namaz ibadeti için Peygamber Efendimizin tavsiyesinde3 olduğu gibi, 7-10 gibi 
yaĢlarda ergenlik potasına girmeden zihnen ve fiilen alıĢtırma adına çocukların namaza teĢvik edil-
mesi meselesi bu bağlamdan ele alınmalıdır. Nasıl ki “Haydi, bugünden itibaren artık namaz kılman 
farz, namaza kalk, oruç tut.” demek ne kadar pedagojiden uzaksa, 18 yaĢında sürücü belgesine 
müracaat eden veya bu belgeyi alan kiĢiye “Trafik kuralları şunlar şunlardır, bunlara uymalısın.” de-
mek de pedagojiden o kadar uzaktır. O halde evden baĢlayıp anasınıfı ve ilköğretimle devam eden 
süreçte bu kurallara yavaĢ yavaĢ aĢina olmak gerekecektir. Dilimize pelesenk olmuĢ olan “Ağaç 
yaşken eğilir.” deyiĢi de her iki durum ve hayatın her safhası için geçerlidir. Sürücüler için bahsettiği-
miz bu eğitim süreci elbette yayalar için de geçerlidir. Zira trafik tek taraflı bir olgu değildir. Yolda, 
özellikle dar ve kaldırımı olmayan yollarda, ıĢıklarda karĢıdan karĢıya geçerken sürücüler kadar 
yayaların da dikkatli olması ve kurallara uyması, kaza riskini azaltacaktır. 

Öyleyse eğitim camiasında durum nasıldır? ġu anda anasınıflarında trafiğe ait zorunlu bir müfredat 
yok, bunu okullar bir etkinlik olarak yapabiliyorlar. Halen ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarında müfredatta 1 
saat olarak verilen trafik dersi önümüzdeki yıl sadece 5. sınıfta 1 saate inecek, liselerde ise 12. sınıfta 
1 saatlik ders vardır. Bu ders saatlerinin kredisi ve yeterliliği tartıĢılabilir.  

Son 27 yılda trafik kazalarında 152 bin kiĢi yaĢamını yitirmiĢ, 3,4 milyon kiĢi yaralanmıĢ, 450 milyar 
TL maddi kayıp oluĢmuĢtur, her 29 saniyede de bir kaza olmaktadır. ġimdi yeterli olup olmadığı 
konusunda bir kere daha düĢünülmesi gerekmektedir. 

Bunun için eğitim sürecindeki saatlerin artırılması elbette daha iyi olacaktır. Ancak etkili ve verimli 
anlatımla, uygulamalı bir eğitimle, bunlara ilaveten özellikle de din dersleri ve diğer sosyal derslerle 
desteklenmesi suretiyle mevcut dersler rantabl hale getirilebilir. Böylece, trafikteki küçük diye düĢünü-
len kusurlar, kul hakkı bağlamında insan hak ve özgürlüğü sınırları gibi meselelerle irtibatı kurularak 
ele alınması trafikte de iĢlerimizi rahatlatacaktır. 

Ülkemizde doğrudan trafiği ilgilendiren trafikle ilgili bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Oysa bazı 
Avrupa ülkelerinde bir kısım mühendisliklerde ve makine mühendisliklerinin otomotiv anabilim dalla-
rında trafikle ilgili iki ve dört yıllık bölümler, programlar mevcuttur. Bu alanda eğitime önem veren 

                                                           
1 Ebu Davud, “Edeb”, 4784. 
2 Taha, 20/44. 
3 Ebû Dâvûd, Salât, 26. 
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toplumlar, buralarda yetiĢen insanlardan faydalanmak suretiyle o kurumların verdiği eğitimi toplumun 
geneline yayacak ve trafik anlamında elbette ki çektikleri/çekecekleri sıkıntıları ve maddi-manevi 
kayıpları daha az toplumlar olacaklardır. 

Bugün ülkemizde nasıl ki önceden usta-çırak iliĢkisi içerisinde öğrenilen birçok meslekte, artık insan-
ların 2-4 yıllık üniversite mezunu olmasını isteniyor ve yaptırılıyorsa, niçin otobüs Ģoförlerinden de 
benzer Ģeyler istenmesin? Bu Ģoförler memur, amir, doktor, mühendis, akademisyen her Ģeyden 
önemlisi insan taĢıyor. ĠĢi layıkıyla yapma, iyi yetiĢme, iĢin ehli olma adına “Allah, işini en güzel şekil-
de yapan kullarını sever”1 hadis-i Ģerifi akıldan çıkarılmamalıdır. 

4. Medyada Trafik Eğitimi 

Radyo, TV programlarında ve gazetelerde trafik eğitimine yer ayrılmalıdır. Radyo ve TV‟lerde kısa 
metrajlı programların olması ve bunların yer yer skeç türünde olması hem izleyiciyi sıkmayacak hem 
de eğitici olacaktır. Bütün bunlar hem yarının trafik aktörleri olacak çocuklara hem de mevcut aktör 
olan büyüklere yönelik katkı sağlayabilecek eğitici programlar olmalıdır.  

Bugün TV kanallarında arabalar tanıtılır ve teknolojileri anlatılır, gazeteler araba tanıtımlarının reklam 
değil, özel olarak tanıtımlarının yapıldığı sayfalarla doludur. Elbette yaĢadığımız dünyada hayatın bir 
parçası olan bunlar olmalıdır, ta ki insanlar bilgilensin, iyi Ģeyleri tercih etsin. Ancak bunlara ilaveten 
eğitici trafik programlarının konması eğer varsa bunların arttırılması, gününün ortalama 4-5 saatini TV 
karĢısında geçiren insanımızın trafik eğitimi için oldukça önemli imkânlardır. 

5. Vaaz ve Hutbelerde Eğitim  

Kur'an-ı Kerim‟de haksız yere cana kıymak insanlık suçu olarak kabul edilmiĢ ve bir insanı öldürmek 
bütün insanlığı öldürmeye, bir hayat kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmaya denk2 tutulmuĢtur. Bu 
gibi çok önemli dini bilgiler toplumda bilinmiyor veya eksik biliniyor olabilir. Dini bilgisi az olanların 
bunları öğreneceği yerlerden birisi de Ģüphesiz camilerdeki verilen vaaz ve hutbelerdir. Ancak insa-
nımızın gözden kaçırdığı en önemli hususlardan birisi, ibadet olan Cuma namazlarının ayrıca ifa 
edeceği eğitim fonksiyonlarıdır. Çünkü Cumadaki ana rükünlerden birisi de hutbedir. Hatip, hutbede o 
hafta için hazırladığı konuyu cemaate anlatır. Namaza gönüllü olarak gelen ve acaba dinimizin emir-
leri nelermiĢ diye dinleyen cemaat, aslında eğitime hazır, tam motiveli ciddi öğrencilerdir. Usulünce 
anlatılacak güzel Ģeyler, öğrenmeye hazır bu cemaat için bulunmaz bir fırsattır, yeter ki konular ciddi-
yetle, layıkıyla ve ihtiyaca göre hazırlanıp sunulmuĢ olsun.  

Dini eğitim konusunu elbette sadece Cuma namazlarıyla sınırlamamak gerekir. Ramazan ayındaki 
programlar ve sair günlerde özellikle hanımlar için yapılan sabah veya öğle sonu sohbetleri de aynı 
kategoride değerlendirilebilir. Ayrıca Diyanet teĢkilatı bu programlarının yanı sıra cami dıĢında, deği-
Ģik münasebetlerle sempozyum, kongre ve çeĢitli bilgilendirme programları da yapmaktadır. Cami 
dıĢı bu etkinliklerde trafik konusu da ele alınabilir. 

6. Trafik kazalarının sebeplerine göre, trafik kazası kapsamından çıkarılarak cana, mala ve 
kamu güvenliğine kasıt gibi suçlar sınıfına sokulması ve taraflar ona göre yargılanması. 

Hız sınırını aĢan, yakın takip yapan, fazla yük taĢıyan, günlük sürme limitlerini aĢıp refleksleri çok 
zayıflamıĢ halde yorgun olarak, alkol ve uyuĢturucu alarak hülasa bir veya birden çok kuralı ihlal 
ederek yola çıkan bir sürücünün neden olduğu bir trafik kazasına, kaza mı, intihar mı, cinayet mi ya 

                                                           
1 Müslim, “Sayd”, 57; Ebu Davud, “Edahi”, 11. 
2 Mâide, 5/32. 
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da milli servete kasıt mı denir? Bu olaylara karĢı nasıl tavır alınmalı ve taraflara nasıl muamele edil-
melidir? soruları önemlidir. 

Trafik kazası sonucunda ölüme sebebiyet vermede mevcut genel dini anlayıĢ, hata ile öldürme statü-
sünde değerlendirilmesidir. Bu öldürme sebebiyle kiĢi kasten öldürmüĢ gibi günahkâr olmaz, denmek-
tedir. Ancak “Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size 
günah vardır.”1 ayetinin “kasten yaptığınız şeylerde günah vardır” kısmı iĢin rengini değiĢtirmektedir. 
“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın”2 ve “Kendinizi öldürmeyin”3 gibi ayetler de bu kısmı des-
tekler mahiyettedir. DüĢünün, alkol ve uyuĢturucu alıp trafiğe çıkan, hız sınırının üstünde seyreden, 
istiap haddinden fazla yük taĢıyan, yorgun yola devam eden, kırmızı ıĢıkta durmayıp yeĢil ıĢıkta 
geçenlere çarpanlar ne kadar masumdur ne kadar suçludur? Hukuk diliyle söylenecek olursa bu 
durumda ölüme sebebiyet verenler taksirle mi öldürmüştür yoksa bilinçli kural ihlaliyle mi öldürmüş-
tür? Ġkinci Ģık, daha ağır basmaktadır. Kaldı ki bugün, „Bir şoför, aracın cinsine ve yol durumuna göre 
uyması gereken hız sınırını geçip de kendisi ölmüşse intihar etmiş, karşısındaki insanın ölümüne 
sebep olmuş ise onun katili olmuştur.‟ diye içtihatta bulunan hem ülkemizden hem de diğer Müslüman 
ülkelerden birçok din adamı ve kurumlar vardır. Nitekim Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din ĠĢleri Yüksek 
Kurulu BaĢkanı da, kırmızı ıĢıkta geçmenin asla caiz olmadığını, kırmızı ıĢıkta geçen sürücünün, bir 
kiĢinin ölümüne sebebiyet vermiĢse bu insanın ömür boyu bunun vebalinden kurtulamayacağını, yine 
sürücü, aklını ve idrakini izale eden içki, uyuĢturucu kullandıktan sonra araba sürüyorsa bunun bile 
bile hayata kast etmek gibi4 olduğunu beyan etmektedir. 

Bu bağlamda, ülkemizdeki hukukçulardan Av. Sefan Kılınç da Ģöyle demektedir: “Trafikte bilinçli kural 
ihlaline rağmen yargılamalar „kasten adam öldürme‟ suçundan değil „taksirle adam öldürme‟ suçun-
dan yapılıyor. Hâlbuki bilinçli kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazaların ABD ve Avrupa‟daki gibi 
cinayet davası kapsamında yapılması gerekir.”5 Görüldüğü gibi bu meselede hukukçuların beyanları 
da dini bakıĢ açısıyla örtüĢmektedir. 

 

Sonuç 

Elimizdeki verilere göre trafik kazalarında her yıl binlerce insan yaĢamını yitirmekte, çok daha fazlası 
yaralanmakta ve bunların yanı sıra trafik kazaları ülke ekonomisine ciddi miktarda zarar vermektedir. 
Bu sebeple ailede ve okul sıralarında verilecek trafik eğitimiyle, bireysel ve toplumsal anlamda trafik 
kültürünün oluĢturulması hedeflenmelidir. Trafik eğitiminde hemen hemen hiç faydalanılmayan med-
yadan azami seviyede istifade yolları araĢtırılmalıdır.  

Canı ve malı korumanın farz olduğu dinimizde trafik kurallarına uymak da bir vecibedir. Dinin, hayatın 
her safhasına katkısı gibi trafiğe olan katkısına da dikkat çekilmelidir. Bu katkıyı etkinleĢtirme adına 
vaaz ve hutbe gibi dini disiplinlerden yararlanılarak dinin, baĢkasına zarar vermeme ilkesine, insanla-
rın mal ve canlarını mukaddes saydığına dikkat çekilmelidir.  

  

                                                           
1 Ahzab, 33/5. 
2 Bakara, 2/195. 
3 Nisa, 4/29. 
4 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/BasinPDF/2012/subat/07022012kupur.pdf (EriĢim: 20.4.2012). 
5 Av. Sefan Kılınç, Bugün gazetesi, 9.4.2012. 
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EĞĠTĠM DÜZEYĠNE GÖRE EMNĠYET KEMERĠ KULLANIMI VE 
KAZA ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Ahmet DEMĠRER1, Aslan ÇOBAN 1, Can HAġĠMOĞLU2, Mesut DURAT1 

ÖZET 

Yapılan çalıĢmada farklı eğitim düzeylerine ait 1000 sürücü üzerinde emniyet kemeri kullanma alıĢ-
kanlıkları incelenmiĢtir. ÇalıĢmada; Sakarya ili merkezinde yüz yüze anket yöntemi ile dört farklı 
eğitim düzeyindeki deneklere sorular yöneltilmiĢtir. Her eğitim düzeyi 250 denekten oluĢmaktadır. 
ÇalıĢmaya ilköğretim, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyinde 718 erkek ve 282 kadın olmak 
üzere bin kiĢi katılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan deneklere kiĢisel bilgiler, alıĢkanlıklar ve düĢüncelerinden 
oluĢan üç grupta toplam 18 adet soru yöneltilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda deneklerin eğitim düzeyi-
ne göre emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları ve yapmıĢ oldukları kazalar ele alınmıĢtır. Kazalar 
Ģehir içi ve Ģehir dıĢı olarak değerlendirilmiĢtir. Elde edilen veriler MS Excel ve SPSS istatistik prog-
ramında analiz edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, trafik kazası, eğitim seviyesi, SPSS analiz 

  

INVESTIGATION OF SEAT BELT USE AND TRAFFIC ACCIDENT RELATION ACCORDING TO 
EDUCATION LEVEL 

In this study seat belt use habits of drivers has been investigated in terms of education level. Copies 
of a questionnaire were distributed to 1000 drivers of four different education levels in Centrum of 
Sakarya city. Each education level consists of 250 participants. Female participants of 282 and male 
participants of 718 were attended to the study in the education level of primary, high school, universi-
ty and post graduate. 18 questions consisting of 3 groups were asked to the participants about their 
demographic information, habits and thoughts. As the result of the study seat belt use habit of the 
participants and their traffic accidents have been evaluated. The traffic accidents have been evaluat-
ed according to scene such as urban and the country. The obtained data have been analyzed with 
MS Excel and SPSS programmes.  

Keyword: Seat belt, traffic accident, education level, SPSS analyzed 

 

1.GĠRĠġ 

Motorlu taĢıt kullanımı ülkemizde 2005 - 2010 yılları arasında %35,43 oranında artmıĢtır. Her yıl 
yaklaĢık 700 binin üzerinde yeni araç trafiğe çıkmaktadır (Tablo 1) (tuik.gov.tr, 2012). Motorlu taĢıtlar 
sayesinde insanoğlu daha geniĢ bir alanda hızlı bir Ģekilde düĢük maliyet ile seyahat edebilmektedir. 
Bununla birlikte motorlu taĢıt kullanımı gürültü, çevre kirliliği ve trafik kazası gibi istenmeyen birçok 
olaya da sebep olmaktadır. Trafik kazaları halk sağlığı bakımından modern dünyada önemli bir tehdit 
unsuru olmaktadır (Parada vd. 2001:139). 

 

                                                           
1 Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü 
2 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
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Tablo 1.Ülkemizde kaza sayısına göre, ölü ve yaralı sayısı ve oranları (tuik.gov.tr, 2012) 

 

Yıllar 

 

Toplam 

taĢıt 

Yıl ortası 
tahmini 

nüfus 

(000) 

 

 

Kaza sayısı 

Kazanın 
Top.taĢıta 

oranı 

(%0) 

       Ölü  Yaralı  

 Nüfusa  Nüfusa 

Sayısı Oranı    
(%0) 

Sayısı Oranı    
(%0) 

1990    3 750 678 56 154     115 295 31     6317 0,11 87668 1,56 

1995    5 922 859  61 763     279 663 47     6004 0,10  114319 1,85 

2000    8 320 449  67 420     500 664 60     5510 0,08  136751 2,03 

2005    11 145 826  72 065     620 789 56     4505 0,06  154086 2,14 

2006    12 227 393  72 974     728 755 60     4633 0,06  169080 2,32 

2007    13 022 945  70 586     825 561 63     5007 0,07  189057 2,68 

2008    13 765 395  71 517     950 120 69     4236 0,06  184468 2,58 

2009    14 316 700  72 561    1 053 346 74     4324 0,06  201380 2,78 

2010    15 095 603  73 723   1 106 201 73     4045 0,05  211496 2,87 

 

Trafik kazalarında güvenli olarak taĢıttan çıkmak tüm yolcu ve sürücülerin birinci önceliğidir. Emniyet 
kemeri kullanımı trafik kazası esnasındaki ciddi yaralanmaları azaltan en önemli faktörlerden biridir 
(Evans, 1996:423). Üç nokta emniyet kemerinin sürücünün kaza esnasındaki ölümcül yaralanmasını 
%45 ve orta seviyedeki yaralanma ihtimalini de %60 oranında azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca 
emniyet kemeri, sürücü ölümlerini %12, orta ve ciddi seviyelerdeki yaralanmalarını da %20 azaltmak-
tadır (Farmer ve Wells, 2010:57). Verimliliği ispatlanmıĢ olmasına ve kanuni düzenlemelere rağmen 
ülkemizde emniyet kemeri kullanım oranının düĢük olması ciddi bir trafik güvenliği sorunudur (ġimĢe-
koğluve Lajunen, 2008). Emniyet kemeri kullanımına etki eden birçok parametre mevcuttur. McCartt 
ve Northrup‟un çalıĢmalarında eğitim seviyesi düĢük erkek ve eski taĢıt kullanan sürücülerde emniyet 
kemeri kullanım oranının düĢük olduğunu saptamıĢlardır (McCartt ve Northrup, 2004:37). 

Türkiye‟de 2009 yılı içerisinde motorlu taĢıtların sebep olduğu 1.034.435 kaza gerçekleĢmiĢ, bunun 
neticesinde 4300 kiĢi ölmüĢ ve 200.405 kiĢi de yaralanmıĢtır (trafik.gov.tr, 2010).Türkiye Ġstatistik 
Kurumu‟nun verilerine göre 2010 yılında 1.106.201 kaza neticesinde 4045 kiĢi hayatını kaybederken 
211.496 kiĢi ise yaralanmıĢtır (Tablo 1) (tuik.gov.tr, 2012). 

Avrupa‟da,  2004 yılı itibarı ile yüzölçümü ve nüfusu fazla olan ülkelerde kaza sayısı, ölüm ve yara-
lanmalar ile ilgili veriler Tablo 2‟de gösterilmektedir (tuik.gov.tr, 2012). Kaza sayısı ülkemizden fazla 
olan ülkelerde, ölü ve yaralı sayısının kaza sayısına oranı ülkemizden bir hayli düĢük olduğu görül-
mektedir. Ülkemizdeki her 100 kazada yaklaĢık 6 vatandaĢımız hayatını kaybetmektedir. Bu durum 
ülkemizde kazalar için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığının bir göstergesi sayılabilir.  
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Tablo 2.Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'deki trafik kazası sonuçları 2004 

     Ölü   Yaralı   

Ülkeler 
Yüzölçümü 
(km2) 

Nüfusu 
(Bin) 

Trafik kaza 
sayısı 

Sayı 

Nüfusa 
oranı 
(%0) 

Kaza 
sayısına 
oranı 
(%0) Sayı 

Nüfusa 
oranı 
(%0)  

Kaza sayısına 
oranı (%0) 

Almanya   357 022 82 501   339 310   5 842 0,07    17   440 126 5,33 1 297 

Ġspanya   505 992 43 198   94 009   4 741 0,11    50   138 383 3,20 1 472 

Fransa   551 500 60 340   85 396   5 232 0,09    61   108 727 1,80 1 273 

Ġtalya   301 318 58 462   224 553   5 625 0,10    25   316 630 5,42 1 410 

Ġsveç   449 964 9 011   18 029    480 0,05    27   26 582 2,95 1 474 

Ġngiltere   242 900 59 834   207 410   3 221 0,05    16   277 619 4,64 1 339 

Çek Cum.   78 866 10 221   26 516   1 382 0,14    52   34 254 3,35 1 292 

Macaristan   93 030 10 098   20 957   1 296 0,13    62   28 054 2,78 1 339 

Polanya   312 685 38 174   51 069   5 712 0,15    112   64 661 1,69 1 266 

Norveç   323 758 4 577   8 425    257 0,06    31   12 121 2,65 1 439 

Türkiye   774 815 71 794 77 008* 4 427 0,06 57 136 437 1,90 1 772 

Kaynak: Statistics Of Road TrafficAccidentsIn Europe And North America, 2007  (tuik.gov.tr,2012)    

*2004 de toplam trafik kazası sayısı 537 352 dir. Buradaki sadece ölümlü ve yaralanmalı kazaların 
verisidir. 

2.YÖNTEM 

Emniyet kemeri kullanımı trafik kazası esnasındaki ölüm ve ciddi yaralanmaları en aza indiren önemli 
güvenlik yöntemlerinden birisidir. Ülkemizde emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıklarının ne düzeyde 
olduğunu ve kazalara karıĢma durumlarının araĢtırılması, bu çalıĢmanın baĢlatılma nedenidir. Yapı-
lan çalıĢmada farklı eğitim düzeylerine ait 1000 sürücü üzerinde emniyet kemeri kullanma alıĢkanlık-
ları incelenmiĢtir. ÇalıĢma; Sakarya il merkezinde bulunan ve farklı demografik özellikleri temsil eden 
sürücülere, kolayda örnekleme metoduna göre yüz yüze uygulanmıĢtır. Dört farklı eğitim düzeyindeki 
deneklere sorular yöneltilmiĢtir. Hazırlanan anket formu pilot uygulama olarak 30 kiĢiye uygulanarak 
test edilmiĢtir. Bu test sonucunda ankete son Ģekli verilmiĢtir. Her eğitim düzeyi 250 denekten oluĢ-
maktadır. ÇalıĢmaya ilköğretim, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyinde 718 erkek ve 282 
kadın olmak üzere bin kiĢi katılmıĢtır.  ÇalıĢmaya katılan deneklere kiĢisel bilgiler, alıĢkanlıklar ve 
düĢüncelerinden oluĢan üç grupta toplam 18 adet soru sorulmuĢtur. Yapılan değerlendirme sonucun-
da analize elveriĢli olmayacak Ģekilde eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle analize elve-
riĢli anketler değerlendirilmiĢtir. Elde edilen veriler MS Excel ve SPSS istatistik analiz programında 
analize tabi tutulmuĢtur. 

Soru formu üç bölümden oluĢmaktadır. Soru formunun ilk bölümünde deneklerin eğitim durumu, 
cinsiyet, yaĢ, kaç yıllık aktif sürücü oldukları ve kullanılan araç türü olmak üzere demografik sorulara 
yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde; deneklerin emniyet kemeri kullanma davranıĢları ile ilgili sorulara ve 
üçüncü bölümde ise deneklerin emniyet kemeri kullanma düĢünceleri ile ilgili sorulara yer verilmiĢtir. 
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ÇalıĢmanın sonucunda deneklerin eğitim düzeyine göre emniyet kemeri (EK) kullanma alıĢkanlıkları 
ve yapmıĢ oldukları kazalar ele alınmıĢtır. Kazalar Ģehiriçi ve ĢehirdıĢı olmalarına göre değerlendiril-
miĢtir.  

AraĢtırmanın Hipotezleri; 

H1: Katılımcıların emniyet kemeri kullanma durumu ile trafik kazası iliĢkisi eğitim düzeyine göre farklı-
lık göstermektedir. 

H2: Katılımcıların emniyet kemeri kullanma düĢünceleri ve davranıĢları eğitim düzeyine göre farklılık 
göstermektedir. 

 

 
 

ġekil 1. Cinsiyet ve eğitim düzeyi   ġekil 2.Aktif araç kullanım tecrübesi 

Deneklerin cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre durumları ġekil 1‟de, aktif olarak araç kullanım tecrü-
beleri ise ġekil 2‟de verilmektedir. Deneklerin büyük çoğunluğu (%66,7) bir ile on yıllık aktif araç 
kullanım tecrübesine sahiptir Deneklerin yaĢları incelendiğinde yarıdan çoğu 31 yaĢın altındadır 
(ġekil 3). Tablo 3‟de deneklerin demografik yapıları detaylı olarak verilmiĢtir. “Emniyet kemeri kullanır 
mısınız?” sorusuna deneklerin %67,6 sı kullandığını, bu oranı kullanırım diyenler % 40,1; kesinlikle 
kullanırım diyenler ise % 27,5 ini oluĢturmaktadır. Kadınların emniyet kemeri kullanım oranının erkek-
lerden fazla olduğu gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

  

ġekil 3.Sürücülerin cinsiyete göre yaĢ dağılımı 
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ġekil 4.Sürücülerin EK kullanma davranıĢı 

 

 

Tablo 3. Demografik bilgiler 
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Deneklerin büyük çoğunluğu Ģehirlerarası yolda emniyet kemeri kullanılmasını savunurken (%87,1), 
Ģehir içinde bu oran % 48,2 de kalmıĢtır. Bayan sürücülerin çoğunluğu (%56,74) Ģehir içinde emniyet 
kemeri kullanılması gerektiğini düĢünmektedirler (ġekil 5). 

 
 

ġekil 5.ġehiriçinde EK kullanılmalı mıdır?            ġekil 6.ġehirlerarasında EK kullanılmalı mıdır? 
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Deneklere “Şehir içinde EK kullanır mısınız?” sorusuna davranıĢ olarak % 47 evet, % 53 hayır ceva-
bını vermektedirler. “Evet” cevabını veren denekler (ġekil 7.b) Ģehir içinde mesafe arttıkça kullandık-
larını ifade etmektedirler. Her zaman kullanırım diyenler % 44‟ünü oluĢturmaktadır. 

 

 

 

ġekil 8.Sürücü olarak Ģehiriçi veya Ģehirlerarası yollarda her hangi bir kaza yaĢadınız mı? 

 

ġekil 9. Sürücü olarak Ģehiriçi yollarda her hangi bir kaza yaĢadınız mı? 
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ġekil 10. Sürücü olarak Ģehirlerarası yollarda her hangi bir kaza yaĢadınız mı? 

Sürücü deneklerin araç kullanımında kaza yaĢayıp yaĢamadıklarına ait soruda, lise ve ilkokul mezun-
ları daha fazla kaza yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir (%29 Ġlk.,%32,4 Lise). Üniversite ve Lisansüstü eğitim 
düzeyine sahip sürücüler nispi olarak daha düĢüktür. ġehiriçindeki kazaların eğitim düzeyine göre 
dağılımı ġekil 9‟da verilmektedir. Ölümlü kaza oranı en yüksek olan (%70,2)  ilkokul mezunları olur-
ken, eğitim düzeyi arttıkça oran düĢmektedir. Toplam kaza oranında, aynı zamanda ölümlü ve ciddi 
yaralanmaları da hesaba kattığımızda durum yine değiĢmemektedir. 

ġehirlerarası yollarda ölümlü, ciddi / hafif yaralanmalı ve hasarlı kaza yaĢayan sürücülerde ilkokul 
mezunları açık bir farkla baĢı çekmektedirler. Lisansüstü mezunlarında ise daha çok hasarlı kazalar 
göze çarpmaktadır. Vahim kazalar dikkate alındığında “Ölümlü+Ciddi yaralanmalar” toplamında ikinci 
sırayı üniversite mezunları, üçüncü sırayı ise lise mezunları almaktadır.   

EK kullanımını teĢvik için son yıllarda araçlarda bulunan uyarı sinyalinin denekler üzerindeki etkisi 
incelendiğinde, büyük çoğunluğun (%67,4) EK kullanmalarında etkili olduğu görülmektedir (ġekil 11). 
Sürücü tecrübesi arttıkça uyarı sinyalinin etkisinin biraz daha düĢtüğü gözlenmiĢtir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 11.Uyarı sinyali emniyet kemeri kullanmanızda etkili oluyor mu? 
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ġekil 12.Emniyet kemeri kullanmanızı kısıtlayan unsurlar nelerdir? 

Emniyet kemeri kullanımını kısıtlayan unsurlar sorulduğunda eğitim düzeyine göre farklı cevaplar 
alınmıĢtır. Ġlkokul mezunu denekler sırasıyla gereksiz olması (%51,7), koruduğuna inanılmaması 
(%42,1), rahatsız etmesi (%25,9), alıĢkanlık kazanılmaması ve kısa mesafe gidiliyor olması derken, 
lise mezunları koruduğuna inanılmaması (%47,4), gereksiz olması (%37,9), kısa mesafe gidilmesi, 
rahatsız etmesi, alıĢkanlık kazanılmaması cevaplarını vermiĢlerdir. Üniversite mezunları; alıĢkanlık 
kazanılmaması, rahatsız etmesi, kısa mesafe gidilmesi, az da olsa koruduğuna inanmama ve gerek-
siz olması da belirtilmiĢtir. Lisansüstü düzeydekiler ise kısa mesafe gitmek, alıĢkanlık kazanılmaması, 
rahatsız etmesini öncelik görmektedirler. Diğer seçeneğinde ise öncelik sırasına göre hareketi kısıt-
laması, aracın konforsuzluğu, ĢiĢmanlık, bayanlarda hamilelik belirtilmektedir. Daha konforlu veya 
kullanımının kolay olması durumunda ise, ġekil 13‟de görüldüğü üzere “kullanırım” oranı %80‟lerin 
üzerine çıkmaktadır. “Bazen kullanırım” da dikkate alındığında bu oran daha da artmaktadır. 

 

 

ġekil 13. EK’nın daha konforlu /kullanımı kolay olması durumunda kullanır mısınız? 

25,882 

51,724 

24,773 
19,835 

42,105 

11,765 

29,412 

37,931 

19,773 

33,884 

47,368 

3,922 

24,706 

10,345 

26,591 

14,050 

5,263 

54,902 

20,00 

,00 

28,864 32,231 

5,263 

29,412 

,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Rahatsız Etmesi Gereksiz Olması Alışkanlık
Kazanılmaması

Kısa mesafe
gidilmesi

Koruduğuna
inanmama

Diğer

%
 

EK. kull.kısıtlayan unsurlar ilköğretim Lise Üniversitesi L.Üstü

80,4 

14 
5,6 

82,4 

12,8 
4,8 

92,8 

4,8 2,4 

79,6 

18,4 

2,0 
0,0

10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Kes.kullanırım+kulnrm Bazen kullanırım Kes.kullanmam+kullnmam

%
 

EK. konforlu olması durumunda  
kullanma oranı ilköğretim Lise Üniversitesi L.Üstü



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

336 

 

Tablo 4. Eğitime göre emniyet kemeri kullanımının istatistiksel iliĢkisi 

 Kes.kullanırım Kullanırım Bazen Kullanmam Kes.kullanmam 
Olasılık 
(p) 

Ġlkokul 29 110 86 13 12 0,016 

Lise 61 102 53 18 16  

Üniversite 71 98 68 11 1  

L.üstü 113 89 43 3 -  

 

Tablo 5. Eğitime göre emniyet kemeri gerekliliğinin istatistiksel iliĢkisi 

 Kes.kullanırım Kullanırım Bazen Kullanmam Kes.kullanmam 
Olasılık 
(p) 

Ġlkokul 72 133 30 7 8 0,016 

Lise 97 111 22 7 12  

Üniversite 139 101 4 3 2  

L.üstü 189 57 4 - -  

 

Eğitim seviyesine göre emniyet kemeri kullanımının istatistiksel iliĢkisi Tablo 4‟de verilmiĢtir. Eğitim 
düzeyine göre emniyet kemeri kullanma alıĢkanlığı istatistiksel olarak test edildiğinde, %5 anlam 
düzeyinde bu iliĢki anlamlı çıkmaktadır. Tablo 4‟deki p=0.016 değerinin %5‟den küçük olması sonu-
cun anlamlı olduğunu göstermektedir.  

H1:Katılımcıların eğitim seviyesi EK kullanım davranıĢına göre önemli fark göstermektedir.  

Eğitim seviyesinegöre emniyet kemeri kullanım gerekliliği düĢüncesi arasındaki iliĢki Tablo 5‟de ve-
rilmiĢtir.  

H2:Katılımcıların eğitim seviyeleri EK kullanma düĢüncesi anlamlı bulunmuĢtur. (Demirer vd., 
2012:1008) 

3. SONUÇLAR 

Cunill vd. (2004:444) yapmıĢ oldukları çalıĢmada katılımcıların % 60‟ından fazlası sürekli veya hemen 
hemen sürekli olarak EK kullandıklarını belirtmiĢlerdir. YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada ise deneklerin 
% 67,6 sı EK kullandığını ifade etmiĢlerdir. 

ġimĢekoğlu (2009), taksi veya özel araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanmama sebeplerini genel-
likle konfor problemi, alıĢkanlık olmaması ve kısa mesafe sürüĢ Ģeklinde olduğunu belirtmiĢlerdir. 
Eğitim düzeyine göre yapılan bu çalıĢmamızda ise eğitim düzeyi yüksek olan sürücülerde alıĢkanlık 
kazanılmaması, rahatsız etmesi ve kısa mesafe gidilmesi ilk üç sırayı almıĢtır.  
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AkbaĢ vd. (2010:1007), yapmıĢ oldukları çalıĢmada katılımcıların üçte ikisinin konfor problemi çözül-
se dahi emniyet kemeri kullanmayacaklarını belirttiklerini tespit etmiĢlerdir. YapmıĢ olduğumuz çalıĢ-
mada ise konfor probleminin çözülmesi durumunda, sürücülerin emniyet kemeri kullanma düĢüncesi 
%80‟in üzerine çıkmaktadır.    

 Sürücülerin % 67,6 sı EK kullandığını, %7,4 ü kullanmadığını, diğerleri ise bazen kullandık-
larını ifade etmiĢlerdir. 

 Deneklerin büyük çoğunluğu Ģehir içinden ziyade (% 48,2)  Ģehirlerarası yolda emniyet ke-
meri kullanılmasını savunmaktadırlar (%87,1). 

 ġehiriçinde mesafe arttıkça EK kullanımının gerekli olduğu düĢünülmektedir. 

 Lise ve ilkokul mezunlarının, üniversite ve lisansüstü mezunlarından daha fazla kaza yaĢa-
dıkları, Ģehir içinde ölümlü ve ciddi yaralanmalar hesaba katıldığında kaza oranı en yüksek 
olan grubun ilkokul mezunları (%70,2)   oldukları, eğitim düzeyi arttıkça oranın düĢtüğü gö-
rülmektedir.  

 ġehirlerarası yollarda ölümlü ve ciddi yaralanmalı kazalar dikkate alındığında, ilkokul me-
zunu sürücülerin, lise mezunu sürücülere göre yaklaĢık beĢ kat daha fazla kaza yaptıkları 
görülmektedir. Lisansüstü mezunu sürücülerde ise hasarlı kazaların çokluğu dikkat çek-
mektedir. 

 EK‟nin konforlu olması veya kullanımının kolay olması durumunda sürücülerin kullanma dü-
Ģüncesi %80‟lerin üzerine çıkmaktadır.    

 Araçlarda bulunan uyarı sinyalinin EK kullanımı konusunda sürücüler üzerinde olumlu etkisi 
(% 67,4) olduğu görülmektedir. 

 Emniyet kemeri kullanımını kısıtlayan unsurlar açısından bakıldığında, ilkokul ve lise me-
zunlarının yoğun olarak verdikleri “gereksiz olması ve koruduğuna inanmamak” cevabının, 
eğitim açısında ciddi ele alınması gereken bir husus olduğu düĢünülmektedir. 

 

  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

338 

KAYNAKLAR 

AkbaĢ, O.,Güven, R., Cebeci, G., Bertlek, S.B., Aldemir, G., Bal, E. (2010), A study on the effects of seat belt posters on 
drivers. Procedia Social and Behavioral Sciences 2:1002–1007. 

Cunill, M.,Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C., Sullman, M.J.M. (2004), An investigation of factors reducing seat belt use 
amongst Spanish drivers and passengers on urban roads. Accident Analysis and Prevention 36: 439–445. 

Demirer A., Durat M., HaĢimoğlu C. (2012), Investigation of seat belt use among the drivers of different education levels, 
Safety Science 50:1005-1008 

Dissertation Faculty of  Behavioural Sciences Department of Psychology University of Helsinki. 

Evans, L. (1996), Safety-belt effectiveness: the in fluence of crash severity and selective recruitment. Accident Analysis and 
Prevention 28:423–433. 

Farmer, C.M.,Wells, J.K. (2010), Effect of enhanced seat belt reminders on driver fatality risk. Journal of Safety Research 
41:53–57. 

Mc Cartt, A.T.,Northrup, V.S. (2004), Factors related to seat belt use among fatally injured teenage drivers. Journal of Safety-
Research 35: 29–38. 

Parada, M.A.,Cohn, L.D., Gonzalez, E., Byrd, T., Cortes, M., (2001), The validity of self reported seat belt use: Hispanic and 
non-Hispanic drivers in El Paso. Accident Analysis and Prevention 33:139–143. 

ġimĢekoğlu, O., Lajunen, T. (2008), Why Turks do not use seat belts? An interview study. Accident Analysis and Prevention 
40:470–478. 

ġimĢekoğlu, O. (2009), Factors related to seat belt use: a Turkish case. Academic 

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü (2010), http://www.trafik.gov.tr/istatistikler /10yil_istatistik.asp, Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı, 
Genel Kaza istatistikleri (17.06.2010). 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TUIK) (2012), http://www.tuik.gov.tr , Karayolları istatistik verileri. 

  

http://www.trafik.gov.tr/istatistikler
http://www/


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

339 

YERLEġĠM YERĠ VE YERLEġĠM YERĠ DIġINDAKĠ ÖLÜMLÜ TRAFĠK 
KAZALARINA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN LOJĠSTĠK REGRESYON MODELĠ ĠLE 

ĠNCELENMESĠ: TÜRKĠYE 2011 ÖRNEĞĠ 

Aydın DAVARCI, Ġsmet TÜRKMENOĞLU, Tansel SĠVRĠKAYA, Hakan BENLĠ 

ÖZET  

Türkiye genelinde 2011 yılı verilerine göre trafik kazalarında 3.835 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 238.074 
kiĢi ise yaralanmıĢtır. Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik 
kazalarında, ölümlerin %36,7‟si yerleĢim yerinde ve %63,3‟ü de yerleĢim yeri dıĢında gerçekleĢmiĢtir. 
Yaralanmaların ise %69‟u yerleĢim yerinde ve %31‟i yerleĢim yeri dıĢında meydana gelmiĢtir. Maddi 
hasarlı kazaların ise %82,6‟sı yerleĢim yerinde meydana gelirken yerleĢim yeri dıĢında bu oran 
%17,4‟tür. Tüm bu trafik kazalarının ülke ekonomisine maliyeti 1 milyar liradan daha fazladır. Yerle-
Ģim yerinde meydana gelen kazalarda ise bu rakam yaklaĢık olarak 670 milyon liradır.  

Bu çalıĢmada Türkiye‟de polis sorumluluk bölgesinde 2011 yılında yerleĢim yeri içerisinde ve yerle-
Ģim yeri dıĢında meydana gelen ölümlü/yaralanmalı kazalara etki edebileceği düĢünülen 18 faktör 
incelenmiĢtir. Bu faktörlerin parametre kodları ve sıklıkları verilmiĢtir. Ardından bu faktörler içerisin-
den, kazalara etkisi anlamlı olan değiĢkenleri belirlemek için lojistik regresyon analizi uygulanmıĢtır. 
Analizde kullanılan bağımlı değiĢken kaza sonucu olarak tanımlanmıĢ; bu değiĢken ölümlü kazalar ile 
yaralanmalı kazalar Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. Bağımlı değiĢken ile 18 adet bağımsız değiĢkenin 
lojistik regresyon incelemesi sonucunda, bağımlı değiĢkene etki eden ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulunan faktörlerin bağımlı değiĢken ile iliĢkileri incelenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. YerleĢim yerinde ve 
yerleĢim yeri dıĢında meydana gelen ölümlü kazalara etki eden faktörlerin karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: YerleĢim yeri kazaları, yerleĢim yeri dıĢı kazaları, Türkiye örneği, Lojistik regres-
yon analizi. 

 

1. GĠRĠġ 

1.1. TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN TÜRKĠYE’NĠN DURUMU  

Dünyanın hiçbir ülkesinde trafik problemi tam olarak çözülebilmiĢ değildir. Trafik problemi ile mücade-
lede değiĢik stratejiler geliĢtiren ülkeler, problemin tam olarak çözümünden ziyade mevcut durumun 
iyileĢtirilmesi için çalıĢmaktadırlar. Bu konuda elde edilen veriler ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine göre 
farklılık göstermektedir.  

2008 verilerine göre 100.000 nüfusa düĢen ölü sayıları oranına bakıldığında; Ġsveç, Ġzlanda, Ġngiltere 
ve Hollanda‟da bu oran 4, Ġsviçre, Norveç ve Almanya‟da 5, Türkiye ve Finlandiya‟da 6, Ġspanya ve 
Fransa‟da 7, Slovenya‟da 11 ve Polonya‟da ise 14 olarak hesaplanmıĢtır (Eurostat 2010 yayını). 

ÇalıĢmalar göstermiĢtir ki; yollarda meydana gelen tüm trafik kazaları yetkililer tarafından kayıt altına 
alınamamaktadır. Bu bariz bir veri kaybına neden olmaktadır. Alsop ve Langley‟in 2001 yılındaki 
araĢtırmalarında yayaların karıĢtığı kazaların ancak %55‟i, sürücülerin karıĢtığı kazaların ise %79‟u 
rapor edilebilmiĢ ve kayıt altına alınmıĢtır. Diğer kazalara iliĢkin bilgiler ise kayıtlara yansıtılamamak-
tadır.  
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Ülkemizde daha güvenli bir trafik ortamının sağlanabilmesi için; sorumlu kuruluĢların olağanüstü 
çabaları yanında, basın ve yayın kuruluĢlarının katkıları, toplumumuzdaki sürücü, yolcu, yaya ve 
kurumsal bilinçlenmeyi belirli bir düzeye getirmiĢtir. Bunun sonucunda kaza trendinde azalmalar göze 
çarpmaktadır. Ancak tüm bu çabalara rağmen trafik kazaları ülkemizin öncelikli problemleri arasındaki 
yerini halen korumaktadır.  

Trafik güvenliği açısından birçok problemi olan ülkemizde, 2011 yılında 1.228.551 adet trafik kazası 
meydana gelmiĢtir. Bu kazalardan 131.468‟i ölümlü/yaralanmalı ve 1.097.083‟ü ise maddi hasarlı 
olarak sonuçlanmıĢtır.  

Son beĢ yıllık veriler incelendiğinde ölü sayısında azalma eğilimi göze çarpmaktadır. Fakat git gide 
artan araç sayısı ile beraber, toplam kaza sayısında bir artıĢ görülmektedir.  

2007 – 2011 yılları arasındaki beĢ yıllık dönemde, ölü sayısında yaklaĢık %25‟ lik bir azalma meyda-
na gelmiĢtir. Toplam kaza sayısında ise yine yaklaĢık %25‟lik bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Kazaya 
karıĢma oranı da yıllara göre artıĢ gösteren bir diğer parametredir. 

Bu çalıĢmada öncelikle Türkiye‟deki trafik güvenliğinin durumu ele alınmıĢtır. 2011 yılında polis so-
rumluluk bölgesini kapsayan yerleĢim yeri ve yerleĢim yeri dıĢı trafik kazası verileri kullanılarak, ölüm-
lü ve yaralanmalı kazalara karıĢma durumunu etkileyen faktörlere bağlı bir sayısal model oluĢturul-
muĢtur. Model sonuçlarında ölümlü kazalara karıĢma durumunu etkileyen risk faktörleri açıklanmıĢ-
tır. 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Materyal 

Ülkemizde karayolu trafik kaza raporları kent ve yerleĢim alanlarında trafik polisleri tarafından, kırsal 
bölgelerde ise jandarma ekipleri tarafından tutulmaktadır. Veriler kaza tespit tutanakları ile kayıt altına 
alınmaktadır.   

Trafik kazası genel olarak; en az bir aracın karıĢtığı, ölüm,yaralanma yada maddi hasar durumların-
dan biriyle sonuçlanan olay olarak tanımlanabilir. Gerçekte polis ve jandarmanın tuttuğu kayıtlardan 
daha fazla trafik kazası meydana geldiği bilinmektedir.  

Bir kaza tespit tutanağında hem kazayla hem de kazaya karıĢanlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. 
Kazayla ilgili olarak tarih, yer, zaman, hava durumu, yol durumu,taĢıt cinsi vb. bilgiler tutulmaktadır.  
Kazaya karıĢanlarla ilgili olarak ise yaĢ, cinsiyet, ehliyet sınıfı vb. gibi bir çok bilgi bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada 2011 yılı polis sorumluluk bölgesindeki yerleĢim yeri ve yerleĢim yeri dıĢında meydana 
gelen 110.804 ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazasına etki eden faktörlerin analizi yapılmıĢtır. 
Meydana gelen toplam 110.804 adet kaza incelenmiĢ ve kaza sonucuna etki edebilecek 18 adet 
faktör belirlenmiĢtir.  

Bu 110.804 kaza temel olarak yerleĢim yeri ve yerleĢim yeri dıĢı kazaları olarak iki gruba ayrılmıĢtır. 
YerleĢim yerinde meydana gelen 86.318 kaza (85.407‟si yaralanmalı ve 911‟i ölümlü) ve yerleĢim yeri 
dıĢında meydana gelen 24.485 kaza 23.364‟ü yaralanmalı ve 1.121‟i ölümlü) içinden, ölümlü kazalara 
etki eden faktörler ve düzeyleri incelenmiĢtir.  

Bağımlı değiĢken kaza sonucu, bağımsız değiĢkenler Mevsim, Haftanın günü, Kaza yeri, Araç 
sayısı, OluĢ türü, Hava durumu, Gün durumu, Yol bölünmüĢlüğü, Yolun yönü, Yolun yüzeyi, 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

341 

Yolun kaplaması, Yatay geometri, DüĢey geometri, KavĢak durumu, Geçit durumu,  Trafik 
lambası, ġerit çizgisi, Yolda çalıĢma olarak seçilmiĢtir. 

2.2. Metot  

Lojistik regresyon analizi, son dönemlerde özellikle sosyal bilimler alanında kullanımı yaygınlaĢan bir 
yöntemdir. Neden sonuç iliĢkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılan çoğu sosyal araĢtırmada, ince-
lenen değiĢkenlerden bazıları olumlu-olumsuz, baĢarılı-baĢarısız, var-yok, evet-hayır gibi iki düzeyli ya 
da çok düzeyli kategorik verilerden oluĢmaktadır. Bu türde bağımlı değiĢkenin iki yada daha çok düzeyli 
kategorik verilerden oluĢması durumunda; bağımlı değiĢkenler  ile bağımsız değiĢken arasındaki neden-
sonuç iliĢkisinin incelenmesinde lojistik regresyon analizi önemli bir yere sahiptir.  

Bu çalıĢmada ölümlü/yaralanmalı kaza sonucuna etki eden faktörlerin değerlendirilmesi ve regresyon 
modelinin kurulmasında lojistik regresyon analizi kullanılmıĢtır. Bağımlı değiĢken olarak alınan kaza 
sonucu değiĢkeni iki kategoriden oluĢmaktadır (0:yaralanmalı, 1:ölümlü). Bu yapısı itibariyle doğru-
sal regresyondan ayrılmaktadır.   

Lojistik regresyon analizinde bağımlı değiĢken ikili (binary) olarak ifade edilmekte ve bağımsız değiĢ-
ken yada değiĢkenler kategorik,ordinal yada numerik olabilmektedir. Bağımlı değiĢkenin kategori 
sayısı ikiden fazla olur ise bu durumda multi nominal lojistik regresyon uygulaması tercih edilmekte-
dir.  

Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değiĢkenin normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Aksi 
taktirde analizde hata oranı çok yüksek çıkacaktır. Ancak lojistik regresyon analizlerinde bağımlı 
değiĢken için böyle bir kıstas söz konusu değildir. Bu nedenle lojistik regreson analizi bir çok türde 
veriye regresyon analizi yapmayı kolaylaĢtırır ve esneklik sağlar.  

Lojistik regresyon analizi, sınıflama ve atama iĢlemi yapmaya yardımcı olan bir regresyon yöntemidir. 
Normal dağılım varsayımı, süreklilik varsayımı ön koĢulu yoktur. Bağımlı değiĢken üzerinde açıklayıcı 
değiĢkenlerin etkileri olasılık olarak elde edilerek, risk faktörlerinin olasılık olarak belirlenmesi sağla-
nır.  

Lojistik regresyon modeli genel olarak aĢağıdaki gibi verilebilir.  

 

Burada Y bağımlı değiĢkeni ifade etmektedir. p(Y=1Іx) ifadesi bağımlı değiĢkenin verilen bağımsız 
değiĢkene eĢit olması Ģartıyla belirlenen sınıf içerisinde bulunma olasılığını, X₁,X₂,…,Xk bağımsız 

değiĢkenleri ve β₀,β₁,β₂,…., βk regresyon katsayılarıdır. 1-p ise verilen Ģartlar altında olayın gerçek-
leĢmemesi olasılığıdır. “p/(1-p)" terimi bir olayın gerçekleĢme olasılığının gerçekleĢmeme olasılığına 
oranını verir. Bu terim literatürde odd‟s oranı (odd‟s ratio) olarak bilinir. Bu oran genellikle bir olayın 
“gerçekleĢme Ģansı” olarak kullanılır.   

2.3. Yöntem  

18 faktörün inceleneceği bu lojistik regresyon çalıĢmasında en iyi modele ulaĢabilmek için geriye 
doğru olabilirlik yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntem ile en iyi ve en anlamlı modele, tüm değiĢkenlerin 
harmanlandığı modelin içinden anlamsız değiĢkenlerin adım adım çıkarılması ve her adımda anlamlı-
lık değerindeki değiĢimin kontrol edilmesi ile ulaĢılmıĢtır.  
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2.4. Analiz Değerlendirmesi  

Kurulan modelde tahmin edilen ve edilemeyen durumlar, gözlenen durumlar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 
YerleĢim yeri verilerinin %98,94‟ü  ve yerleĢim yeri dıĢı verilerinin %95,42‟si doğru tahmin edilmiĢtir. 
Bunun anlamı, modelin kategori sınıflandırmasını doğru yapabilme gücü yerleĢim yeri verilerinde 
yaklaĢık %99 ve yerleĢim yeri dıĢı verilerinde ise yaklaĢık %95‟tir. Bu regresyon analizlerinde istenen 
bir durumdur. Bu oranın bu denli yüksek olmasının nedeni analize dahil edilen veri sayısının yüksek 

olmasıdır. ( N₁=86.318 ve N₂=24.485) 

3. SONUÇLAR-BULGULAR 

3.1. YERLEġĠM YERĠ  

Modele giren parametre ve düzeylerinin regresyon katsayıları, standart hataları, önem seviyeleri ve 
odd‟s oranları incelendiğinde; 

 Kazaya karıĢan araç sayısının iki araçlı ve çok araçlı olması, 

 Kazanın devrilme, yoldan çıkma, yaya çarpma, karĢılıklı çarpıĢma ve arkadan çarpma 
Ģeklinde meydana gelmesi, 

 Kazanın gece meydana gelmesi, 

 Kazanın meydana geldiği yolun kaplamasının beton, parke ve stabilize olması, 

 Kazanın hafif virajlı bir yolda meydana gelmesi,  

 Kazanın hafif eğimli ve dik eğimli bir yolda meydana gelmesi, 

 Kazanın olduğu yerde kavĢak ve geçit olması,  

 Kazanın olduğu yolda yol Ģerit çizgisinin olmaması,  

 Kazanın olduğu yolda yol çalıĢması olması, 

ölümlü kazalara etki eden faktörler olarak tespit edilmiĢtir.  

3.2. YERLEġĠM YERĠ DIġI 

Modele giren parametre ve düzeylerinin regresyon katsayıları, standart hataları, önem seviyeleri ve 
odd‟s oranları oranları incelendiğinde; 

 Kaza yerinin cadde ve sokak olması, 

 Kazaya karıĢan araç sayısının iki araçlı olması, 

 Kazanın duran araca/sabit cisme/hayvana çarpma, devrilme, yoldan çıkma, yaya çarpma, 
karĢılıklı çarpıĢma, arkadan çarpma ve yandan çaprma Ģeklinde meydana gelmesi, 

 Kazanın sisli havada meydana gelmesi, 

 Kazanın gece meydana gelmesi, 

 Kazanın meydana geldiği yolun bölünmemiĢ olması, 

 Kazanın meydana geldiği yolun iki yönlü olması, 

 Kazanın hafif eğimli bir yolda meydana gelmesi, 
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 Kazanın olduğu yolda yol çalıĢması olması, 

ölümlü kazalara etki eden faktörler olarak tespit edilmiĢtir.  

Meydana gelen kazaların risk faktörleri lojistik regresyon analizi sonucunda belirlenmiĢtir. Risk oranı 
çok yüksek olan faktörler incelendiğinde öncelikli olarak; yerleĢim yeri için kaza oluĢ türlerinden 
yoldan çıkma, yayaya çarpma ve karĢılıklı çarpıĢma, yol kaplama cinslerinden beton, parke ve stabili-
ze/hamyol‟un etkileri, yerleĢim yeri dıĢı için ise kaza oluĢ türlerinden karĢılıklı çarpıĢma ve arkadan 
çarpma, yolda çalıĢma olan alanlarda ve iki yönlü yolardaki kazalar göz önüne alındığında  gerek 
yaya gerekse sürücülerin bu konuda farkındalık seviyelerinin arttırılması için çalıĢmalar yapılmalıdır. 
Böylece sürücü ve yaya davranıĢları iyileĢtirilebilir. Ayrıca güvenliği artırıcı ve uyarıcı iĢaretlemeler 
yapılabilecekler arasındadır. Özellikle kaza oluĢ türleri lokal analizler ile daha detaylı araĢtırılmalı ve 
analiz sonuçlarına göre lokal denetleme stratejileri belirlenmelidir.  Trafik güvenliği programları ve 
stratejileri ile okul çağındaki gençler bilinçlendirilmeli ve bilinçli sürücü ve yaya yetiĢtirilmesi hedef-
lenmelidir.   

 

KAYNAKÇA 

1. Abbott, R.D. (1985), Logistic Regression In Survival Analysis, American Journal of Epidemiology. 

2. BaĢarır, G. (1990), “Çok DeğiĢkenli Verilerde Ayrımsama Sorunu ve Lojistik 

Regresyon Analizi”.(Doktora Tezi) 

3. BektaĢ S. ve Hınıs M.A (2008). “Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi”.Cilt 23  

4. Bircan H. (2004). “Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Kocaeli 

5. Hosmer, D., Lemeshow, S. (2000). “Applied Logistic Regression Wiley & Sons”, New York. 

6. Özdamar, K. (2002). “Paket Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi”. Cilt 1, 2.Baskı, Kaan Kitapevi, EskiĢehir. 

7. SPSS Inc. (2004). “SPSS 13 for Windows”, Release 13. 

8. Tatlıdil, H. (2002). “Uygulamalı çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Analiz.”Ziraat Matbaacılık, Ankara. 

9. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) (2010). “Trafik Kaza istatistikleri – Karayolu”. TÜĠK Matbaası, Ankara 

10. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) (2010). “Motorlu Kara TaĢıtları Ġstatistikleri”. TÜĠK Matbaası, Ankara 

11. Simomcic, M. 2001. Road accident in Slovenia involving a pedestrian, cyclist or motorcyclist anda a car. Accident 
Analysis and Prevention 33, 147-156. 

12. IRTAD (International Road Traffic And Accident Data Base), http://www.irtad.net  

  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

344 

TRAFĠK KAZA ĠSTATĠSTĠKLERĠNDE KĠ-KARE ANALĠZĠ VE SINIFLANDIRMA 
ANALĠZLERĠNĠN KULLANIMI 2011 YILINDA ġANLIURFA ĠL MERKEZĠNDE MEY-
DANA GELEN MOTOSĠKLET – MOTORLU BĠSĠKLET SÜRÜCÜLERĠNĠN KARIġ-

MIġ OLDUĞU YARALAMALI TRAFĠK KAZALARI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

 

Cafer ERDOĞAN1 

 

ÖZET 

Trafik kazaları, günden güne artan araç yoğunluğu ve nüfusla paralel bir Ģekilde olumsuz etkilerini 
artırarak ülkemizin kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Kural ihlalleri, ehliyetsiz araç kullanma, 
teknik bakımdan yetersiz ve elveriĢsiz araçların trafikte olmaya devam etmesi bu olumsuzlukların 
artmasındaki en büyük etkenlerden bazılarıdır.  

Meydana gelen trafik kazalarının analiz edilmesi ve bu kazaların oluĢumuna neden olan unsurların 
belirlenmesi, kazaların azalması ve olumsuzlukların giderilmesi açısından yapılan denetimler kadar 
önemlidir. Ayrıca yapılacak denetimlerin nerde ve ne zaman yapılacağı konusunda da bu analizler 
bize yol göstermektedir. Kazaların meydana gelmesinde etkili olduğu düĢünülen bağımsız değiĢken-
lerin birbirleri arasındaki iliĢkileri ve kazanın sonucu olarak ifade edilen bir veya birden çok bağımlı 
değiĢken üzerindeki etkileri uygulanan analizler yardımıyla belirlenerek kazanın meydana geldiği 
yerlerde baĢka olumsuzlukların yaĢanmaması için alınması gereken önlemler veya trafik tedbirleri 
konusunda yardımcı olabilmektedir. 

 

1.GĠRĠġ 

Trafik, insan olgusunu kapsayan, bunu iĢleyen ve insanla var olan bir kavramdır. Bu kavramda yer 
almak, insanlık olgusunun yanında bilgi ve bilinç birikiminin de olmasını gerektirmektedir. Ġnsan faktö-
rünün üç haliyle trafikte yer aldığı gözönünde bulundurulsa da sürücü davranıĢlarının meydana gelen 
trafik kazaları üzerindeki etkileri düĢünüldüğünde sürücü eğitimleri daha çok önem taĢımaktadır.  

Sürücülük davranıĢıyla ilgili en önemli kavramlardan birisi tutum kavramıdır. Araç sürüĢ tarzı, sürücü-
nün; kiĢilik özelliklerini, tutumlarını ve güdülerini yansıtmaktadır (Elander, West, & French, 1993; 26; 
Yılmaz, V. ve diğerleri, 2006).  

Trafikte etken faktörleri insan, yol ve trafik yoğunluğu, araç donanım faktörü ve coğrafi ve iklimsel 
faktör olarak sıralarsak bunların ayrı ayrı ele alınmasının yanında etkileĢimlerinden doğabilecek 
olumsuzluklarının giderilmesi, trafikte yaĢanan üzücü olayların azalmasına neden olacaktır.         

2011 yılında ġanlıurfa ili yerleĢim yeri ve yerleĢim dıĢında meydana gelen trafik kazalarına ait veriler 
Tablo 1 ‟de görülmektedir. 

 

 

                                                           
1 Polis Memuru, ġanlıurfa Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü Ġstatistik Büro Amirliği 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

345 

Tablo 1: 2011 Yılı ġanlıurfa Ġlinde Meydana Gelen Kazalara ĠliĢkin Değerler. 

KAZA YERĠ ÖLÜMLÜ YARALAMALI MADDĠ 

HASARLI 

TOPLAM ÖLÜ 

SAYISI 

YARALI 

SAYISI 

ĠL MERKEZĠ 4 501 589 1.094 4 817 

ĠLÇELER 3 249 246 498 3 467 

BÖLGE 41 612 597 1.250 66 1.550 

TOPLAM 48 1.362 1.432 2.842 73 2.834 

 

Aynı yıl il merkezinde motosiklet – motorlu bisiklet sürücülerinin karıĢmıĢ olduğu yaralamalı trafik 
kaza sayısı ise 211 olarak kaydedilmiĢ ve kazaya karıĢan araç cinsleri kategorisinde % 43 lık dilimi 
oluĢturmuĢtur. Ayrıca motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerinin karıĢmıĢ olduğu toplam 211 adet 
trafik kazasından 7 tanesinin birbirleri arasında yapmıĢ olmaları dikkati çekmektedir. Meydana gelen 
kazaların 3 tanesinde sürücüler araçlarını bırakıp kaçtıkları için analize dâhil edilememiĢtir. 

Maddi hasarlı trafik kazalarının incelenmeye alınmama nedeni ise 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren 
sürücülerin ve araçlarının gerekli Ģartları sağladıktan sonra kendi aralarında maddi hasarlı trafik 
kazası anlaĢma tutanağı tanzim edebilmeleri neticesi verilere tam anlamıyla ulaĢılamamasıdır. Ayrıca 
çoğu motosiklet – motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesiz veya yetersiz ehliyet ile araç kullan-
masından dolayı meydana gelen maddi hasarlı kazalarda trafik cezası ve suç tutanağı tanzim edi l-
mesi yerine maddi olarak anlaĢma cihetine gitmeleri bu verilere ulaĢmayı güçleĢtirmektedir.   

Bu nedenlerden dolayı çalıĢmamda, 2011 yılında ġanlıurfa il merkezinde meydana gelen ve motosik-
let – motorlu bisiklet sürücülerinin karıĢmıĢ olduğu yaralamalı trafik kazalarına ait veriler incelenmiĢ, 
veriler SPSS 15,0 paket programına girildikten sonra analizler yapılmıĢtır. 

2.YÖNTEM 

2.1.Ki-Kare Analizi 

Ki- Kare analizi özellikle sosyal bilimler alanında yapılan araĢtırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 
Verilerin sözel nitelikleri taĢımasından dolayı genellikle bu analiz tercih edilirken, uygulanan anket ve 
alan araĢtırma verilerinin istatistiki analizinde de bu yöntem kullanılmaktadır.   

Ki–Kare; aritmetik ortalaması sıfır ve varyansı bir olan normal bölünmeli bir anakütleden herbiri diğe-
rinden bağımsız olarak seçilen “n” birimli bir örnekleme ait değerlerin karelerinin toplamı demektir 
(Aytaç 1998). 

Ki–Kare; iki veya daha fazla değiĢken arasında önemli farkın olup olmadığını belirlemede etkin bir 
istatistiki analiz tekniğidir.  Bu teknikte gözlenen değerler ile beklenen değerler kıyaslanır. Genel 
olarak bakıldığında ise Ki-Kare, gözlenen değerler ile beklenen değerler arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olup – olmadığı temeline dayanır. 

Ki-Kare dağılımı, genellikle iki bağımsız nitel değiĢkeni test etmek için kullanılır. Sıfır hipotezi (H0), iki 
değiĢkenin bağımsız olduğunu; karĢıt hipotez (H1)  ise, iki değiĢken arasında iliĢki olduğunu ifade 
eder.     
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Ġki nitel değiĢkene ait gözlemler, rastgele “n” hacimli bir örnekle ele alınsın. Bir gözlemin seçimi, diğer 
gözlemin seçimini etkilemediği için gözlemlerin bağımsız olduğu söylenebilir. Söz konusu veriler, 
Tablo2‟de belirtildiği üzere çapraz kategorilere dağılmıĢ olsun.                                                                                                                 

Tablo 2: Ġki nitel değiĢkenin bağımsız gözlemlerinin sınıflandırılması 

 Ġkinci Sınıflandırma Kriteri 

Birinci Sınıflandırma Kriteri Kategori 1 Kategori 2 … Kategori c Toplam 

Kategori 1 

. 

. 

. 

Kategori r 

G11 

. 

. 

. 

Gr1 

G12 

. 

. 

. 

Gr2 

… 

. 

. 

. 

… 

G1c 

. 

. 

. 

Grc 

n1. 

. 

. 

. 

nrc 

Toplam n1 n2 … nc n 

G: gözlenen değer ve B: beklenen değer olmak üzere Ki-Kare; 

2

hes
=

c

j

r

i ij

ijij

B

BG

1 1

2)(

 formülü yardımıyla hesaplanır. 

Burada gözlenen değerleri, araĢtırılmak istenen anakütleye veya çeĢitli istatistiki tekniklerle bu ana-
kütleden elde edilen örnekleme ait veriler oluĢtururken, beklenen değerleri ise bir olayda gerçekleĢ-
mesi muhtemel olan değerler oluĢturur ve Tablo 2‟de her bir hücredeki G‟lerin yanı sıra H0‟ın doğru 
olduğu varsayımı altında B‟ler 

    Bij = n

nn ji ...

     formülü yardımıyla hesaplanır. 

Hesaplanan “

2

hes ” (Ki-Kare hesap değeri) ilgili serbestlik derecesinde “

2

tab ” (Ki-Kare tablo 
değeri) ile karĢılaĢtırılır. Serbestlik derecesi = (Satır sayısı - 1).(Sütun sayısı - 1) olarak hesaplanır ( 
sd = (r-1)(c-1)) (Güngör, M., Bulut, Y. 2008). 

2

tab  değeri, anlamlılık düzeyi ve ilgili serbestlik derecesi yardımıyla ki-kare tablosundan bulunur. 
AraĢtırma hipotezleri; 

H0 : Sınanan iki değiĢken arasında iliĢki yoktur. 

H1 : Sınanan iki değiĢken arasında iliĢki vardır. 

Ģeklinde kurulur.  
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Eğer  

22

tabhes  ise H0 hipotezi red edilecek ve değiĢkenler arasında iliĢki olduğu söylenecek-
tir. 

Ki – kare testi uygulama amacına ve durumuna göre üç baĢlıkta incelenir; 

1-) Ki – Kare Bağımsızlık Testi 

2-) Ki – Kare Uygunluk Testi 

3-) Ki- Kare Homojenlik Testi. 

2.2.Sınıflandırma Karar Ağaçları Yöntemi 

2.2.1.Chaid Analizi:   

Chaid Analizi, kurulan modeldeki yordayıcılar arasındaki karmaĢık etkileĢimleri belirlediği gibi, sonuç-
ları anlaĢılabilir bir ağaç diyagramı Ģeklinde sunan bir tekniktir (SmartDrill, 2001, Saraçlı, S. ve diğer-
leri, 2006).    

Chaid Analizi iĢlem yaparken değiĢkendeki farklılığı guruplar içi minimum, gruplar arası maksimum 
olacak Ģekilde farklı alt gruplara veya bölümlere tekrarlı olarak ayıran bir tekniktir. 

ġekil 1‟de bağımlı değiĢkeni en çok etkileyen homojen gruplara ayrılmıĢ diğer değiĢkenler ve bu 
homojen grupları en iyi Ģekilde açıklayan ve yine homojen olan alt grupları gösteren bir örnek ağaç 
diyagramı bulunmaktadır (Eherler, Lehmann, 2001; Saraçlı, S. ve diğerleri, 2006.). 

             diyagram örneği.   

 

ġekil 1. Bağımlı değiĢkeni açıklayan, homojen alt gruplardan oluĢmuĢ değiĢkenleri özetleyen 

Chaid algoritması Ģu Ģekilde iĢler;  

Ġlk olarak her bir bağımsız değiĢken için, bağımlı değiĢkenin kategorileri ile bağımsız değiĢkenin 
kategorileri arasında çapraz tablo oluĢturulur. 

Veri tablosunda bağımsız değiĢkene ait anlamlılığı en düĢük olan kategori çiftleri bulunur. BirleĢmeleri 
anlamlı bulunan iki kategori birleĢtirilir bu birleĢme bir bileĢik kategori olarak düĢünülür ve bu adım 
bağımsız değiĢkenin kendi içindeki birleĢmeleri anlamsız oluncaya kadar devam eder. 

Y 

  X1 
  X2 

  X3 
  X4 
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Üç ya da daha çok sayıda orijinal kategori içeren bileĢik kategorilerin her biri için birleĢmenin tekrar 
çözümlendiği en önemli iki grup bulunur eğer anlamlılık bir kritik değerin altındaysa bölünme tamam-
lanarak ikinci adıma dönülür.  

Optimum düzeyde birleĢtirilen bağımsız değiĢkenlerin her birinin anlamlılığı hesaplanır, en çok an-
lamlılığı olan ayrılır. Eğer bu anlamlılık kritik bir değerden büyükse seçilen bağımsız değiĢkenin bir-
leĢtirilen kategorilerine göre veriler alt gruplara bölünür. Henüz analiz edilmemiĢ veriler için birinci 
adıma dönülür (Doğan, Ġ., 2003)  

3. BULGULAR 

2011 yılında ġanlıurfa il merkezinde meydana gelen ve motosiklet ile motorlu bisikletlerin karıĢmıĢ 
olduğu ölümlü – yaralamalı trafik kazalarına iliĢkin veriler, SPSS istatistik analiz programına veri giriĢi 
yapılarak, incelenen bağımsız değiĢkenler bakımından ki- kare analiz sonuçları Tablo-3 ve Tablo-4 ‟te 
görülmektedir.  

Araç Sayısı - KavĢak ġekli :  

H0 : Araç sayısı ve kavĢak Ģekli arasında iliĢki yoktur. 

H1 : Araç sayısı ve kavĢak Ģekli arasında iliĢki vardır. 

Tablo 3: Araç sayısı ve kavĢak Ģekli değiĢken değerlerini gösterir çapraz tablo 

 

Tablo 4: Araç sayısı ve kavĢak Ģekli ki-kare testi sonuçları 

 

ARACSAYI * KAVSAKSEKLI Crosstabulation

Count

4 1 6 0 3 4 32 50

9 1 11 1 1 10 35 68

7 1 6 1 1 3 8 27

10 1 37 1 7 6 4 66

1 0 1 0 0 0 1 3

31 4 61 3 12 23 80 214

TEK ARACLI

AYNI YONLU IKI ARAC

ZIT YONLU IKI ARAC

KOMSU YONLU IKI ARAC

COK ARACLI

ARACSAYI

Total

UC YONLU T UC YONLU Y DORT YONLU

BEÞ VEYA

DAHA COK

YONLU DONEL

DIGER

KAVSAK KAVSAK YOK

KAVSAKSEKLI

Total

Chi-Square  Tests

71,589a 24 ,000

77,881 24 ,000

36,724 1 ,000

214

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

21 cells (60,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,04.

a. 
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Analiz sonuçları incelendiğinde; yukarıda oluĢturulan tablo değerleri gözlenen verilere ait değerlerdir. 
Kazaların araç sayısı bakımından en çok aynı yönlü iki araçlarda, kavĢak Ģekli bakımından ise en çok 
kavĢak olmayan yerlerde meydana gelmektedir.   

Ki – Kare analiz sonuçları incelendiğinde ise, hesaplanan  

2

  istatistiğine iliĢkin hesaplanan p 
değeri = 0,000 ‟dır. Bu hesap değeri p= 0,05 ten küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir. Kazaların 
meydana geldiği yerlerdeki araç sayıları ve kavĢak Ģekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 
olduğu kabul edilebilir.  

Diğer değiĢkenlerin test edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo-5 ‟te yer almaktadır.  

Tablo 5: Bağımsız değiĢkenler için hesaplanan ki-kare sonuçları 

ARAġTIRILAN DEĞĠġKENLER pDEĞERĠ SONUÇ 

YOLDA YÖN VE KUSUR 0,000 
H0  Red Edilir. 

(ĠliĢki Vardır) 

ÖĞRENĠM DURUMU VE KUSUR 0,000 
H0  Red Edilir. 

(ĠliĢki Vardır) 

TRAFĠK ĠġARETĠ VE KAVġAK ġEKLĠ 0,055 
H0  Kabul Edilir. 

(ĠliĢki Yoktur) 

TRAFĠK LAMBASI VE KAVġAK ġEKLĠ 0,001 
H0  Red Edilir. 

(ĠliĢki Vardır) 

YOL ġERĠTĠ VE KAVġAK ġEKLĠ 0,002 
H0  Red Edilir. 

(ĠliĢki Vardır) 

YOLDA YÖN VE SÜRÜCÜ BELGESĠ 0,095 
H0  Kabul Edilir. 

(ĠliĢki Yoktur) 

ARAÇLAR VE KAVġAK ġEKLĠ 0,371 
H0  Kabul Edilir. 

(ĠliĢki Yoktur) 
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Tablo-5 ‟te yer alan sonuçlar incelendiğinde 2011 yılında ġanlıurfa il merkezinde meydana gelen ve 
motosiklet ile motorlu bisikletlerin karıĢmıĢ olduğu ölümlü – yaralamalı trafik kazalarının meydana 
geldiği yerlerde; 

Yolda yön – kusur, öğrenim durumu – kusur, trafik lambası – kavĢak Ģekli, yol Ģeriti – kavĢak Ģekli 
değiĢkenleri arasında iliĢkinin olduğu, diğer incelenen değiĢkenler arasında ise iliĢkinin olmadığı 
söylenebilir.  

 

ġekil 2. Kazanın sonucu değiĢkeni için Chaid analiz sonucu 

Yapılan analiz sonucunda kaza sonucu üzerinde en önemli değiĢkenin kaza oluĢumu olduğu; devril-
me, karĢılıklı çarpıĢma, yandan çarpma, arkadan çarpma, duran araca çarpma, sabit cisme çarpma, 
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araçtan düĢen insan ve yoldan çıkma Ģeklinde olan kaza oluĢumları üzerinde ise yaya kaldırımı 
değiĢkeni etkilidir. Yaya kaldırımı olan ve havanın yağmurlu olduğu durumlarda meydana gelen kaza-
lara maruz kalan bireylerin %66,7sinin yaralı, %33,3 ünün ise sağlam olduğu görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.Kazanın oluĢum türü değiĢkeni için Chaid analiz sonucu 

Yapılan analiz sonucunda kaza oluĢum türü üzerinde etkisi olan en önemli değiĢkenin araç sayısı 
olduğu; komĢu yönlü iki araç ve çok araçlı Ģeklinde meydana gelen kazalarda ise öğrenim durumu-
nun etkili olan en önemli değiĢken olduğu, öğrenim durumu lise olan bireylerin %83,3 ünün yandan 
çarpma, %16,7 sinin karĢılıklı çarpıĢma Ģeklinde kaza yaptığı görülmektedir.  

Diğer yapılan analizler için benzer yorumlar yapılabilir. 
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ġekil 4.Kazanın oluĢum türü değiĢkeni için Chaid analiz sonucu 

 

 

KAYNAKÇA 

Aytaç, M., (1998). Matematiksel Ġstatistik, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa; 317-318)  

Doğan,Ġ., HolĢtayn Irkı Ġneklerde Süt Verimine Etki Eden Faktörlerin Chaid Analiz Ġle Ġncelenmesi, Ankara Ünv. Veteriner 
Fakültesi Dergisi 50 (1), 65-70, (2003) ;C:1;65-70. 

Eherler, D., Lehmann, T. (2001). Responder Profiling With Chaid and Dependency Analysis,Data Mining For Marketing Appli-
cations,. [Online] Retrieved on 15-March-2005, at URL: http://www.luc.ac.be/iteo/articles/lehmann.pdf, EskiĢehir‟den aktaran 
(2006); Saraçlı, S., Doğan, Ġ., Kaygısız, Z., Kaya, M., Eğitim AraĢtırmaları,181 

Elander, J., West, R. & French, D., (1993). Behavioural Correlates of Ġndividual Differences Ġn Road-Traffic Crash Risk: An 
Examination   of Methods and Findings, Psychological Bulletin, 113, 179- 2941993; 26),EskiĢehir‟den aktaran(2006); Yılmaz, 
V., Çelik, H.E., Saraçlı, S., 3. Trafik Güvenliği Kongresi,Ankara,(31-40)  

Güngör, M.; Bulut, Y., (2008). Doğu Anadolu Bölgesi AraĢtırmaları, Elazığ Fırat Ünv. (84-85). 

SmartDrill. (2001). Data Mining, Analytic Techniques:CHAID,. [Online] Retrieved on 20-March-2005, at URL: 
http://www.smartdrill.com/process4.html, EskiĢehir‟den aktaran (2006); (Saraçlı, S., Doğan, Ġ., Kaygısız, Z., Kaya, M., Eğitim 
AraĢtırmaları,181 

  

http://www.luc.ac.be/iteo/articles/lehmann.pdf
http://www.smartdrill.com/process4.html


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

353 

ANKARA ĠLĠNDE MEYDANA GELEN TRAFĠK KAZALARININ 
BĠRLĠKTELĠK ANALĠZĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ 

 

Esra ATILGAN1 

ÖZET  

Büyük veri kümelerinde beklenmeyen ve değerli yapıların keĢfi olarak tanımlanan veri madenciliği, 
bilgi teknolojilerindeki geliĢim sayesinde artan veri yığınları içindeki kullanıĢlı bilgileri ortaya çıkarmak 
amacıyla günümüzde bankacılık, sigortacılık, pazarlama, tıp, biyoloji, güvenlik gibi birçok alanda 
uygulanmaktadır.  Bu çalıĢmada ise veri madenciliği yöntemlerinden birliktelik analizi kullanılarak 
trafik polisi tarafından kaza tespit tutanakları ile derlenen, Ankara‟da 2006 ve 2007 yıllarında meyda-
na gelen kaza verileri incelenmiĢ ve kazalara etki eden faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve sonuçları 
tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, Ġstatistik, Veri Madenciliği, Birliktelik kuralları, Apriori Algoritması 

1. GĠRĠġ 

UlaĢım sektörü, günümüzde insanlara demiryolu, denizyolu, havayolu gibi oldukça fazla seçenek 
sunmasına rağmen, ülkemizde daha çok "karayolu ulaĢımı" tercih edilmektedir. Ülkemizde yolcu ve 
yük taĢımacılığının yoğun bir Ģekilde karayoluyla yapılması, buna paralel olarak güvenli bir trafik 
ortamının tam olarak sağlanamaması, trafik kazalarının daha sık olmasına neden olmaktadır (TÜĠK, 
2010: iii). 

Trafik yol, araç ve insan unsurlarından oluĢmaktadır. Bunların herhangi birinde oluĢan olumsuzluklar 
ise, trafik kazalarına neden olmaktadır. Trafik kazaları dünyada yaklaĢık 1,2 milyon insanın ölümüne 
ve 50 milyon kadar insanın da yaralanmasına veya sakat kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca ölüm 
nedenleri arasında 9. sıradadır ve dünyadaki tüm ölümlerin %2,2‟sini oluĢturmaktadır (Canpolat ve 
Hemdil, 2011).  

Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan maliyetle ilgili veriler sınırlı olmakla birlikte, durumun kiĢiler, 
aileler, topluluklar ve ülkelere getirdiği ekonomik maliyetin çok büyük olduğu açıktır.  Dünya Sağlık 
Örgütü raporuna göre, trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan kayıplar, ülkelerin gayri safi milli hâsıla-
larının %2 „sine kadar ulaĢabilmektedir. Trafik kazası nedeniyle oluĢan ölümlerin insan ömründen 
ortalama olarak 33.77 yıl, çalıĢma hayatından ise 25.57 yıl eksilttiği hesaplanmıĢtır (Canpolat ve 
Hemdil, 2011).  Bütün bunların üstüne, kazalardan doğrudan etkilenenlerin, bunların ailelerinin, dost-
larının ve çevrelerinin fiziksel ve psikolojik olarak altına girdikleri ağır ve trajik yük söz konusudur. 

Ülkemizde yıldan yıla artan nüfus ve araç sayısına paralel olarak, trafik kazaları sayısı ve bu kazalar-
da ölen ve yaralananların sayısı da artmaktadır. Son 10 yıla ait kaza sayıları ve bu kazalarda ölen ve 
yaralananların sayıları ġekil 1 ve Çizelge 1‟de gösterilmiĢtir. 

                                                           
1
 Türkiye Ġstatistik Kurumu, Konya, Türkiye 
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(TÜĠK, 2010: 9) 

ġEKĠL 1. YILLARA GÖRE TRAFĠK KAZASINDA ÖLENLERĠN SAYISI 

 

ÇĠZELGE 1. GENEL KAZA ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

GENEL KAZA ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

YILI KAZA SAYISI ÖLÜ SAYISI 
YARALI 
SAYISI 

1999 465.839 6.130 125.586 

2000 500.664 5.566 136.406 

2001 442.960 4.386 116.202 

2002 439.958 4.169 116.045 

2003 455.637 3.959 117.551 

2004 537.352 4.427 136.437 

2005 620.789 4.505 154.086 

2006 728.755 4.633 169.080 

2007 825.561 5.007 189.057 

2008 950.120 4.236 184.468 

2009 1.034.435 4.300 200.405 

2010 1.061.830 2.734 171.013 

GENEL TOPLAM 8.063.900 54.052 1.816.336 

* Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen trafik kaza bilgilerini kapsamaktadır. 

* 2008-2010 Yıllarında tarafların anlaĢarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi 
hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiĢtir. 2010 yılı ölü ve yaralı sayıları maddi hasarlı 
trafik kaza tutanağının haricindekilerdir. 

              (trafik.gov.tr, 2012) 
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Güvenli bir trafik ortamının sağlanabilmesi için; sorumlu kuruluĢların olağanüstü çabaları yanında, 
basın ve yayın kuruluĢlarının katkıları, toplumumuzdaki sürücü, yolcu, yaya ve kurumsal bilinçlenmeyi 
belirli bir düzeye getirmiĢtir. Bunun sonucunda, son yıllardaki kaza eğiliminde azalma görülmesine 
rağmen, trafik kazaları ülkemizin öncelikli problemleri arasında yerini halen korumaktadır. Ülkemizde 
trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için; alınması gereken önlemler ve yapılacak yatırımlar açısından 
önemli birer belirleyici olan ayrıntılı istatistikî bilgilere olan ihtiyaç kaçınılmazdır (TÜĠK, 2010: iii). 

Trafik kazalarının bu denli önemli olması sebebiyle ülkemizde ve yurtdıĢında bu konuda çeĢitli araĢ-
tırmalar yapılmıĢtır (Jovanis ve Chang,1986; Karlaftis ve Tarko,1998; Abdel-Aty ve Radwan, 2000 ; 
Akkaya ve Altıntaş, 2002 ; Evans, 2002; Chen and Jovanis, 2002; Kononov and Janson, 2002; Sa-
raçbaşı ve Aktaş, 2003 ; Erdoğan, 2009; Hınıslıoğlu, 2009). Bu çalıĢmaların çoğunda Çoklu Regres-
yon Analizi, Poisson Regresyon Analizi, Negatif Binom Regresyon Analizi, Logaritmik Doğrusal Mo-
deller, Zaman Serileri Analizi gibi klasik istatistiksel yöntemler kullanılmıĢ ve çeĢitli bulgular elde 
edilmiĢtir. Chen ve Jovanis, 2002 yılında gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, yol kazalarını analiz et-
mek için klasik istatistiksel yöntemleri kullanırken, büyük veri tabanlarında değiĢken sayısı arttıkça 
parametre sayısının üstel olarak artması ve olumsallık tablolarında yeterli sıklık olmamasından dolayı 
istatistiksel testlerin geçersizliği gibi belli problemler ortaya çıkabileceğini belirtmiĢlerdir. Bu nedenle 
trafik kazalarına neden olan faktörlerin analiz edilmesinde Hand tarafından “büyük veri kümelerinde 
ilginçliklerin, beklenmeyen ve değerli yapıların keĢfi” olarak tanımlanan veri madenciliği yöntemlerini 
kullanmak bu tür istatistiksel yöntemlere alternatif olmaktadır. 

Veri madenciliği, geniĢ veri tabanlarından daha önceden bilinmeyen, anlaĢılabilir ve kullanılabilir bilgi 
çıkarsama ve bu bilgiyi kritik karar almak için kullanma sürecidir. Veri madenciliğinde kullanılan yön-
temlerin çoğu istatistik tabanlı olup, temel olarak tahmin edici (predictive) ve tanımlayıcı (descriptive) 
yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Tahmin edici yöntemler: Sınıflandırma (Karar Ağaçları, Yapay Sinir Ağları, Karar Destek Makineleri), 
Regresyon, Zaman Serileri 

Tanımlayıcı yöntemler: Kümeleme, Birliktelik Analizi, Sıralı Dizi Analizi, Özetleme, Tanımsal Ġstatistik, 
Ġstisna Analizi 

Pazarlama, bankacılık, sigortacılık, elektronik ticaret, biyoloji, tıp, genetik ve güvenlik gibi alanlarda 
geniĢ uygulama bulan veri madenciliği ülkemizde ve yurt dıĢında trafik kazalarının analiz edilmesinde 
de kullanılmaktadır. 

Ng et.al. (2002) trafik kazalarının sayısını tahmin etmek ve kaza riskini değerlendirmek için coğrafi 
bilgi sistemleri (CBS) ve istatistiksel yöntemlerden oluĢan bir algoritma geliĢtirmiĢlerdir. CBS ile dijital 
harita üzerinde kaza noktalarının dağılımını belirleyerek, kümeleme analizi ile benzerlik gösteren 
kazaları gruplandırmıĢ ve negatif binom regresyonu yöntemiyle de kaza sayısı ile kazaya etki eden 
faktörler arasındaki iliĢkiyi tespit etmeye çalıĢmıĢlardır. GeliĢtirdikleri algoritmanın özellikle ölümle 
sonuçlanan kazalar ile yayaları kapsayan kazaların analizinde daha etkin olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Trafik kazalarını incelerken veri madenciliği yöntemlerinden yararlanan bir baĢka çalıĢma ise Wets ve 
diğerlerinin 2003 yılında gerçekleĢtirdikleri iki farklı çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmalarda birliktelik kuralları 
(association rules) ve kümeleme analizi (cluster analysis) yöntemlerini kullanmıĢlardır. Chang ve 
Wang (2006) ise birçok regresyon modelinin kendi varsayımları, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler 
arasında önceden belirlenen iliĢkileri olduğu için bu varsayımların sağlanmaması hatalı tahminlere yol 
açacağından, herhangi bir varsayım gerektirmeyen sınıflandırma ve regresyon ağaçları yöntemini 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

356 

(classification and regression trees) kullanarak kaza sonucu oluĢan hasar büyüklüğünü incelemiĢler-
dir. Prato et.al., (2010) çalıĢmalarında, kümeleme, Kohonen ağları, karar ağaçları, yapay sinir ağları 
ve birliktelik kuralları yöntemleri ile trafik kazalarını analiz etmiĢler ve en uygun yöntemin hangisi 
olduğunu bulmayı amaçlamıĢlardır. Pakgohar et.al., (2011) ise sınıflandırma ve regresyon ağaçlarını 
kullanarak trafik kazalarına etki eden faktörleri belirlemeye çalıĢmıĢtır. Atalay ve Tortum 2008 yılında 
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında ise trafik kazalarını yapay sinir ağları ile modellemiĢlerdir (Atılgan, 
2011: 5). 

2. BĠRLĠKTELĠK ANALĠZĠ VE APRĠORĠ ALGORĠTMASI 

ĠliĢki analizi veritabanındaki bir dizi bilgi ya da kaydın diğer kayıtlarla olan bağlantısını açıklayan 
iĢlemler dizisidir. Yani “Bir kayıt varken, herhangi bir baĢka kaydın var olma olasılığı nedir?” ya da “Bu 
iki kayıt varken, diğer bir üçüncü hatta dördüncü kaydın veritabanına girme olasılığı nedir?”. ĠliĢki 
analizi bu tür soruların yanıtını verir ve verilerin birlikte olan kurallarını ortaya çıkarır. Birliktelik çözüm-
lemelerinin en yaygın uygulaması perakende satıĢlarda müĢterilerin satın alma eğilimlerini belirlemek 
amacıyla yapılmaktadır. Örneğin, herhangi bir ürün satın alırken, bu ürünün yanında baĢka bir ürün 
ya da ürünlerin satın alınması, bu ürünler arasındaki bağlantıyı ortaya koyar. MüĢterilerin bir anda 
satın aldığı tüm ürünleri ele alarak satın alma eğilimini ortaya koyan uygulamalara “Pazar Sepeti 
Çözümlemesi” adı verilmektedir. Pazar sepeti analizi müĢterilerin alıĢ veriĢ alıĢkanlıklarının veri taba-
nındaki bilgiler aracılığı ile ortaya çıkartılması iĢlemidir. Bu alıĢ veriĢ alıĢkanlıklarının ortaya çıkartıl-
ması alıĢ veriĢ merkezindeki ürünlerin yerleĢtirilmesi, marketin alanın tasarımı ve markette sergilene-
cek ve satılacak olan ürünlerin belirlenmesinde yardımcı olur (Özkan,2008: 157; Silahtaroğlu, 2008: 
83). 

2.1.Destek, Güven ve GeniĢ Nesne Kümesi Kavramları 

D kümesi, T iĢlemlerinin (transactions) oluĢturduğu bir küme olsun. Bu D kümesi içindeki her T iĢlemi, 
I‟nın içerdiği bir nesneler kümesini temsil etmektedir. Örneğin A nesnelerinden oluĢan bir küme ve B 
nesnelerinden oluĢan baĢka bir küme olduğu düĢünülürse; “Eğer A ise, B” biçiminde A‟nın öncül, 
B‟nin ise sonuç olarak adlandırıldığı bir birliktelik kuralı oluĢabilmektedir. 

A       B biçiminde bir birliktelik kuralının destek değeri (D kümesinde) hem A‟ yı hem B‟ yi içeren 
iĢlemlerin oranıdır. 

( )
sayisiislemlerinTüm

sayisiislemlerinicerenbirlikteyiB'veA
=BAP=Destek

 

Güven değeri ise kuralın doğruluğunun bir ölçüsüdür. 

( )
( )

( ) sayisiislemlerinicerenyiA'

sayisiislemlerinicerenyiB'veA
=

AP

BAP
=B/AP=Güven

                  

 (Larose, 2005: 184). 

Birliktelik kuralları belirlenirken yukarıda sözü edilen destek ve güven ölçütlerinin yanı sıra bu değer-
leri karĢılaĢtırmak için bir eĢik değere gereksinim vardır. Hesaplanan destek veya güven ölçütlerinin 
bu eksik destek ve eĢik güven değerlerinden büyük olması beklenir. En küçük destek değerine sahip 
nesne kümeleri geniĢ (large), diğerleri ise küçük nesne kümesidir (Agrawal and Srikant, 1994). He-
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saplanan destek veya güven ölçütleri ne kadar büyük ise birliktelik kurallarının da o derece güçlü 
olduğuna karar verilir (Özkan 2008: 158). 

Büyük veritabanlarından birliktelik kuralları elde etmek iki adımdan oluĢan bir süreçtir: 

1- En küçük destek değerini sağlayan tüm geniĢ nesne kümelerini bulma  

2- Bulanan geniĢ nesne kümelerinden minimum destek ve güven koĢullarını sağla-
yan kurallar oluĢturma (Larose, 2005: 184). 

Birliktelik kurallarının destek ve güven değerleri ne kadar büyük olursa, kurallarında o derece güçlü 
olduğu söylenmektedir. Fakat bu her zaman doğru olmayabilir. Çünkü veri tabanından elde edilen bir 
kuralda öncülün olması olasılığı, sonucun olması olasılığından daha düĢük olmalıdır ki, öncül sonuca 
katkı yapmıĢ olsun. Bu durumun ölçüsü ise Lift (kaldıraç) ile ifade edilmektedir. 

A       B  kuralı için; 

P(B)P(A)

B)P(A
=

P(B)

P(B/A)
=

P(B)

Güven
=Lift

 

biçimindedir. Lift değeri 1‟den uzaklaĢtıkça, kural ilginç ve daha güçlü bir kural olacaktır. 

2.2.Apriori Algoritması 

Algoritmanın ismi, sık geçen nesnelerin önsel bilgilerini kullanmasından yani bilgileri bir önceki adım-
dan almasından “önceki (prior)” anlamında aprioridir. Bağlantı analizlerinin yapılıp, birliktelik kuralları-
nın ortaya çıkartılması konusunda en çok bilinen ve kullanılan algoritmadır. Agrawal ve Srikant tara-
fından 1994 yılında geliĢtirilmiĢtir. 

Apriori algoritması aday nesneleri üretirken veritabanındaki iĢlemleri hiç iĢin içine sokmadan, sadece 
bir önceki taramada geniĢ (sık geçen) olduğu tespit edilmiĢ nesne kümelerini kullanarak aday kümesi 
oluĢturur. Yani temeli geniĢ bir nesne kümesinin herhangi bir altkümesinin de geniĢ olacağı kabulüne 
dayanır. Böylece k adet nesneden oluĢmuĢ bir nesne kümesi, k-1 adet nesneye sahip geniĢ nesne 
kümelerinin birleĢtirilmesiyle ve alt kümeleri geniĢ olmayanların silinmesiyle elde edilebilir. Bu birleĢ-
me ve silme sonucunda daha az sayıda aday nesne kümeleri oluĢturulacaktır (Silahtaroğlu, 2008: 
86). AĢağıda algoritmanın kuramsal ifadesi yer almaktadır. 

Birliktelik kuralları keĢfetme problemi iki alt gruba ayrıĢtırılabilir. 

1.En küçük destek değerinden daha büyük destek değerine sahip tüm nesne kümelerini (itemset) 
bulma. 

Bir nesne kümesi için destek değeri, o nesne kümesini içeren iĢlemlerin (transactions) sayısıdır. 
Minimum destek değerine sahip nesne kümeleri geniĢ (large) nesne kümeleridir, diğerleri ise küçük 
nesne kümeleridir. 

 

2. Kural oluĢturma 

Nesne kümelerinin içerdiği nesne sayısı, o kümenin büyüklüğüdür ve k adet nesneye sahip bir küme 
“k-nesne kümesi” biçiminde adlandırılmaktadır. Nesne kümesindeki nesneler alfabetik sıradadır. 
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 c[1] ● c[2] ● … ● c[k]  ifadesi ile c[1], c[2], … c[k] nesnelerinden oluĢan “ k-nesne kümesi ” c göste-
rilmektedir ve c[1] < c[2] < … < c[k]‟dır. 

Eğer c = X.Y ve Y bir m-nesne kümesi ise, Y ayrıca X in m-uzantısı (m-extension) olarak da adlandı-
rılmaktadır. 

Her nesne kümesine iliĢkin, nesne kümesinin destek değerini saklamak için bir sayı alanı bulunmak-
tadır. Nesne kümesi ilk oluĢtuğunda bu alan sıfırlanmaktadır. 

Apriori algoritması veri tabanını ilk tarayıĢında 1-nesne kümesi belirleyebilmek için nesneleri sayar. 
Sonraki taramalarda ise, örneğin k‟ ıncı taramada iki asama söz konusudur. Öncelikle Apriori-gen 
fonksiyonunu kullanarak aday nesne kümeleri bulmak için bir önceki yani (k-1) inci taramada bulunan 
geniĢ nesne kümesi Lk-1 kullanılır. Daha sonra aday nesne kümelerin desteğini hesaplamak için veri 
tabanı tekrar taranır (Agrawal and Srikant, 1994). 

 

ÇĠZELGE 2. GENĠġ VE ADAY NESNE KÜMELERĠ 

k-nesne kümesi k adet nesne içeren nesne kümesi 

LK 

GeniĢ k-nesne kümeleri (minimum desteğe sahip) Bu 
kümelerin her elemanı iki alana sahip :  

i) nesne kümesi    ii) destek sayısı 

CK 

Aday k-nesne kümeleri (potansiyel olarak geniĢ 
olabilecek kümeler) Bu kümelerin her elemanı iki 
alana sahip : 

i) nesne kümesi     ii) destek sayısı 

(Agrawal and Srikant, 1994) 

 

Her geniĢ nesne kümesinin oluĢturulması için veritabanının her defasında tamamen taranması ge-
rekmektedir. GeniĢ nesne kümesi oluĢturma aĢamasında algoritmanın etkinliğini geliĢtirmek için 
Apriori özelliği kullanarak tarama uzayını indirgeme yoluna gidilmesi, bu algoritmayı farklı kılmaktadır. 

Apriori özelliği ile anlatılmak istenen bir geniĢ nesne kümesinin boĢ kümeden farklı bütün alt kümele-
rinin de bir geniĢ nesne kümesi olması gerektiğidir. 

Apriori özelliği algoritmada iki aĢamada uygulanmaktadır. Bunlar birleĢtirme (join) ve budama (prune) 
aĢamalarıdır. 

BirleĢtirme AĢaması : Lk yı bulmak için, Lk-1 in kendisi ile birleĢtirilmesiyle bir k-nesne kümesi olan 
aday nesne kümesi Ck oluĢturulur. 

l1 ve l2  Lk-1 deki nesneler olsun.  li (j), li‟ deki j‟inci nesneyi temsil etmektedir.(Örneğin, l1 (k-2), l1‟ deki 
sondan 2. nesneyi göstermektedir.)  
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Apriori nesnelerin küme içerisinde alfabetik olarak sıralandığını farz eder. Bir (k-1) nesne kümesi olan 
li için, nesneler  

li [1] < li [2] < … <   li  [k-1] 

sıralamasındadır. 

 Lk-1  × Lk-1 birleĢtirmesi Lk-1‟ in ilk (k-2) elemanları ortak ise gerçekleĢtirilir. Yani Lk-1‟in l1 ve l2  eleman-
ları eğer, 

( l1 [1] =l2 [1] ) ( l1 [2] =l2 [2] ) …  ( l1 [k-2] =l2 [k-2] ) ( l1 [k-1] =l2 [k-1] )  

ise birleĢtirilmektedir. 

l1 [k-1] < l2 [k-1]  koĢulu Ck‟ da tekrar eden nesne olmamasını sağlamak içindir. l1 ve l2 „nin birleĢtiril-
mesiyle oluĢan nesne kümesi 

                                l1 [1],  l1 [2], … , l1 [k-2], l1 [k-1], l2 [k-1]‟dir. 

Budama AĢaması : Ck, Lk‟ nın bir üst kümesidir, yani elemanları geniĢ nesne olabilir ya da olmayabi-
lir fakat tüm geniĢ k-nesne kümeleri Ck da yer almaktadır. Ck‟ daki her aday nesnenin sayısını belir-
lemek için veri tabanının taranması Lk‟ nın belirlenmesi ile sonuçlanmaktadır. En küçük destek sayı-
sından daha büyük tüm aday nesneler geniĢ nesnelerdir ve bu yüzden Lk ya aittir. Fakat Ck‟ nın boyu-
tunu azaltabilmek için Apriori özelliğinden yararlanılmaktadır. 

Herhangi bir geniĢ olmayan (k-1)-nesne kümesi geniĢ bir k-nesne kümesinin alt kümesi olamamakta-
dır. Bu nedenle, bir aday k-nesne kümesinin (k-1) alt kümesi Lk-1 de bulunamaz, öyleyse bu aday 
geniĢ nesne olamaz ve Ck‟ dan silinebilmektedir. Böylelikle tarama uzayının boyutu küçültülmüĢ 
olmakta ve sonuca daha hızlı ulaĢabilmektedir (Han and Kamber, 2006: 235). 

 

3.UYGULAMA 

ÇalıĢmada Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığından alınan Ankara ilinde 
2006 ve 2007 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına ait veriler kullanılmıĢtır. Söz konusu veriler 
kaza esnasında trafik polisi tarafından doldurulan kaza tespit tutanaklarından derlenmiĢtir. Veri ma-
denciliği yöntemlerinden birliktelik analizi kullanılarak kaza sonucunda sürücünün ve yayanın duru-
muna (ölü, yaralı ya da sağlam olma) etki eden faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Veri kümesi kazaya, araç sürücüsüne ve yayaya iliĢkin üç farklı veriden oluĢmaktadır. ÇalıĢma kap-
samında incelenen değiĢkenler ve düzeyleri Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2‟de gösterilmiĢtir. 

Veri ön iĢleme aĢamasında, kazaya iliĢkin bilgiler, sürücü ve yayaya ait olanlarla ayrı ayrı birleĢtirilmiĢ 
ve analize konu olan veri kümeleri elde edilmiĢtir. Kazaya karıĢan birden fazla araç ve yaya olabile-
ceği için bu araçlarda bulunan sürücü ve yayaya iliĢkin bilgiler farklı olmasına rağmen kazaya iliĢkin 
bilgiler her sürücü ve yaya için tekrar etmiĢ olacaktır. Bu durumun analizlerde uygulanan algoritmaları 
etkilememesi için en fazla üç araç ya da yayanın karıĢtığı kazalar çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir.  
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ÇĠZELGE 3.1. KAZAYA ĠLĠġKĠN VERĠ KÜMESĠ 

KAZAYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

DEĞĠġKENLER DEĞĠġKEN DÜZEYLERĠ 

Kaza yerleĢim yeri  1.YerleĢim yeri içi, 2.YerleĢim yeri dıĢı 

Kaza yeri 
1.Cadde-sokak, 2.Diğer (Otoyol, devlet yolu, il yolu, köy yolu, orman yolu, 
servis yolu, bağlantı yolu, tesis önü veya içi,  park alanı) 

Kaza oluĢ biçimi 

1.KarĢılıklı ÇarpıĢma, 2.Arkadan ÇarpıĢma, 3.Yandan Çarpma veya ÇarpıĢ-
ma, 4.Duran Araca Çarpma,5.Sabit Cisme Çarpma, 6.Yayaya Çarpma, 
7.Diğer (Hayvana Çarpma, Devrilme, Yoldan Çıkma, Araçtan DüĢen Ġnsan, 
Araçtan DüĢen Cisim) 

Kaza yeri yol yönü 1.Tek yönlü, 2.Ġki yönlü 

Yol bölünmüĢlüğü 1.BölünmüĢ, 2.BölünmemiĢ 

Kaza gün durumu 1.Gündüz, 2.Gece/Alacakaranlık 

Kazaya karıĢan araç 
sayısı 

1.Tek araçlı, 2.Ġki araçlı, 3.Çok araçlı 

Araç cinsi 1.Otomobil, 2.Ağır Vasıtalar, 3.Diğer 

 

ÇĠZELGE 3.2. SÜRÜCÜ VE YAYAYA AĠT VERĠ KÜMELERĠ 

SÜRÜCÜYE AĠT BĠLGĠLER 

DEĞĠġKEN ADI DEĞĠġKEN DÜZEYĠ 

Sürücü kaza sonucu 1.Ölü/Yaralı, 2.Sağlam (maddi hasarlı) 

Sürücü yaĢı <18, 19-24, 25-35, 36-45, 46-55, >55 

Sürücü öğrenim durumu 
1.Ġlkokul, 2.Ġlköğretim, 3.Lise, 4.Yüksekokul 

Sürücü asli kusur 
 Kusursuz, Kusur 1, Kusur 2, Kusur 3, Kusur 4, Kusur 5, Kusur 6, 
Diğer kusurlar 

YAYAYA AĠT BĠLGĠLER 

Kazazede 1.Yolcu , 2.Yaya 

Cinsiyet 1.Kadın, 2.Erkek 

Kaza sonucu 1.Ölü, 2.Yaralı 

Yaya Kusuru  Kusursuz, Kusur 1, Kusur 2, Diğer Kusur 
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3.1.Sürücüye ĠliĢkin Veri Kümesi 

Veri kümelerinde bulunan değiĢkenlerin hepsini modele dahil etmek yerine öncelikle hedef (bağımlı) 
değiĢkenle aralarında iliĢki olup olmadığı incelenmiĢ, kaza anındaki hava durumu (açık, bulutlu, sisli, 
yağmurlu, karlı,…) ve yol yüzeyi (kuru, ıslak, karlı-buzlu,…) değiĢkenleri kaza sonucuyla iliĢkili bu-
lunmadığı için analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Ayrıca karar ağacı algoritmalarında değiĢken düzeylerinin 
dengesiz dağılımı modelin öğrenilmesi aĢamasında sorun oluĢturduğu için yanlıĢ sonuçlara neden 
olabileceğinden değiĢkenlerin bazı düzeyleri için birleĢtirme yoluna gidilmiĢtir. Sürücünün emniyet 
kemeri bilgisinin çoğunluğu belirsiz olduğu için; sürücü cinsiyetinin ise %96‟sı erkek olduğu için bu 
değiĢkenler de yukarıda bahsedilen sorundan dolayı analiz dıĢı kalan değiĢkenlerdendir. 

Veri temizleme aĢamasında kayıp gözleme sahip kayıtların bazıları silinmiĢ bazıları ise (sürücü yaĢı 
değiĢkeni gibi) Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Algoritması ile tahmin edilmiĢtir. Sürücü kaza 
sonucuna etki eden faktörlerin araĢtırıldığı veri kümesinde toplamda 18206 adet gözlem, 12 adet 
bağımsız değiĢken bulunmaktadır. Uygulama çalıĢması SPSS Clementine 12.0 paket programı kulla-
nılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. DeğiĢkenlerin düzeylerinin dağılımları ġekil 3.1‟de gösterilmektedir. 

 

 (1) 

 
 

 

 

 

 

(2) 
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ġEKĠL 3.1. SÜRÜCÜYE ĠLĠġKĠN VERĠ KÜMESĠ DEĞĠġKEN DÜZEYLERĠNĠN DAĞILIMI 

 

Sürücüye iliĢkin veri kümesi, kaza sonucunda sürücünün durumuna iliĢkin kuralları oluĢturmak ya da 
bir baĢka değiĢle kazanın sonucuna iliĢkin bir kaza profili ortaya çıkarmak amacıyla “kaza sonucu” 
değiĢkeni bağımsız (hedef) değiĢken olacak Ģekilde birliktelik kuralları oluĢturulmuĢtur. Fakat ölümlü 
kaza sayısı çok az olduğu için değiĢken düzeylerinde dengesizlik oluĢmaktadır ve bunun sonucunda 
algoritma ölümlü kazalara iliĢkin kural oluĢturamamaktadır. Yani gözlem sayısı az olduğu için algorit-
ma “ölü” sınıfı için etkili bir öğrenme gerçekleĢtirememektedir. Uygulama sonuçlarını yanıltmaması 
açısından bu durumu ortadan kaldırmak için ölümlü ve yaralanmalı kazalar birleĢtirilerek analizler 
gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

ġEKĠL 3.2. BAĞIMLI DEĞĠġKEN DÜZEYLERĠNĠN ÖNCESĠ VE SONRASI 
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DeğiĢken düzeylerinin birleĢtirilmesiyle oluĢan yeni bağımlı değiĢkenin %33.91‟i “Ölü/ Yaralı”, 
%66.09‟u ise “Sağlam (maddi hasarlı)” kazalardan oluĢmaktadır. 

 

Trafik polisi tarafından tutulan kaza tespit tutanağında sürücü kusurları asli kusurlar ve diğer kusurlar 
olarak iki kısımda derlenmektedir. Asli kusurlar: 

1. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme 

   2. “Taşıt giremez” trafik işaretinin bulunduğu karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı 
yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme 

3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yoldan gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 
girme 

   4. Arkadan çarpma 

   5. Geçme yasağı olan yerlerde geçme 

   6. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma 

   7. Şeride tecavüz etme 

   8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama 

  9. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama 

        10. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama 

        11. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme 
veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama 

        12. Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park etmiş araçlara 
çarpma olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

Diğer kusurlar ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan ve kazaya sebebiyet verdiği 
belirlenen kural ihlallerinden oluĢmaktadır. Örneğin alkollü içki alarak araç kullanmak, uyuĢturucu 
veya keyif verici madde alarak araç kullanmak, hız sınırlarını aĢmak vb. 

Düzeyleri fazla olduğu için sürücü kusuru değiĢkeni kusur nitelikleri göz önünde bulundurularak ben-
zer kusurların birleĢtirilmesiyle aĢağıdaki biçimde yeniden gruplandırılmıĢtır.  

 

ÇĠZELGE 3.3. SÜRÜCÜ KUSURU DEĞĠġKENĠNĠN YENĠDEN GRUPLANDIRILMASI 

Yeni DeğiĢken Düzeyleri BirleĢtirilen Kusur Numaraları 

Kusursuz  - 

Kusur 1 1 ve 5 

Kusur 2 2,3 ve 7 

Kusur 3 8 ve 9 
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Kusur 4 6 ve 10 

Kusur 5 4 

Kusur 6 11 ve 12 

Diğer kusurlar 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer 
alanlar 

 

Çizelge 3.3.‟te görüldüğü gibi birinci kusur geçme yasağı ihlali, ikinci kusur Ģeride tecavüz ve karĢı 
yönden gelen trafiğe girme, üçüncü kusur geçiĢ önceliğine uymama, dördüncü kusur manevra Ģartla-
rına uymama, beĢinci kusur arkadan çarpma, altıncı kusur ise park etme, durma, duraklama kuralları 
ile ilgili kusurlardan oluĢmaktadır. 

Sürücünün kaza sonucundaki durumuna etki eden faktörleri keĢfetmek amacıyla birliktelik analizi 
yöntemlerinden Apriori algoritması kullanılarak elde edilen kurallar Çizelge 3.4.‟de gösterilmiĢtir. 

Kural oluĢturulurken mümkün tüm kuralları görebilmek bakımından minimum destek değeri %15, 
minimum güven değeri ise %55 olarak belirlenmiĢtir. Bu Ģekilde 265 tane kural oluĢturulmuĢ ve ilginç 
olarak nitelendirilebilecek kurallar sunulmuĢtur. 

ÇĠZELGE 3.4. APRĠORĠ ALGORĠTMASI ĠLE ELDE EDĠLEN BĠRLĠKTELĠK KURALLARI 

Öncül (Antecedent)  Sonuç (Consequent) 

Öncül 
desteği 
(Sup-
port) % 

Güven 
(Confi-
dence) % 

Destek 
(Rule 
Sup-
port) % 

Lift 

OlusTuru yeni = Yayaya carpma                                     
and arac sayisi = 1                                       
and Kaza Yerı= Cadde Sokak                
and YerYeri = Yerl.Yeri ici 

KAZASONUCU = 
Sağlam 

16,434 96,466 15,853 1,946 

Surucu kusuru = Diğer kusur                                                       
and arac sayisi = 1                                   
and Kaza Yerı= Cadde-Sokak                                      
and YerYeri = Yerl.Yeri ici 

KAZASONUCU = 
Sağlam 

15,323 79,122 12,124 1,596 

Arac Cinsi = Agir vasita                         
and Gun Durumu = Gunduz                          
and Kaza Yerı = Cadde-Sokak              
and YerYeri = Yerl.Yeri ici 

KAZASONUCU = 
Sağlam 

15,048 73,663 11,085 1,486 

Arac  sayisi = 1                                          
and Gun Durumu = Gunduz                        
and Kaza Hafta Gunu = Haftaici                 
and Kaza Yerı = Cadde-Sokak              
and YerYeri = Yerl.Yeri ici 

KAZASONUCU = 
Sağlam 

16,353 70,966 11,605 1,431 
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YerYeri= Yerl.Yeri DıĢı 
KAZASONUCU = 
Ölü/Yaralı 

15,364 71,485 10,983 1,418 

Kaza Yerı = diğer 

and Araç Cinsi = Otomobil 

KAZASONUCU = 
Ölü/Yaralı 

15,323 69,215 10,606 1,373 

Kaza Yerı = diger 

and Yolun Yonu = Tek Yonlu                   
and Yol Bolunmuslugu = Bolunmus                                    
and Kaza Hafta Gunu = Hafta ici 

KAZASONUCU = 
Ölü/Yaralı 

15,008 67,346 10,107 1,336 

 

YerleĢim yeri içinde, cadde ya da sokakta, tek araçlı ve aracın yayaya çarpması biçiminde gerçekle-
Ģen ve sürücünün kaza sonucunda sağlam olduğu kazalar tüm veri kümesinin %15,583‟ ünü oluĢtur-
maktadır. Bu özellikleri taĢıyan kazalarda ise sürücünün sağlam kurtulması olasılığı %96,466‟dır. 
Buradan elde edilen sonuç aslında beklenilen bir sonuçtur. Çünkü yayaya çarpma durumunda yerle-
Ģim yeri içindeki hız koĢulları göz önüne alındığında sürücünün genelde yara almadan kurtulması 
muhtemeldir. Fakat en yüksek lift değerine sahip olan kural olduğu için teorik olarak ilginç olabilecek 
bir kural olduğu söylenebilmektedir.  

Sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kusurları iĢlediği, yerleĢim yeri içinde 
cadde ya da sokakta meydana gelen tek aracın karıĢtığı ve sürücünün sağlam olarak kurtulduğu 
kazalar incelenen veri kümesindeki kazaların yaklaĢık %12‟sidir ve bu Ģekilde meydana gelen kazala-
rın yaklaĢık %80‟inde sürücü kazadan zarar görmeden kurtulmuĢtur. Burada kural hem teorik olarak 
hem de trafik kazaları açısından ilginç bir kuraldır. Çünkü sürücü kusurlu olduğunda trafik kurallarını 
ihlal etmiĢ olmasına rağmen kaza sonucunun ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanması beklenirken 
bu olasılığının oldukça düĢük olduğu görülmektedir.  

Gündüz vakti, yerleĢim yeri içinde cadde ya da sokakta meydana gelen ve ağır vasıtaların karıĢtığı 
kazaların %73,663‟ünde sürücü kazadan sağlam olarak kurtulurken, bu koĢullara kazanın hafta içi 
meydana gelmiĢ olması ve tek araçlı kaza olması eklendiğinde bu tür kazalarda bu oran %70,966 
olmaktadır. Bunun sebebi araç türünün ağır vasıta olması ve Ģehir içinde müsaade edilen hız sınırla-
nın düĢük olması olabilir. 

Ölümlü ve yaralanmalı kazalar için oluĢturulan kurallar incelendiğinde kazanın yerleĢim yeri içinde ya 
da dıĢında oluĢu ön plana çıkmaktadır. YerleĢim yeri dıĢında meydana gelen kazaların %71,485‟i 
sürücünün ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum da yine hız limitleriyle açıklana-
bilir. YerleĢim yeri dıĢında müsaade edilen hız limiti daha yüksek olduğu için bu tür kazalar sürücünün 
zarar görmesine neden olmaktadır. 

Birliktelik kuralları ile elde edilen bir baĢka sonuç ise otoyol, devlet yolu, il yolu, köy yolu, orman yolu, 
servis yolu, bağlantı yolu, tesis önü veya içi,  park alanı gibi yerlerde meydana gelen otomobil sürücü-
lerinin karıĢtığı kazaların yaklaĢık %70‟inde sürücü kaza sonucunda yaralanmakta ya da hayatını 
kaybetmektedir. Eğer kaza cadde ve sokak dıĢındaki bu tür yollardan bölünmüĢ ve tek yönlü olanlar-
da gerçekleĢtiyse %67,346‟sında kaza ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmaktadır. Yolun bölünmüĢ 
yol olması ile ölümle sonuçlanan kazaların oranında azalma olması yol özelliğinin kazanın sonucu 
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  Özellikle ülkemizde yapımına devam edilen bölünmüĢ yolla-
rın kazaların ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanmasını azalttığı sonucu dikkat çekmektedir.   
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3.2.Yayaya iliĢkin veri kümesi 

Yayaya iliĢkin veri kümesinde ise bağımlı (hedef) değiĢken olan yayanın kaza sonucundaki durumu 
ile bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiler incelenmiĢ ve iliĢkili olmayan “hafta günü”, “oluĢ türü”, 
“hava durumu”, “yol yüzeyi”, “yolun kaplaması” değiĢkenleri çalıĢma kapsamına alınmamıĢtır. “Yerle-
Ģim yeri içi/dıĢı” değiĢkeni ise dengesiz dağıldığı için (%98.39‟u yerleĢim yeri içinde meydana gelen 
kazalardan oluĢmaktadır) algoritmaları etkilememesi için analiz dıĢı bırakılmıĢtır. 

Ön iĢleme aĢamasından sonra nihai veri kümesinde 5 adet bağımsız değiĢken ve 6257 adet gözlem 
bulunmaktadır. Veri kümesindeki değiĢkenlerin düzeylerinin dağılımları ġekil 3.3.‟ te gösterilmiĢtir. 

Yayalara ait kazaların incelendiği veri kümesinde kaza tespit tutanağında belirtilmiĢ yaya kusurları 
aĢağıdaki gibidir. 

     1. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek 

    2. Yola birden bire çıkmak 

    3. Duran aracın önünden-arkasından çıkmak 

    4. Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek 

     5. Yol içinde koşmak, yürümek, oynamak, oturmak 

    6. Hareket halindeki taşıta asılmak 

     7. Otoyola girmek 

     8. Yol içerisinde hatalı şekilde elle sürülen araç kullanmak 

    9. Yol içerisinde hatalı şekilde hayvan sevk ve idare etmek 

10. Görünürlüğü artırıcı tedbirleri almamak 

11. Diğer   

     

Düzeyleri fazla olduğu için yaya kusuru değiĢkeni de sürücü kusuru değiĢkeninde olduğu gibi, kusur 
nitelikleri göz önünde bulundurularak benzer kusurların birleĢtirilmesiyle aĢağıdaki biçimde yeniden 
gruplandırılmıĢtır.  

 

ÇĠZELGE 3.5. SÜRÜCÜ KUSURUNUN YENĠDEN GRUPLANDIRILMASI 

Yeni DeğiĢken Düzeyleri BirleĢtirilen Kusur Numaraları 

Kusursuz - 

Kusur 1 2 ve 3 

Kusur 2 4 

Diğer 1,5,6,7,8,9,10 ve 11 
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Yayaya iliĢkin veri kümesinde de sürücüye iliĢkin veri kümesinde olduğu gibi bağımlı değiĢken olan 
kaza sonucu değiĢkeninin düzeyleri dengesiz olarak dağılmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için 
kısaca “bagging” olarak adlandırılan “bootstrap aggregating” yönteminden yararlanarak değiĢken 
düzeylerinin dengeli dağıldığı farklı rastgele örneklemler üzerinde aynı algoritma uygulanmıĢtır. Ölü 
sayısı çok az olduğu için algoritmaların veriyi öğrenmesi sırasında sorun oluĢmasını engellemek 
adına düzeylerin daha dengeli dağıldığı (veriler içinde kaza sonucu %33 civarında ölü, % 66 civarın-
da da yaralının bulunduğu) 7 farklı rastgele örneklem oluĢturulmuĢtur. OluĢması mümkün pek çok 
kuralı görebilmek açısından, minimum destek ve güven değerleri sırasıyla %10 ve %55 olarak belir-
lenen Apriori algoritması uygulanmıĢ ve elde edilen 157 tane kuraldan güven ve lift değerleri en 
yüksek olanları Çizelge 7.8‟de gösterilmiĢtir. Farklı tüm örneklemler için algoritma farklı güven ve 
destek değerlerine sahip fakat aynı kuralları türetmiĢtir. Buradan da oluĢturulan örneklemlerin veri 
setini yüksek derecede temsil ettiği ve bootstrap  aggregating (bagging) yönteminin iyi sonuç verdiği 
görülmektedir. 
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ġEKĠL 3.3. YAYAYA ĠLĠġKĠN VERĠ KÜMESĠNE AĠT DEĞĠġKENLER VE DÜZEYLERĠ 

 

Elde edilen kurallar Çizelge 3.6‟da verilmiĢtir. Birliktelik kuralları incelendiğinde genellikle kazanın 
gündüz, gece ya da alacakaranlıkta oluĢu, yolun yönü ve bölünmüĢlüğü, yayanın kusuru ve cinsiyeti-
nin dikkat çektiği görülmektedir.  

Çizelge 3.6‟da verilen ilk birliktelik kuralına göre veri kümesinin %7.317‟si gece ya da alacakaranlıkta 
tek yönlü cadde ve sokaklarda meydana gelen cinsiyeti erkek olan yayaların karıĢtığı kazalardan 
oluĢmaktadır ve bu kazaların % 72.973‟ünde yaya hayatını kaybetmektedir. Kural trafik kazaları 
açısından beklenilenin dıĢında olmasa da lift değerine bakıldığında teorik olarak ilginç bir kural olduğu 
görülmektedir. 

Ġkinci kuralda ise birinci kuraldaki cadde ve sokak yerine yolun bölünmüĢ yol olması eklendiğinde, bu 
Ģekilde meydana gelen kazaların % 69,565‟i yayanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır.  

Gece ve alacakaranlıkta bölünmüĢ yollarda yayaların araçlara ilk geçiĢ hakkını vermemesi sonucu 
oluĢan kazaların yaklaĢık %59‟unda yaya kaza sonucunda hayatını kaybetmektedir. 

ÇĠZELGE 3.6. YAYA VERĠ KÜMESĠNE ĠLĠġKĠN BĠRLĠKTELĠK KURALLARI 

Öncül (Antecedent)  
Sonuç (Con-

sequent) 
Öncül desteği 
(Support) % 

Güven 
(Confidence) 

% 

Destek 
(Rule 

Support) % 
Lift 

Gün Durumu = Gece/Alacakaranlık                 
and Cinsiyet = Erkek                            
and Yolun Yönü = Tek Yönlü                  
and KazaYeri = Cadde/Sokak 

Sonuç= ölü 10,027 72,973 7,317 2,025 

Gün Durumu = Gece/Alacakaranlık                 
and Cinsiyet = Erkek                        
and Yolun Yönü = Tek Yönlü              
and Yol BölünmüĢlüğü =BölünmüĢ    

Sonuç= ölü 12,466 69,565 8,672 1,93 

Gün Durumu = Gece/Alacakaranlık                 
and Yaya Kusur = Kusur 2             
and Yol BölünmüĢlüğü = BölünmüĢ    

Sonuç= ölü 10,569 58,974 6,233 1,636 
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Yol BölünmüĢlüğü = BölünmemiĢ       
and Cinsiyet = Kadin                         
and Gün Durumu =Gündüz                    
and KazaYeri = Cadde/Sokak 

Sonuç= 
Yaralı 

11,111 85,366 9,485 1,335 

Yol BölünmüĢlüğü = BölünmemiĢ        
and Yaya Kusur = Kusur 2            
and Gün Durumu = Gündüz                
and KazaYeri = Cadde/Sokak 

Sonuç= 
Yaralı 

10,027 83,784 8,401 1,31 

 

Kaza sonucunda yayanın kazadan yaralı olarak kurtulduğu durumlara iliĢkin verilen kurallar sonucun-
da ise genel olarak gündüz vakti bölünmemiĢ yollarda ya da cadde ve sokaklarda bayan yayaların 
karıĢtığı kazalar ön plana çıkmaktadır. Bağımlı değiĢkenin “yaralı” düzeyi için elde edilen ilk kuralda, 
cadde ve sokak gibi bölünmemiĢ yollarda gündüz vakti kadın yayaların geçirdikleri kazaların % 
85,366‟sında yayalar kazadan yaralı olarak kurtulmaktadır. Ayrıca bu Ģekilde gerçekleĢen kazalarda 
bir de yaya araçlara ilk geçiĢ hakkını vermeme kusuruna sahipse bu oran biraz daha düĢmektedir 
(%83,714). Buradan da yayaların kusurlu olduğu durumlarda hayatlarını kaybetmeleri olasılığının 
arttığı sonucuna ulaĢılabilmektedir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Trafik kazalarının incelendiği bu çalıĢmada kaza sonrasında sürücünün ve yayanın durumuna göre 
bir kaza profili oluĢturmak amacıyla birliktelik analizi uygulanmıĢ ve sonuçları verilmiĢtir.  

YerleĢim yeri dıĢında, cadde ve sokak dıĢındaki yollarda hafta içi gerçekleĢen kazalarda sürücünün 
kaza sonrasında ölmesi ya da yaralanması olasılığının daha fazla olduğu görülmüĢtür. 

Yayanın kazada yaralanmasına iliĢkin sonuçlar özetlenecek olursa cadde ve sokak gibi bölünmemiĢ 
yollarda gündüz vakti kadın yayaların geçirdikleri kazalar ile bu koĢullara yayanın araçlara ilk geçiĢ 
hakkını vermeme kusurunun da eklendiği kazalarda yayanın yaralı kurtulma olasılığı daha fazladır. 

Ülkemizde trafik kazalarının incelenmesinde bundan sonra yapılacak çalıĢmalara yol göstermesi ve 
daha etkin bir inceleme yapılması bakımından önem arz eden bir diğer unsur ise trafik kazalarında 
yaralananların takibinin yapılmaması sorunudur. Bu çalıĢma da dahil olmak üzere, bu alanda yapılan 
çalıĢmalarda ve yayınlanan istatistiki bilgilerdeki ölü ve yaralı sayıları, kazadan sonraki 30 gün içer-
sindeki yaralı takibi yapılmadığından aslında gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza sonrası hastaneye 
kaldırılan insanların birçoğunun hayatını kaybettiği gerçeği, trafik kazalarının daha da büyük bir sorun 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

5.KAYNAKÇA 

Abdel-Aty M. and Radwan E. (2000), Modeling Traffic Accident Occurrence and Involvement, Accident Analysis & Prevention 
Journal, 32(5),  21-30. 

Agrawal, R., Srikant, R.,(1994), Fast Algorithms for Mining Association Rules, Proceedings of the 20th VLDB Conference, 
September 12-15 1994, Santiago, Chile. 

Akkaya, ġ., AltıntaĢ, H., (2001), Türkiye‟de Karayolu Trafik Kazaları İstatistik Analizi: 1989-1999, Ulusal Ekonometri ve Ġstatistik 
Sempozyumu, 19-22 Eylül 2001, Adana. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&_method=add&_udi=B6V6F-4X89GR7-2&_acct=C000050221&_version=1&_userid=10&_ts=1303300599&md5=bb8352968ef7b35b25f6e9d259e1cee4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&_method=add&_udi=B6V6F-4X89GR7-2&_acct=C000050221&_version=1&_userid=10&_ts=1303300599&md5=bb8352968ef7b35b25f6e9d259e1cee4


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

370 

Atalay, A., Tortum, A., (2008), Türkiye‟deki Trafik Kazalarının Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler 
Sempozyumu BMYS, EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, EskiĢehir. 

Atılgan, E., (2011), Karayollarında Meydana Gelen Trafik Kazalarının Karar Ağaçları ve Birliktelik Analizi ile İncelenmesi, 
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Bayata H.F., Hnislioğlu S (2009), Modeling of monthly accident numbers in Turkey by Box-Jenkins method, 10.Econometric 
and Statistics Symposium, Erzurum, Turkey. 

Chang, L.Y., (2005). Analysis Of Freeway Accident Frequencies: Negative Binomial Regression Versus Artificial Neural 
Network. Safety Science, 43 (8), 541-557.  

Chang, L. and W. Chen (2005). Data mining of tree-based models to analyze freeway accident frequency. Journal of Safety 
Research, 36, 365-375.  

Chang, L.Y. and H. W. Wang (2006). Analysis of traffic injury severity: an application of non-parametric classification tree 
techniques. Accident Analysis and Prevention, 38 (5), 1019-1027.  

Chen, W. and P. Jovanis (2002). Method for identifying factors contributing to driver-injury severity in traffic crashes. Transpor-
tation Research Record, 1717, 1-9. 

Dünya Sağlık Örgütü, (2004), Karayollarında Trafik Kazalarının Önlenmesi Dünya Raporu- Özet, 

Erdoğan, S., (2009),Explorative spatial analysis of traffic accident statistics and road mortality among the provinces of Turkey,  
Journal of Safety Research, 40 (5), 341-351. 

Geurts, K., Wets, G., Vanhoof, K., Brijs, T., 2003, Profiling High Frequency Accident Locations Using Association Rules , 
Journal of the Transportation Research Board,1840, 123-130. 

Geurts, K., Wets, G., Vanhoof, K., Brijs, T., 2003, Clustering And Profiling Traffic Roads By Means Of Accident Data, Associa-
tion For European Transport 

Geurts, K., I. Thomas and G. Wets (2005). Understanding spatial concentrations of road accidents using frequent item sets. 
Accident Analysis and Prevention, 37 (4), 787-799.  

Han, J. and Kamber, M., 2006, Data Mining : Consepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, San Fransisco. 

Jovanis, P. P., & Chang, H. L. (1986). Modeling the relationship of accidents to miles traveled. Transportation Research 
Record, 1068, 42– 51. 

Karlaftis, M. G., Tarko, A. P. (1998). Heterogeneity considerations in accident modeling. Accident Analysis and Prevention, 
30(4), 425–433. 

Kononov, J. and Janson B., 2002, Diagnostic Methodology for the detection of safety problems at intersections. Proceedings of 
the Transportation Research Board, January 13-17, 2002, Washington D.C., USA. 

Larose, D.T., 2005 , Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, Wiley, Hoboken. 

Ng, K. S., W. T. Hung and W. G. Wong W.G. (2002). An algorithm for assessing the risk of traffic accidents. Journal of Safety 
Research, 33, 387-410.  

Özkan, Y., 2008, Veri Madenciliği Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, Ġstanbul. 

Prato, G., Bekhor, S., Galtzur, A., Mahalel, D., Prashker, J., 2010, Exploring the Potential of Data Mining Techniques for the 
Analysis of Accident Patterns, 12th WCTR, July 11-15, 2010, Lisbon, Portugal. 

Radwan. A. E. (2000), Modeling Traffic Accident Occurrence and Involvement, Accident Analysis & Prevention, 32(5), 633-
642. 

SaraçbaĢı, T., AktaĢ, S., 2003, Trafik Kazalarının Nedenlerinin İstatistiksel Modellerle İncelenmesi, Trafik ve Yol Güvenliği 
Ulusal Kongresi, Ankara 

Silahtaroğlu, G., 2008, Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği, Papatya Yayıncılık, Ġstanbul. 

TÜĠK, (2010), Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, Türkiye Ġstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. 

hhtp://www.egm.gov.tr 

hhtp://www.tramer.org.tr 

hhtp://www.trafik.org.tr 

  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224375
http://www.egm.gov.tr/
http://www.tramer.org.tr/
http://www.trafik.org.tr/


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -2- 
 

371 

KADIN SÜRÜCÜLERĠN TRAFĠK KAZALARI ÜZERĠNDEKĠ 
ETKĠLERĠNĠ ĠNCELEYEN BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

 Murat DELĠCE 1 Hamza TOSUN2 

ÖZET 

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada büyük kayıplara sebep olan ciddi bir problemdir. 
Dünyada bir milyonu aĢkın kiĢi, ülkemizde ise on bini aĢkın kiĢi her yıl trafik kazalarında ölmektedir. 
Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise yüz binlerce kiĢi yine trafik kazalarında yaralanmakta ve sakat 
kalmaktadır. Ayrıca trafik kazaları ülke ekonomileri için büyük kayıplara sebep olmaktadır. TUIK 
verilerine göre ülkemizde kadın sürücü sayıları her yıl katlanarak artmaktadır. Artan bu kadın sürücü-
lerin trafiği ve daha önemlisi trafik kazalarını nasıl etkilediği konusunda yeterli bilimsel çalıĢmalar 
yapılmamıĢtır. Medya haberleri özellikle son günlerde fren yerine gazı basıp kaza yapan, köprüden 
uçan, kazalarda bireylerin ölümüne yol açan kadın sürücülerden bahsetmektedir. Ancak bu veriler 
bilimsel veriler değildir. Bilimsel literatür kadın ve erkeğin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak birbirin-
den farklı olduğunu söylemektedir. Ayrıca bu farklılıklar kültürden kültüre değiĢmemektedir. Hayatın 
pek çok alanında da bu farklılıklar farklı davranıĢlara sebep olmaktadır. Bu sebeple erkek ve kadının 
trafikteki davranıĢlarının da farklı olacağı öngörülebilir. Bu araĢtırma kadın ve erkek arasındaki farkla-
rın trafik kazlarına bir etkisi olup olmadığını inceleyecektir. Bu araĢtırmada korelasyon analizi kullanı-
larak 81 ildeki kadın sürücü sayıları ile illerdeki trafik kazaları sayıları arasındaki iliĢki incelenecektir. 
Bu iki sayı arasında bir iliĢki çıkmaması durumunda erkek ve kadın farklılığının trafik kazaları üzerin-
de bir etkisi olmadığı açığa çıkacaktır. Bu araĢtırma her bir ilin 2011 yıllarına ait kadın sürücü sayıları 
ve meydana gelmiĢ trafik kazaları sayılarını kullanılacaktır. AraĢtırmadan elde edilen bulguların kadın 
ve erkek sürücülerin davranıĢlarını anlamada, bunlar üzerinde eğitim programları geliĢtirmede ve 
trafik kazalarını önlemede yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Kadın Sürücü, Erkek ve Kadın Farklılığı.  

GĠRĠġ 

Trafik kazaları doğurduğu sonuçlar itibariyle hem dünyada hem de ülkemizde çok ciddi bir problemdir. 
Trafik kazası kavramının literatüre girmesinin ardından yüz yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve bu süreç 
boyunca trafik kazaları önemli bir sorun olarak varlığını her zaman sürdürmüĢtür (Prentkovskis et al., 
2010). Dünyada her yıl trafik kazaları sebebiyle yaklaĢık 1,2 milyon kiĢinin öldüğü rapor edilmektedir 
ki bu her gün ortalama 3500 insanın trafik kazalarında öldüğü anlamına gelmektedir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2011). Bir diğer ifade ile dünyada hergün ABD‟de Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerine 11 
Eylül‟de yapılan terör saldırılarında kaybedilenlerden daha fazla insan trafik kazalarında ölmektedir 
(Short and Pinet-Peralta, 2010). Bu istatistikler dünyadaki tüm ölümlerin %2,1‟ini oluĢturmaktadır ve 
trafik kazaları, insan ölümlerine sebep olan faktörler sıralamasında 10. sırada yer almaktadır (Cagla-
yan et al., 2010). Ancak trafik kazaları 16-24 yaĢ grubundaki gençler için önde gelen ölüm sebeple-
rinden birisidir (Mohammadi, 2009). 

Ayrıca trafik kazaları her yıl ortalama 50 milyon insanın da yaralanmasına da sebep olmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü  (2011) etkili tedbirler alınmazsa trafik kazalarının yol açtığı bu ölümler ve yara-
lanmalarının gelecek 20 yıl içerisinde %65 oranında artacağını öngörmektedir. Bu ölümler ve yara-
lanmalara ilave olarak trafik kazaları devasa ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Trafik kazala-
rının sebep olduğu yıllık ekonomik kaybın 518 milyar Amerikan Dolarından daha fazla olduğu tahmin 
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edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2011). Trafik kazalarının yol açtığı ekonomik kayıplar ülkelerin 
gayri safi milli hasılalarının %2‟sine kadar çıkabilmektedir (Jacobs et al., 2000).   

Trafik kazalarının sayıları ve trafik kazalarının yol açtığı ölüm ve yaralanma oranları ülkelerin geliĢ-
miĢlik seviyeleri ile ters orantalı bir görünüm sergilemektedir. Ülkelerin geliĢmiĢlik seviyeleri arttıkça 
meydana gelen kazaların sayıları ve kazaların yol açtığı ölüm ve yaralanma oranları azalmaktadır. 
Trafik kazalarının sebep olduğu ölümlerin %90‟nı az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanmak-
tadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2011). ABD‟de 10,000 trafik kazası 66 kiĢinin ölümüne sebep olurken 
aynı sayıda trafik kazası Kenya‟da 1,786, Vietnam‟da ise 3,181 kiĢinin ölümüne sebep olmaktadır 
(Short and Pinet-Peralta, 2010: 45).  

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye‟yi düĢük-orta gelirli bir Avrupa ülkesi olarak tanımlamaktadır. GeliĢmiĢ 
ülkelerle karĢılaĢtırıldığında ülkemizde araç sahipliği oranları düĢük olmasına rağmen meydana gelen 
kaza sayıları ve bu kazaların sebep olduğu ölüm oranları yüksektir (Ozan vd., 2010: 326). Almanya, 
ABD ve Japonya‟da 100,000 araç baĢına düĢen trafik kazalarının yol açtığı ölüm miktarları ortalama 
15 iken bu rakam Türkiye‟de 44‟tür (Caglayan et al., 2010; Sümer, 2002).   

Emniyet Genel Müdürlüğü [EGM] (2011) verilerine göre ülkemizde 2010 yılında 1,104,388 trafik 
kazası meydana gelmiĢ ve bu kazalarda 4,045 kiĢi ölmüĢ ve 211,496 kiĢi de yaralanmıĢtır. Aynı 
veriler son 10 yılda ülkemizde trafikteki araç sayısının, kaza sayısının ve kazalarda yaralanan kiĢi 
sayısının artığını ancak kazalarda ölenlerin sayısının düĢtüğünü göstermektedir. Kazaların yol açtığı 
ölüm oranları azalmasına rağmen Türkiye‟de trafik kazaları ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada 
yer almaktadır (Caglayan et al., 2010: 60). Türkiye‟de istatistiklere yansıyan ölüm oranları sadece 
kolluk kuvvetlerinin olay yerinde tuttuğu kayıtlara dayanmaktadır. Polis ve jandarmanın kayıtlarına 
girmeyen trafik kazalarındaki ölümler ve kolluk kuvvetleri olay yerindeki iken henüz gerçekleĢmemiĢ, 
ancak hastanede iken meydana gelmiĢ ölümler de bu istatistiklerin dıĢındadır (Eken vd., 2005; Sü-
mer, 2002). Kayıt dıĢı bu rakamlarda dikkate alındığında Türkiye‟de her yıl 10,000 kiĢinin trafik kaza-
larında öldüğü tahmin edilmektedir (Çetinoğlu vd., 2004: 1). Ülkemiz son 30 yılda teröre 30,000 kayıp 
vermiĢtir. Aynı dönemde trafik kazalarında ölenlerin sayısının 300,000 olduğu tahmin edilebilir.  

Trafik kazalarının ülkemizde yol aĢtığı ekonomik kayıplarda astronomik boyutlardadır. Tanrıkulu 
(2003: 46) trafik kazalarının yol açtığı bir yıllık ekonomik kaybın 10 milyar Amerikan dolarına yakın 
olduğunu belirtmiĢ ve bu miktarın 1999‟daki Marmara depremin yol açtığı ekonomik kayıptan daha 
fazla olduğunu ve bu para ile GAP‟ın 1/3 maliyetinin karĢılanabileceğini ifade etmiĢtir.   

Trafik kazaları sosyal problemlere de yol açmaktadır. Ölümler, yaralanmalar ve maddi kayıplar trafik 
kazasına karıĢanlarda ve yakınlarında strese, psikolojik travmalara ve benzeri yıkımlara yol açmakta-
dır (Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006; Sümer, 2002). Kazalarda yoğunlukla 18-26 yaĢ grubundaki genç-
lerin öldüğü veya yaralandığı (Sümer, 2002: 2), ayrıca kazaya karıĢanların %30‟unun iĢ gücü yeterli-
liklerini kaybettikleri (EĢiyok et al., 2005: 1337) hatılanırsa yıkımların boyutlarını tahmin etmek kolay-
laĢacaktır. Bingöl‟e (1999) göre kazalarda yakınlarını kaybedenler ve kazalarda sakat kalanlar 
%40‟lara varan oranlarda intihar giriĢiminde bulunmaktadırlar ve bu kiĢiler uyuĢturucuya baĢlama 
eğilimindedirler.  

Bu kadar büyük ve ciddi sorunlara yol açan trafik kazalarına çözüm bulmak hayati öncelik taĢımakta-
dır. Ülkemizde yolcu taĢımacılığının %95‟inin ve yük taĢımacılığının %92,5‟inin karayollarında yapıl-
dığı (Tanrıkulu, 2003) dikkate alınırsa sorunun önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Karayolları trafiğinin beĢ 
ana unsuru vardır. Bunlar; sürücüler, yayalar, yolcular, araçlar ve yollardır. Bu unsurların bir biri ile 
etkileĢiminden trafik kazaları doğmaktadır. Dolayısı ile kazaların analizi ve üretilecek çözümler için bu 
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unsurların üzerinde durulmalıdır. Bu beĢ unsur arasında trafik kazaları açısından en önemli olanı 
sürücülerdir. Türkiye Ġstatistik Kurumu [TUĠK] (2011) verilerine göre son 10 yılda sürücü kusurları 
yaklaĢık %95 oranında, yaya kusurları %4 oranında ve yolcu, yol ve araç kusurları da %1 oranında 
trafik kazalarına neden olmuĢlardır. Trafik kazalarını önlemek için geliĢtirilecek önlemler ve üretilecek 
politikaların kazaların büyük çoğunluğuna sebep olan sürücü kusurları ile ilintili olması gereklidir.  

Literatürde trafik kazalarını engellemek için ileri sürülen ve ağırlıklı olarak kabul görmüĢ önlemleri dört 
baĢlık altında toplamak mümkündür. Bu önlemler; (1) araçların daha güvenli ve donanımlı üretilmesini 
hedefleyen araçlarla ilgili önlemler, (2) yolların güvenli olarak inĢasını, yol bakımlarını, trafik ıĢıklarını 
ve trafik iĢaretlerini kapsayan yollarla ilgili önlemler, (3) sürücülerin, yayaların, yolcuların, çocukların 
ve tüm halkın trafik bilgisini arttırmayı hedefleyen eğitimle ilgili önlemler ve (4) yasal mevzuatların 
yenilenmesini ve denetimlerin  etkinleĢtirilmesini hedefleyen yönetim ve denetimle ilgili önlemler 
olarak sıralanabilir (Engin ve Kaya, 2004; Uyar vd., 2003). 

Ülkemizde kadın sürücü sayısı hızla artmaktadır. Kadın sürücülerin erkek sürücülere oranı da artmak-
tadır. 2001 yılında kadın sürücülerin oranı tüm sürücülere göre %14 iken 2011 yılı sonu itibariyle bu 
oran %20‟ye ulaĢmıĢtır (EGM, 2012). Halen ülkemizde yaklaĢık 23 milyon sürücü vardır ve 2011 yılı 
sonu itibariyle bu sayanın yaklaĢık 5 milyonunu kadın sürücüler oluĢturmaktadır. Ülkemizde kadın 
sürücülerin artıĢının trafikte ve özellikle trafik kazalarında nasıl bir etkisi olduğuna dair bilimsel araĢ-
tırmalar hemen hemen hiç yapılamamıĢtır. Kadın sürücülerle ilgili halk arasında konuĢulan objektif 
olmayan algılar vardır. Ayrıca medyada yapılan haberlerle de kadın sürücüler hakkında bir streotype 
oluĢturulmuĢtur. Ancak gerçekte kadın sürücülerin trafiğe etkileri ampirik olarak incelenememiĢtir. 
Kadınlarla erkeklerin birbirlerinden fiziksel, psikolojik, duygusal, vb. yönlerden farklı oldukları literatür-
de yaygın olarak rapor edilmiĢtir. Ayrıca bu farklılıkların bu iki cinsiyet arasında farklı davranıĢlara yol 
açtığı da belirtilmektedir. Bu farklılıkların trafik alanında da etkileri olabilir. Bu sebeple kadın sürücüle-
rin trafiğe etkileri incelenmelidir. 

Bu çalıĢmada kadın sürücülerin trafik kazalarına etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada illerde sürücü 
baĢına düĢen kaza miktarları ve illerdeki kadın sürücülerin erkek sürücülere oranları verileri kullanıl-
mıĢ ve bu iki veri arasındaki iliĢki SPSS 17.0 programında Pearson Product Moment Korelasyon testi 
(regrasyon da denenebilir) kullanılarak incelenmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonuçları kadın sürücülerin 
trafikteki etkilerini daha iyi anlamak için yardımcı olabilir. Ayrıca sonuçların hem kadın hem de erkek 
sürücüleri eğitmek ve bilinçlendirmek ve böylece trafik kazalarının azaltılması için faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Kadın ve Erkek Birbirinden Farklıdır 

Kadın ve erkek birbirinden farklıdır. Kadın ve erkek farklı metabolizmalara, farklı görünüĢlere, farklı 
karakterlere ve farklı duygulara sahiptirler. Sosyal bilimler kadın ve erkek arasındaki farklılığı ve bu 
farklılığın etkilerini sıklıkla incelemiĢtir. Farklılıkların biyolojik ve sosyal etkenlerle oluĢtuğu konusunda 
yaygın bir inanıĢ vardır. Yapılan çalıĢmalar daha küçük yaĢlarda bu farklılıkların oyuncak, giyecek ve 
oyun seçiminde ortaya çıktığını göstermiĢtir (Carey ve Samson, 2003: 53). Bu çalıĢmaların en meĢ-
hurlarından bir tanesi Hofstede‟in (1980) 40 ülkede 116,000‟den fazla kiĢiyle yaptığı çalıĢmadır. Bu 
çalıĢmada, kültürel farklılıkların dıĢında kadın ve erkeğin karakter olarak birbirinden farklı olduğu 
bulunmuĢtur. Hofstede genel olarak erkeklerin kendini ispat etmek isteğini ve baĢarımcı olduğunu, 
kadınların ise daha çok yetiĢtirme ve besleme karakterinde olduğunu belirtmiĢtir. Bir baĢka çalıĢmada 
ise Doyle (1985) ise erkeklerin tipik özelliğinin saldırgan, bağımsızlığına düĢkün ve akılcı olduğunu, 
kadınların ise nazik, hassas ve duygusal olduklarını vurgulamıĢtır. Palmer ve Bejou (1995: 19) iki 
cinsiyetin belirgin özelliklerini sıralarken erkeklerin maddi baĢarıya ve kariyer ilerlemesine önem 
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verdiklerini, para ve eĢyanın onlar için önemli olduğunu ve uyuĢmazlıkları savaĢarak çözdüklerini 
belirtirken kadınların ise özen gösterme ve koruma duygusuna sahip olduklarını, insanlarla iyi iliĢkile-
re önem verdiklerini ve uyuĢmazlıkları uzlaĢı ve anlaĢma ile çözmeyi tercih ettiklerini vurgulamaktadır. 
Bunlarla beraber kadınların ayrıntılara erkeklere oranla %70 daha fazla dikkat ettiği (Levit, 2005: 1) 
ve kadınların sürece erkeklerin ise çıktıya odaklandıkları belirtilmektedir (Prochazka-Dall, 1997: 1-2). 
Erkeklerin hedef odaklı oldukları ve güce, baĢarıya ve rekabete önem verdiklerini, kadınların ise iliĢki 
odaklı oldukları ifade edilmektedir (Barletta, 2003: 73; Myers, 1994: 10-11).  

Kadın ve erkek arasındaki farklılıkların farklı davranıĢlara sebep olduğu literatürde rapor edilmektedir. 
Gefen ve Straub (1997), kadın ve erkek arasındaki farkların personelin iĢ yeri ve iĢ yerlerinde kullanı-
lan araçlarla ilgili inançlarını etkilediğini ve kadın ve erkeğin buna bağlı olarak performansının değiĢe-
bileceğini ifade etmiĢtir. Karavidas, Lim, Katsikas (2005) ve Bradley ve Russell (1997) kadın ve er-
keklerin iĢ yerlerinde teknoloji kullanma farklılıklarını incelemiĢler ve erkeklerin teknoloji kullanmakta 
kadınlardan daha baĢarılı olduklarını ve kadınların teknoloji kullanmaktan kaçındıklarını bulmuĢlardır. 
Özdemir (2009) kadın ve erkek arasındaki alıĢ-veriĢ ve ürün seçimi davranıĢlarını incelemiĢ ve iki 
cinsiyete ait pazarlama davranıĢlarının farklı olması gerektiğini vurgulamıĢtır. Ayrıca iĢ ortamında ve 
iĢ gücüne katılım açısından da kadın ve erkek arasındaki farklılıklar incelenmiĢ ve bu iki cinsiyetin 
yönetim, motivasyon, iĢ tatmini ve stres algısı gibi davranıĢlarının farklı olduğu ortaya konmuĢtur 
(Batrak ve Mohan, 2001; Dayıoğlu ve Kasnakoğlu, 1997; Ergeneli ve Akçamete, 2004; Özdevecioğlu 
vd., 2003). Kadın ve erkeklerin iletiĢim davranıĢları da birbirinden farklıdır. Kadınlar sözcükleri kul-
lanma, cümle kurma ve akıcı konuĢma alanlarında erkeklere göre daha baĢarılıdırlar ve kekemelik 
kadınlarda daha az görülür (Vinnicombe ve Colwill, 1995, 25). KonuĢmalarında kadınlar ayrıntıları ön 
plana çıkarırken erkekler konuĢmalarını basitleĢtirmeyi ve muhatabı sorarsa ayrıntılara girmeyi tercih 
ederler (Barletta, 2003: 70-71). Erkekler objeler, spor, arabalar ve elektronik eĢyalar hakkında konu-
Ģurken kadınlar iliĢkiler, hisler ve deneyimler hakkında konuĢurlar (Myers, 1994: 9).  

Kadın ve erkeklerde farklılıklara ve farklı davranıĢlara sebep olarak iki temel faktör sayılabilir. Bunlar 
biyolojik ve duygusal faktörlerdir. Erkek ve kadın biyolojik olarak birbirinden farklıdır. Biyolojik farklılık-
ları ise kromozomlar ve hormonlar belirlemektedir. XX kromozomları kadın, XY kromozomları ise 
erkek cinsiyeti belirler. Testesteron hormonu ise erkeklik hormonudur. Bu hormon beyin dahil vucüt 
yapısını tamamen etkileyen bir hormondur (Wilson, 1989: 26-28). Ayrıca bu hormon saldırganlık, 
rekabetçilik, kendine güven, risk alma, gibi özellikler için belirleyici rol oynar (Barletta, 2003: 24; Bur-
ton, 1995: 21). Kadınlarla erkeklerin beyin yapıları da birbirinden farklıdır. Erkeklerin beyni kadınlara 
oranla beyin hücreleri arasındaki iletiĢimi yönlendiren sinirsel doku sayısı daha azdır ve beynin iki 
küresini birbirine bağlayan dokuları daha incedir (Barletta, 2003: 26-27). Erkekler beyinlerinin sağ 
tarafını daha çok kullanırlar ve buna bağlı olarak görsel kabiliyetleri daha çok geliĢmiĢtir; kadınlar ise 
beyinlerinin sol tarafını daha çok kullanırlar ve buna bağlı olarak sözel kabiliyetleri daha çok geliĢmiĢ-
tir (Laroche ve diğerleri, 2000: 503).  

Kadın ve erkeklerde farklılıklara ve farklı davranıĢlara sebep olan duygusal faktörlere gelince; kadın-
ların duygusal yetenekleri erkeklerden çok daha fazladır. Erkeklerin muhataplarının yüz ifadelerini 
doğru olarak algılamada ve anlamada kadınlara göre daha baĢarısız olduğu bulunmuĢtur (Popcorn 
ve Marigold, 1998, 140). Erkekler ses tonuna ve mimiklere daha az dikkat ederler. Bununla beraber 
erkekler bir konuya odaklanma ve bununla ilgili doğru görüĢ bildirme konusunda kadınlara göre daha 
baĢarılıdırlar. Bunun nedeni erkeklerin ayrıntılarla ilgilenmemeleri olabilir. Kadınlar ise dokunma, 
koklama, tatma ve duyma duylarını kullanmakta erkeklerden daha üstün özelliklere sahiptirler. Erkek-
ler kadınlara oranlara hem sözel hem de fiziksel olarak daha saldırgan karakterdedirler (Burton vd., 
2007: 42). Bu saldırganlık kullandıkları eĢyalara ve bireylere karĢı olabilmektedir. Erkekler kurgulama, 
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algılama ve hareket etme alanlarında kadınlardan daha baĢarılıdırlar. Erkekler vücutlarını daha koor-
dineli kullanarak daha hızlı ve uyumlu olarak hareket edebilirler (Koç, 2002: 257-275). Ayrıca erkekler 
matematik, fizik, kimya vb. alanlarda kadınlardan daha üstün olduğu kabul edilmektedir (York ve 
Clark, 2007: 10-11). 

Birbirinden bu kadar farklı olan kadın ve erkeklerin eğitim ihtiyaçlarının ve öğrenme Ģekillerinin de 
birbirinden farklı olacağı öngörülmektedir. Biyolojik yapıları, fiziksel yapıları, ihtiyaçları, beklentileri ve 
duyguları biribirinden bu kadar farklı olan iki cinsiyetin eğitim alanında da birbirlerinden farklı olmaları 
beklenmelidir. Bu sebeple kamuda eğitim programları dizayn edilirken cinsiyet farklarını göz ardı 
edilmemelidir. Kamuda personelin bilgi ve becerisini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programla-
rı maksimum faydayı elde etmek için kadın ve erkeklerin farklı ihityaç ve beklentilerine uygun olarak 
hazırlanmalıdır. 

Yöntem 

Bu araĢtırma için nicel bir araĢtırma dizaynı kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın kadın sürücü sayıları ile trafik 
kazaları arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırmanın tek bir hipotezi vardır: illerde kadın sürücüle-
rin erkek sürücülere oranları değiĢtikçe trafik kazaları sayılarında da bir değiĢim olmaktadır.  

AraĢtırmada ikincil veri kullanılmıĢtır. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayın-
lanan istatistiklerden derlenmiĢtir. Kadın ve erkek sürücü sayıları 2011 yılına aittir. Trafik kazaları 
verisi olarak da 2010 ve 2011 yıllarına ait 81 ilde meydana gelmiĢ trafik kazaları sayıları kullanılmıĢtır. 
Kazalar türlerine göre (ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı, Ģehir içi, Ģehir dıĢı vb.) ayrılmamıĢtır ve 
araĢtırmada toplam kaza sayıları kullanılmıĢtır. Bu istatistiklerin illere göre sürücü sayılarının orantısız 
dağılımından etkilenmemesi için 2009 ve 2010 yıllarını için sürücü baĢına düĢen ceza sayıları ve 
sürücü baĢına düĢen kaza sayıları hesaplanmıĢtır. Analizlerde bu veriler kullanılmıĢtır.  

Verilerin analizi için Pearson Product Moment Korelasyon testi kullanılmıĢtır. Bu yöntemle trafik dene-
timleri ile trafik kazaları arasındaki iliĢkinin yönü ve kuvveti incelenmiĢtir. Ġllere göre trafik cezaları 
sayısı değiĢtikçe trafik kazaları sayılarının nasıl hareket gösterdiği araĢtırılmıĢtır. Üç tane korelasyon 
testi yapılmıĢtır: (1) 2009 yılına ait trafik denetimleri ve kazaları arasındaki iliĢki, (2) 2010 yılına ait 
trafik denetimleri ve kazaları arasındaki iliĢki ve (3) 2009 yılına ait trafik denetimleri ve 2010 yılına ait 
trafik kazaları arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. Bu analizlerden elde edilen bulgular aĢağıda sunul-
muĢtur.  

Bulgular 

Tablo 1‟de 2009 ve 2010 yıllarında 81 ilde sürücü baĢına düĢen trafik kazası ve trafik cezası miktarı-
na göre yapılan sıralamalarda ilk 5 ve son 5‟e giren iller gösterilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 
1000 sürücü baĢına düĢen ortalama ceza sayısı 2009 yılında 295, 2010 yılında ise 308‟dir. Bir diğer 
ifade ile Türkiye‟de bir ilde 1000 sürücüden ortalama 300 tanesi (%30) trafik cezası almıĢtır. Ceza 
sayıları hem 2009 için, hem de 2010 için oldukça dağınık bir görünüm sunmaktadır. En fazla trafik 
cezası uygulanan ildeki ceza sayısı en az trafik cezası uygulanan ildeki ceza sayısının yaklaĢık 10 
katıdır. 2009 yılında polisler tarafından en çok trafik cezası sırası ile Yalova, Muğla, Antalya, Ġstanbul 
ve Düzce illerinde uygulanmıĢtır. 2010 yılında ise en çok trafik cezası sırası ile Yalova, Kilis, Ġzmir, 
Kayseri ve Amasya illerinde uygulanmıĢtır. 2009 ve 2010 yıllarında en çok ceza uygulanmıĢ il olan 
Yalova‟da her 1000 sürücüden, 2009 yılında 787‟sine (%79), 2010 yılında ise 776‟sına (%78) ceza 
yazılmıĢtır. 2009 yılında en az trafik cezası uygulanan ilk 5 ilimiz sırası ile Hakkari, GümüĢhane, 
Yozgat, Tokat ve Zonguldak‟tır. 2010 yılında en az trafik cezası uygulanan ilk 5 ilimiz ise sırası ile 
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Ağrı, Yozgat, Ġçel, Zonguldak ve NevĢehir‟dir. 2009 yılında en az trafik cezasının uygulandığı il olan 
Hakkari‟de her 1000 sürücüden 63 tanesine (%0,6) trafik cezası uygulanmıĢtır. 2010 yılında en az trafik 
cezası Ağrı ilinde uygulanmıĢtır ve 1000 sürücü baĢına düĢen ceza sayısı Ağrı ilinde 114‟tür (%1).  

 

Tablo 1: Sürücü BaĢına DüĢen Ceza ve Kaza Sayılarına göre Ġllerin SıralanıĢı 

Yıl Sıra Ceza Sayısına Göre* Kaza Sayısına Göre* 

2009 

Ġlk 5 Ġl 

Yalova 787 Çankırı 9,76 

Muğla 595 Düzce 9,51 

Antalya 586 Antalya 8,15 

Ġstanbul 510 Muğla 7,64 

Düzce 501 Karaman 7,64 

Son 5 Ġl 

Zonguldak 127 Batman 2,48 

Tokat 124 Mardin 2,33 

Yozgat 111 Kars 2,20 

GümüĢhane 110 MuĢ 2,03 

Hakkari 63 Hakkari 1,88 

Ortalama 295 (SD = 128) 4,93 (SD = 1,54) 

2010 

Ġlk 5 Ġl 

Yalova 776 Düzce 10,22 

Kilis 577 Çankırı 9,10 

Ġzmir 532 Aksaray 8,94 

Kayseri 525 Antalya 7,85 

Amasya 519 Iğdır 7,64 

Son 5 Ġl 

NevĢehir 140 Kars 2,50 

Zonguldak 131 Ġstanbul 2,35 

Ġçel 129 Mardin 2,26 

Yozgat 125 MuĢ 2,14 

Ağrı 114 Hakkari 1,70 

Ortalama 308 (SD = 128) 4,97 (SD = 1,62) 

N = 81 

* Ġstatistikler 1000 kiĢi baĢına hesaplanmıĢtır. 
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Tablo 2‟de 2009 ve 2010 yıllarına ait veriler kullanılarak elde edilen trafik cezaları sayıları ile trafik 
kazaları sayıları arasındaki iliĢkiyi gösterir korelasyon analizi bulguları sunulmuĢtur. Analizlerde 2009 
yılının trafik ceza sayıları ile trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,59, p < 0,01), 2010 yılının trafik 
ceza sayıları ile trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,55, p < 0,01), ve 2009 yılının trafik ceza 
sayıları ile 2010 yılının trafik kaza sayıları arasındaki iliĢki (r = 0,57, p < 0,01) incelenmiĢtir. Yapılan 3 
korelasyon analizinin bulguları trafik cezaları sayıları ile trafik kazaları sayıları arasında pozitif ve 
kuvvetli bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Bir diğer ifade ile illerde uygulanan trafik cezaları sayıları 
arttıkça trafik kazaları sayıları da artmaktadır. Bunun terside doğrudur: Ġllerde trafik kazaları sayıları 
arttıkça trafik cezaları sayıları da artmaktadır. Bu bulgular araĢtırmanın hipotezini desteklememekte-
dir. Hatta bu bulgular araĢtırmanın hipotezi ile tam bir zıtlık göstermektedir. AraĢtırmanın hipotezinde 
Caydırıcılık Teorisine ve önceki çalıĢmalara dayanılarak trafik cezalarının sayıları arttıkça trafik kaza-
larının azalması öngürülmüĢtü, ancak elde edilen bulgular bunun tam tersini göstermektedir.  

Tablo 2: Trafik Cezaları Sayıları Ġle Trafik Kazaları Sayıları Arasındaki ĠliĢki 

  2009 Kaza Sayıları 2010 Kaza Sayıları 

2009 Ceza Sayıları 0,59** 0,57** 

2010 Ceza Sayıları   0,55** 

N = 81 

  *. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki 0.05 seviyesinde anlamlıdır  

**. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki 0.01 seviyesinde anlamlıdır  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada büyük kayıplara sebep olan ciddi bir problemdir. 
Dünyada bir milyonu aĢkın kiĢi, ülkemizde ise on bini aĢkın kiĢi her yıl trafik kazalarında ölmektedir. 
Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise yüz binlerce kiĢi yine trafik kazalarında yaralanmakta ve sakat 
kalmaktadır. Ayrıca trafik kazaları ülke ekonomileri için büyük kayıplara da sebep olmaktadır. Trafik 
kazalarının sebep olduğu ölümler, yaralanmalar ve ekonomik kayıplar bu kazaların tarafları olan 
bireylerde strese ve psikolojik sorunlara da sebep olmaktadır. Bu kadar ciddi ve kapsamlı sorunlara 
yol açan trafik kazaları için çözümler üretilmeye çalıĢılmaktadır. Bu çözümlerin en çok uygulananlar-
dan bir tanesi trafik denetimleridir. Trafik denetimleri trafiğin içinde olan bireylerin trafik kural ve stan-
dartlara uymalarını sağlamak ve uymayanları cezalandırmak amacı ile yapılmaktadır. Trafik denetim-
lerinin kuramsal alt yapısı suç teorilerinden Caydırıcılık Teorisine dayanmaktadır ve literatürde yapıl-
mıĢ sayısız ampirik çalıĢma trafik denetimlerinin ve denetimlerde uygulanan cezaların trafik ihllalerini, 
trafik kazalarının sayılarını ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmalarının sayılarını azalt-
makta etkili olduğunu bulmuĢtur.    

Bu çalıĢmada, Türkiye‟de 81 ilde trafik denetimlerinde uygulanan cezaların sayıları ile illerde meyda-
na gelen trafik kazaları sayıları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢma hipotezi olarak, Caydırıcılık 
Teorisine ve daha önceki çalıĢmalara dayanılarak illerde uygulanan trafik cezalarının sayıları arttıkça 
meydana gelen trafik kazalarının sayılarının azalacağı öngörülmüĢtür. Ancak, elde edilen bulgular 
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araĢtırmanın hipotezinin tam tersini göstermiĢtir. Bulgulara göre ceza sayıları arttıkça kaza sayılarının 
da arttığı görünmektedir. Bu sonuç hem 2009 hem de 2010 yılı verileri için geçerlidir. Ġllerde uygula-
nan cezaların etkileri bir sonraki yılın kazalarında görülüyor olabilir yaklaĢımı ile 2009 yılının ceza 
sayıları ile 2010 yılının kaza sayıları arasındaki iliĢki de incelenmiĢtir, ancak elde edilen sonuç değiĢ-
memiĢtir.      

AraĢtırmanın bulguları Türkiye‟de trafik denetimlerinde uygulanan kazaların sayıları ile meydana 
gelen trafik kazaların sayıları arasında anlamlı ve kuvvetli pozitif bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Bir 
il diğer bir ilden daha fazla ceza uyguluyorsa o ilde meydana gelen kazalarda diğer ilden daha fazla 
olmaktadır. Bu bir iliĢki analizi olduğu için bu yorumun terside yapılabilir: Bir ilde diğer bir ilden daha 
fazla kaza oluyorsa ise o il diğer ilden daha fazla trafik cezası uygulamaktadır. Bulgular bu Ģekilde 
yorumlanınca araĢtırma hipotezinin aksine çıkan sonuç daha anlaĢılır görünmektedir. Bu sonucun bir 
sebebi trafik kazalarının büyük çoğunluğunda kazanın taraflarına kusur oranlarına göre ceza yazı l-
ması olabilir. Her kazada ceza yazılıyorsa kazalar arttıkça cezaların artması da öngörülebilir. Bir diğer 
sebep de polislerin kendi illerinde meydana gelen trafik kazalarını artıyor görünce, trafik denetlemele-
rini arttırması ve böylece daha çok ceza yazmaları olabilir. Ancak, her iki durumdada yazılan bu 
cezalar Caydırıcılık Teorisine ve literatüre göre en azından bir sonraki yılda kazalarda azalmaya 
sebep olmalıdır. Elde edilen bulgular bunu doğrulamamıĢtır. Bu çalıĢmada elde edilen bulgular bir 
önceki yılın cezalarının bir sonraki yılın kazaları ile de güçlü ve pozitif bir iliĢkiye iĢaret etmektedir.  

Bu bulguları; Türkiye‟de trafik denetimlerinde daha çok ceza uygulanması trafik kazalarında bir artıĢa 
sebep oluyor Ģeklinde yorumlanması doğru olmaz. Çünkü bu araĢtırmada kullanılan korelasyon 
analizi iki değiĢken arasındaki nedensellikten daha ziyade bir iliĢkiyi tespit etmek için kullanılmaktadır. 
AraĢtırma Ģartları ve ortamı tam olarak kontrol edilmediği için baĢka faktörler bu bulgulara sebep 
olmuĢ olabilirler. Bu faktörler verilerin doğruluğu, araĢtırmanın kısıtları ve denetimlerin kalitesi ile ilgili 
olabilirler. 

Daha önce ifade edildiği gibi bu araĢtırma POLNET‟te yayınlanmıĢ veriler kullanılarak yapılmıĢtır. Bu 
verilerin toplanması, derlenmesi ve raporlanmasında hata yapılmıĢ ise bu hatalar araĢtırmanın bulgu-
larına yansımıĢ olabilir. Trafik kazalarının doğru analizini yapmak ve doğru sonuçlara ulaĢmak ancak 
titizlikle ve uzmanlar kullanarak elde edilmiĢ güvenilir verilerle mümkün olabilir (Saplıoğlu ve KaraĢa-
hin, 2006: 330). Ülkemizde bu konuda gayretli çalıĢmalar ve belirgin geliĢmeler vardır, ancak hala 
bazı problemler yaĢanmaktadır (Eken vd., 2005: 176). Ozan vd. (2010: 326) ülkemizde kaza tutanak-
larının sağlıklı tutulmadığını ve bu tutanakların içerdiği yanlıĢlıklardan ve eksiklerden dolayı istatistik-
lerin gerçeği tam olarak yansıtmadıklarını iddia etmektedir. Benzer olarak Sümer de (2002) trafik ile 
ilgili verilerde veri kayıplarının, hataların ve çeliĢkilerin olduğunu belirtmektedir. Her istatistiki veride 
bir kısım eksikliklerin ve hataların olması beklenebilir. POLNET‟te sunulan verilerde de bu eksiklikler 
ve hataların bulunması olağandır. Ancak bu hatalar ve eksikliklerin bu araĢtırmanın bulgularını araĢ-
tırmanın hipotezini reddedecek kadar etkilemeyeceği değerlendirilmektedir.  

AraĢtırmanın kısıtları da bulguları etkilemiĢ olabilir. Bu araĢtırmada deneysel bir araĢtırma dizaynı 
değil ex facto bir araĢtırma dizaynı kullanılmıĢtır. Bu dizayn ile trafik denetimlerinin trafik kazaları 
üzerindeki etkilerini tam olarak ölçmek mümkün değildir. Deneysel bir dizayn ile diğer faktörler kontrol 
edilerek spesifik bir denetim türünün kazalar üzerinde etkisini ölçmek daha doğru bir yaklaĢım olabi-
lirdi. Örneğin, belirli bir karayolunda belirli bir zaman aralığında hız sınırları üzerinde araç kullananları 
tespit etmek amacı ile denetimler yapılarak bu denetimlerin hız sınırını aĢmaya bağlı trafik kazalarını 
ve kazalardaki kayıpları ne kadar azalttığını ölçmek sebep sonuç iliĢkisini araĢtırmak bakımından 
daha doğru bir yaklaĢımdır. Gelecekteki araĢtırmalar yeterli para, zaman ve insan gücü kaynaklarını 
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sağlayarak bu tür dizaynları kullanmalıdırlar. AraĢtırmanın bir diğer kısıtı ise trafik cezalarının bir 
ayrım yapılmadan analize dahil edilmiĢ olmasıdır. 2009 ve 2010 yılında denetimlerde uygulanmıĢ 
bütün cezalar veri olarak kullanılmıĢtır. Bu cezalar alkollü araç kullanma ve hız sınırlarını aĢma ceza-
larını kapsadığı gibi uygun donanım olmadan araç kullanma ve park cezalarını da kapsamaktadır. 
EGM (2011) verilerine göre 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan cezaların sayısı 8 milyondan fazladır 
ve bu cezalar sırasıyla en çok hız limiti aĢımı, yeterli belge olmadan araç kullanma, ıĢık ve iĢaret ihlali 
ve emniyet kemeri takmadan araç kullanma sebepleri ile yazılmıĢtır. Uygulanan bu ceza türleri kaza-
lara sebep olan ihlaller ile benzerlik göstermektedir. Bu cezaların caydırıcılık etkisi bir olmayabilir, 
ancak park cezalarının bile belirli oranda caydırıcılığı olduğu değerlendirilmektedir. Park cezası alan 
sürücülerin sonraki parklarında uygun yere park edecekleri ve trafiğin akıĢını rahatlatıp trafikteki 
riskleri azaltacakları beklenmektedir. Böylece kazaların meydana gelme olasılığı azalmıĢ olacaktır. 
AraĢtırmada cezalar bir bütün olarak ele alınmayıp, her bir ceza türünün trafik cezaları üzerindeki 
etkileri analiz edilse idi daha doğru bir yaklaĢım olabilirdi.  Gelecekteki çalıĢmalar da bunu değerlen-
dirmelidirler. Özetle, araĢtırmanın bulguları deneysel bir araĢtırma dizaynı kullanmamaktan ve ceza 
türlerinin trafik kazaları üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı incelenmemiĢ olmasından etkilenmiĢ olabilir. 
Böyle olsa bile bu etkilerin boyutlarının araĢtırma bulguları öngörülenin tam tersine çıkmasını sağla-
yacak seviyelerde olmayacağı değerlendirilmektedir. 

AraĢtırmanın bulgularını açıklayabilecek son faktör trafik denetimlerinin kalitesi ile ilgilidir. Yapılan 
trafik denetimleri yeterli kalitede değilse, polisler trafik denetimleri yapsalar, bu denetimlerde cezalar 
uygulasalar da bunların kazaları önleyecek caydırıcılık etkisi olmayacak ve kazalarda bir azalma 
görülmeyecektir. Bu araĢtırmanın bulgularını etkilemiĢ olabilecek denetimlerin kalitesi ile ilgili iki 
önemli etken vardır: cezaların caydırıcılık etkisinin bulunmaması ve denetimlerin uygun koĢullarda 
yapılması. Türkiye‟de trafik suçlarına karĢı uygulanan cezaların caydırıcılığı bulunmuyor ise denetim-
lerde cezalar yazılsa bile bu cezaların insanları bir sonraki trafik suçundan alıkoyması beklenmemeli-
dir. Trafik suçları arttıkça da kazaların artması olasıdır. Önceki araĢtırmalar bu çıkarımı desteklemek-
tedir. Hız sınırını üzerinde araç kullanma suçundan ceza almıĢ kiĢilerin yaklaĢık %50‟sinin bir yıl 
içerisinde aynı suçtan tekrar ceza aldıkları gözlenmiĢtir (Kaçaroğlu vd., 2004). Yine aynı çalıĢmada 
hız sınırını üzerinde araç kullanma suçundan ceza almıĢ kiĢilerin yaklaĢık %60‟ı iĢledikleri suçun 
cezasını bildikleri halde bu suçu iĢlemiĢlerdir. Ġnsanların iĢledikleri trafik suçundan dolayı ehliyetlerine 
el konulsa bile bu kiĢiler çoğunlukla ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam etmiĢlerdir. Bu sonuçlar 
cezaların sürüceler üzerinde caydırıcılık etkisinin beklendiği gibi olmadığını göstermektedir. Sürücüler 
ceza alsalar bile trafik suçu iĢlemeye devam etmektedirler. Bunun sebebi de trafikteki bireylerin sık 
sık trafik ihlali yapmalarına rağmen ihmal edilecek kadar az sayıda yakalanıyor olmaları veya aldıkları 
cezaların Ģiddetin az olması olabilir. Cezaların caydırıcılık etkisi olması için bireylerin yatıkları trafik 
ihlallerine karĢı algıladıkları yakalanma duygularının yüksek olması gerekmektedir (Sümer, 2002). 
Caydırıcılık Teorisi de cezaların caydırıcı olabilmesi için cazaların açık ve net olması, suçtan hemen 
sonra uygulanması ve caydırıcılık etkisi yaratacak kadar Ģiddetli olması gerektiğini vurgular. Bu araĢ-
tırmanın sunduğu verilere dayanarak Türkiye‟de polislerin denetimlerde trafik cezaları uygulamalarına 
rağmen bu cezaların caydırıcılık etkisi bulunmadığı ve sürücüleri yeni bir trafik suçu iĢlemekten alı-
koymadığı söyelenebilir.  

Denetimlerin kalitesi ile ilgili bir diğer etken da denetimlerin uygun koĢullarda yapılmasıdır. Denetimle-
rin kalitesini cezaların kaza sayılarını azaltır nitelikte olup olmadığı belirlemektedir. Eğer trafik dene-
timleri trafik kazalarına sebep olan etkenler üzerinde yoğunlaĢtırılmıyor ise sayı olarak çok denetim 
yapılsa ve çok ceza yazılsa bile kaza sayıları azalmayacaktır. Sümer (2002) Türkiye‟deki trafik dene-
timlerinin daha çok trafik akıĢını sağlamaya odaklandığını belirterek kazalara sebep olan kritik trafik 
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ihllaleri konusunda yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Trafik kazalarını azalt-
mak için trafik denetimleri sürekli ve kararlı olarak kazalara sebep olan trafik ihlallerini engellemek 
üzere yapılmalıdır. Bireylerde caydırıcılık etkisini ve trafik suçu iĢlediklerinde her an yakalanabilirim 
duygusunu hissettermek için resmi araçlarla beraber sivil araçlarla da denetimler yapılmalıdır (Çavdar 
vd., 2008:196). Ayrıca sabit denetim noktaları dıĢında sivil araçlar ile seyir halinde de denetimler 
yapılmalıdır. Çünkü sürücüler büyük oranda denetim noktalarını bilmektedirler. Denetim noktalarında 
kurallara uyan sürücüler denetim noktalarını geçtikten sonra kural ihlali yapmakta ve kazalara sebep 
olmaktadırlar. Bunu önlemek için trafiğin içerisinde seyreden sivil denetim araçları bir çözüm olabilir. 

Denetimlerin etkili olabilmesi için denetimler uygun yer ve zamanda yapılmalı ve denetimler trafik 
kazalarının sebeplerine odaklanmalıdır. Denetimler sayı olarak yüksek olsa bile uygun yer ve zaman-
da yapılmıyor ise kazalara engel olamayacaklardır. Önceki yılların istatistikleri ve trafik kazaları üzer i-
ne yapılan bilimsel araĢtırmalar kullanılarak denetimlerin yeri, saati ve diğer Ģartları belirlenmelidir. 
Örneğin yer ve zamanla ilgili olarak kazaların daha çok Mayıs ve Ekim ayları arasında, açık havalar-
da, düz yollarda, 16:00 – 21:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günlerinde, %64 oranında 
bölünmemiĢ yollarda, %53 oranında dört kollu kavĢaklarda olduğu tespit edilmiĢ ise denetimler bu 
bilgilere göre uygulanmalıdır (Çetinoğlu vd., 2004; Engin ve Kaya, 2004; Göksu vd., 2008; NiĢancı ve 
ġahin, 2003; Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006; Sarı vd., 2009). Kazaya karıĢan kiĢilerle ilgili olarak 25-35 
yaĢlarındakilerin, otomobil kullanıcılarının, alkollü araç kullananların ve hızlı araç kullananların daha 
çok kaza yaptıkları saptanmıĢ ise denetimler bu kiĢiler üzerinde yoğunlaĢtırılmalıdır (Eken vd., 2005; 
Sarı vd., 2009). Ayrıca, trafik kazalarının yoğunlukla yaĢandığı kara noktalar tespit edilip denetimler 
bu bölgelerde yoğunlaĢtırılmalıdır (NiĢancı ve ġahin, 2003). Denetimleri güçlendirmek için Coğrafi 
Bilgi Sistemleri gibi modern teknolojiler kullanılarak yolların detayları analiz edilip riskli noktalar belir-
lenebilir (Saplıoğlu ve KaraĢahin, 2006). Otomatik denetleme sistemleri daha yoğun kullanılarak 
denetlemelerin etkileri yaygınlaĢtırılabilir. Denetimlerin kalitesini etkileyen diğer bir etken denetimleri 
yapanlarının bilgi ve tecrübesi ve denetimlerde kullanılan donanımlardır (Sümer, 2002). Denetleyiciler 
bu görev için iyi eğitilmeli ve bunlara denetim için gerekli araç gereç ve teknik donanım eksiksiz ola-
rak sağlanmalıdır. Son olarak, denetimlerde etkinliği arttırmak ve kalıcılığı sağlamak için basın yayın 
organları kullanılarak halkın ilgisi ve dikkati uyarılmalıdır (Sümer, 2002). 

Özetle, bu çalıĢma trafik denetimlerinin trafik kazalarına etkisi ile ilgili olarak Caydırıcılık Teorisi ve 
literatürdeki birçok bilimsel çalıĢma ile çeliĢen bir sonuç elde etmiĢtir. Bulgulara göre trafik denetimle-
rinde uygulanan cezaların sayıları arttıkça trafik kazaları da artıyor görünmektedir. Bu bulgular ver i-
lerdeki hatalardan ve çalıĢmanın kıtsılarından etkilenmiĢ olabilir. Ancak bulguları etkilemesi olası en 
kuvvetli etken cezaların caydırıcılığının olmamasıdır. Gelecekteki araĢtırmalar bu çalıĢmanın kısıtları-
nı da dikkate alarak trafik cezalarının kazalar üzerindeki etkilerini daha çok incelemelidir.  Her ne 
kadar bu çalıĢmada trafik denetimlerinin aleyhine bulgular elde edilmiĢ olsa da trafik denetimleri 
gereksizdir gibi bir sonuca varılamaz. Denetimler trafik kazalarını önlemek konusunda kabul edilen en 
etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde araç sayıları hızla artmaktadır. Bu artıĢın kazalarda bir artıĢa neden 
olmaması için trafik denetimlerine daha çok önem verilmelidir.  Denetçiler iyi yetiĢtirmeli ve denetim 
için gerekli donanımlar sağlanmalıdır. Ülkelerin kaza oranlarının trafiğe yaptıkları yatırımlar ile ters 
orantılı olduğu gerçeği unutulmayarak denetim üzerine daha çok yatırım yapılmalıdır.  
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BAYRAM TATĠLLERĠNĠN TRAFĠK KAZALARINA ETKĠLERĠ 

Ömür KAYGISIZ1, ġebnem DÜZGÜN2, Emin SEMĠZ1 

ÖZET 

Bu bildiride, 2008-2011 yıllarında Ramazan veya Kurban Bayramı tatilinin olduğu toplam 50 günlük 
dönemde ülke geleninde polis sorumluluk alanında meydana gelen toplam 15.596 ölümlü veya yara-
lanmalı trafik kazası verisi kullanılarak bayram tatili dönemlerinin trafik kazası sıklığına olan etkileri 
mekânsal ve mekânsal olmayan analizlerle açıklanmıĢtır. 

Mekânsal olmayan analizler sürecinde; bayram tatillerinin trafik kazalarının oluĢ sıklığına ve türüne 
olan etkileri araĢtırılması amacıyla öncelikle kazalarının yıllar içinde gösterdiği farklılaĢma incelenmiĢ, 
daha sonra tatil dönemi kazaları tatil öncesi ve sonrası meydana gelen kazalarla birlikte incelenerek 
tatil olmasının trafik kazalarını nasıl etkilediği ortaya konulmuĢtur. Mekânsal analizler sürecinde ise; 
trafik kazalarının sıklıkla gerçekleĢtiği yol kesimlerinin tespitine yönelik yöntemler coğrafi bilgi sistemi 
yazılımları aracığı ile gerçekleĢtirilmiĢ ve kazaların yoğunlaĢtığı kesimleri gösteren haritalar oluĢtu-
rulmuĢtur. EskiĢehir Kenti örneğinde gerçekleĢtirilen analizlerde, bayram tatili dönemindeki kazaların 
yoğunlaĢtığı kesimlerdeki farklılaĢma ortaya konulmuĢtur.  

Anahtar Kelime: Bayram tatili, Mekânsal Kaza Analizi, Önemlilik Testleri, Trafik Kazası 

 

1. GĠRĠġ 

Dünya genelinde yılda ortalama 1.2 milyondan fazla kiĢinin ölmesine, 20 – 50 milyon kiĢi de yaralan-
masına veya sakat kalmasına neden olan trafik kazaları, ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı soru-
nudur (DSÖ, 2009). 2009 yılı trafik kazası verilerine göre ülkemizde her gün ortalama olarak 2886 
trafik kazası meydana gelmekte, bu kazalar sonucu 12 kiĢi ölmekte ve 552 kiĢi de yaralanmaktadır 
(TÜĠK, 2010). 

Ülkemizde trafik kazalarının özellikle bayram tatili dönemlerinde arttığı görülmektedir. Trafik yoğunlu-
ğun (taĢınan yolcu sayısının) 400-500 kat arttığının belirtildiği bu dönemlerde günlük trafik kazası 
sayının da yaklaĢık 1,5 kat artıĢ olduğu görülmektedir (TġOF, 2011 ve TÜĠK, 2010). Bu nedenle 
bayram tatili dönemleri, trafik güvenliğini arttırıcı önlemlerin arttırılması gereken dönemlerdir. Bu 
dönemlerde alınması gereken önlemlerin yerinin, zamanının ve türün belirlenmesinde, geçmiĢ yıllar-
daki bayram tatillerinde gerçekleĢmiĢ trafik kazalarının ortak özelliklerinin, sıklıkla gerçekleĢtiği za-
manların ve yerlerin tespitine yönelik analizlerin gerçekleĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır.  

Ülkemizde mekânsal ve mekânsal olmayan trafik kazası analizlerini gerçekleĢtirmek için temel veri 
kaynağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaza Veri Tabanıdır. Trafik Bilgi Sisteminin kurulduğu 
2003 yılından itibaren ülke genelindeki polis sorumluluk alanındaki tüm ölümlü veya yaralanmalı trafik 
kazalarında, kaza tutanağındaki tüm veriler konum bilgisiyle beraber EGM Kaza Veri Tabanına akta-
rılmaktadır. Bu veriler coğrafi bilgi sistemleri yazılımları kullanılarak mekânsal ve mekânsal olmayan 
analizler gerçekleĢtirilebilmektedir.  

                                                           
1 Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 
2 ODTÜ, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ABD, Ankara, Türkiye 
E-posta: omurkaygisiz@gmail.com 
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Kazaların arkasındaki iliĢkileri anlamak ve karayolu güvenliğini iyileĢtirmek için kazaların yoğunlaĢtığı 
yerleri tespit eden sıcak nokta analizleri, kaza önleme stratejileri geliĢtirilmesinde önemli rol oynamak-
tadır. Lomgley (2005)‟in belirttiği gibi, kaza sıcak noktalarını belirleme, yol güvenliğini iyileĢtirmede 
kaynakların etkin tahsisinin gerçekleĢebilmesi için zorunluluktur. Bu nedenle, trafik kazalarını azalt-
mada kullanılabilecek etkin karayolu güvenliği önlemleri geliĢtirmede, trafik kazalarının yoğunlaĢtığı 
kesimler olan sıcak noktaların tespit edilmesi gerekmektedir. Trafik kazalarına ait sıcak noktaların 
tespitine yönelik çeĢitli yöntemler bulunmaktadır. Düzgün (2010), Kaygısız ile Akın (2005 ve 2007), 
Kaygısız ve ark. (2010 ve 2011), Geurts ile Wets (2003), Anderson (2006 ve 2009), Sabel (2005), 
Erdogan ve ark. (2008), Okabe ve ark. (2009), Xie ve Yan (2008), Pelot ve Plummer (2008) trafik 
kazaları sıcak noktalarının tespiti konusunda yaptıkları çalıĢmalarla trafik kazalarını önlemeye yönelik 
strateji geliĢtirmede sıcak nokta olarak adlandıran trafik kazalarının yoğunlaĢtığı yerlerin tespit edil-
mesinin çok önemli olduğunu ortaya koymuĢlardır.  

Bu nedenle çalıĢmada, mekânsal olmayan analizlerle birlikte mekânsal analizler de gerçekleĢtirilmiĢ-
tir. Böylelikle bayram tatillerinin trafik kazalarının oluĢ sıklığına, türüne ve kaza desenine olan etkileri-
nin tespit edilmesi sağlanmıĢtır. 

2. YÖNTEM 

ÇalıĢma, mekânsal ve mekânsal olmayan analizler olmak üzere iki temel kısımdan oluĢmaktadır 
(ġekil 1). Mekânsal olmayan analizler kısmında bayram dönemi kaza verileri, genel (normal/sıradan 
dönemdeki) kaza verileriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġki aĢamada gerçekleĢtirilen analizlerde öncellikle yıllık 
ortalama kaza verileriyle, daha sonra bayram tatili öncesi ve sonrası dönemlerdeki kaza verileriyle 
bayram tatili kaza verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. Mekânsal analizler kısmında ise; trafik kazalarının sıklıkla 
gerçekleĢtiği yol kesimlerinin tespitine yönelik yöntemler coğrafi bilgi sistemi yazılımları aracığı ile 
gerçekleĢtirilmiĢ ve kazaların yoğunlaĢtığı kesimleri gösteren haritalar oluĢturulmuĢtur. EskiĢehir 
Kenti örneğinde gerçekleĢtirilen analizlerde, bayram tatili dönemindeki kazaların yoğunlaĢtığı kesim-
lerdeki farklılaĢma ortaya konulmuĢtur. 

 

ġekil 1: Bayram tatillerinin trafik kazalarına etkisini belirleme yöntemi 

3. ANALĠZ ÇALIġMASI 

ÇalıĢmada, üç grup veri setinden faydalanılmıĢtır. Ġlki, bayram dönemi verileridir. Bu veri seti 2008-
2011 yıllarında Ramazan veya Kurban Bayramı tatilinin olduğu toplam 50 günlük dönemde (2011 yılı 
Kurban Bayramı hariç) ülke geleninde polis sorumluluk alanında meydana gelen toplam 15.596 ölüm-
lü veya yaralanmalı trafik kazası verisinden oluĢmaktadır. Ġkincisi 2008-2011 yıllarında ülke geleninde 
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polis sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileridir. Sonuncu-
su ise bayram tatili öncesi ve sonrası dönemdeki kaza verileridir. Bu dönem, bayram süresinin iki katı 
kadar öncesindeki ve yine iki katı kadar sonrasındaki süreçleri kapsamaktadır (ġekil 2). EGM Kaza 
Veri Tabanı verilerinin kullanıldığı çalıĢmada, mekansal analizler Mapinfo 9.0 ile Google Earth,  me-
kansal olmayan analizler SPSS 17 yazılımlarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 2: Bayram tatili, öncesi ve sonrası dönemi 

3.1. Mekânsal Olmayan Analizler 

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 2008-2011 yılları arasında meydana gelen toplam 15.596 
ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 4747‟si 2008 yılında, 2834‟ü 2009 yılında, 4761‟i 2010 yılın-
da ve 3254‟ü 2011 yılında gerçekleĢmiĢtir. Yıllar içindeki bayram tatili günü sayısının birbirinden farklı 
olması nedeniyle, yıllar içindeki kaza, ölü ve yaralı durumunun karĢılaĢtırılabilmesi için öncelikle gün 
baĢına düĢen kaza sayısının yıllar içindeki değiĢimi incelenmiĢtir.  

ġekil 3‟de belirtildiği gibi, dört yıllık dönem birlikte değerlendirildiğinde bayram tatili dönemindeki 
ortalama günlük kaza sayısının yıllık dönem ortalamalarına göre % 22 daha fazla olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca, hem bayram döneminde, hem de yıllık dönemde günlük ortalama kaza sayılarında yıllar 
içinde artıĢ olduğu görülmektedir (ġekil 3).    

 

ġekil 3: Gün baĢına düĢen kaza sayısının dağılımları 

Trafik kazaları bayram tatili dönemindeki günlük ortalama ölü sayıları ile ülke genelindeki yıllık orta-
lama günlük ölü sayılarının karĢılaĢtırıldığı ġekil 4‟de belirtildiği gibi, son dört yıllık dönemde polis 
sorumluluk bölgesinde bayram tatillerindeki ölü sayısı günlük ortalama 12 iken, bu rakam yıllık orta-

2008 2009 2010 2011

Bayram Tatili Dönemi 264 315 340 361

Yıllık Dönem 231 251 267 296
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lamada 7,7‟dir. Yine dört yıllık sürede yıllık ortalama değer 8,1‟den 7‟e düĢmüĢ iken bayram tatili 
dönemlerinde bu değer 12‟den 13‟e çıkmıĢtır (ġekil 4).   

Türkiye geneli gün baĢına düĢen ölü sayıları ile bayram günlerinde meydana gelen kazaların gün 
baĢına düĢen ölü sayılarının ortalamaları t-testi ile incelendiğinde %95 güvenirlilik düzeyinde ortala-
malar arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Yani, bayram gününde meydana gelen kazalarda 
gün baĢına düĢen ölü sayısının yıl bazında günlük ortalamaya göre daha fazla olması istatistiksel 
olarak da anlamlıdır, rastsal değildir (t değeri: 5,551 p değeri: 0,001) (ġekil 4).  

 

ġekil 4: Gün baĢına düĢen ölü sayısının dağılımları 

Bayram tatil dönemindeki yaralı sayıları incelendiğinde; bayram tatili dönemindeki ortalama günlük 
yaralı sayısının dört yıllık dönem ortalamalarına göre yaklaĢık % 49 daha fazla olduğu görülmektedir 
(ġekil 5). Yine ġekil 5‟de belirtildiği gibi, bayram tatili dönemindeki günlük ortalama yaralı sayısı yıllar 
içinde artıĢ gösterdiği, 2008 yılında günlük ortalama yaralı sayısı 549 iken 2011 yılında % 40 artarak 
766‟ya ulaĢtığı anlaĢılmıĢtır. 

Ayrıca bayram tatili dönemi ile yıllık dönemdeki ortalama günlük yaralı sayıları t-testi ile istatistiksel 
anlamlılığı incelenmiĢ, %95 güvenirlilik düzeyinde ortalamalar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 
anlaĢılmıĢtır. Buna göre, bayram tatili günlerinde yaralı sayısındaki artıĢ istatistiksel olarak da anlam-
lıdır, rastsal değildir (t değeri: 4,256 p değeri: 0,005) (ġekil 5). 

 

ġekil 5: Gün baĢına düĢen yaralı sayısının dağılımları 
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Gün durumuna göre bayram tatili dönemindeki günlük ortalama kaza sayılarının yıllara göre değiĢimi 
incelendiğinde, kazaların % 62‟ının gündüz gerçekleĢtiği ve gündüz gerçekleĢen kaza sayılarında 
yıllar içinde artıĢ olduğu görülmektedir. Ancak, bu kaza sayılarının gün durumuna göre yıllar içerisin-
deki değiĢimi istatistiksel olarak incelendiğinde %95 güvenirlilik düzeyinde anlamlı bir farklılık bulu-
namamıĢtır. Bu nedenle belirtilen kaza sayılarının gün durumuna göre yıllar içerisindeki değiĢimi 
istatistiksel olarak anlamlı değildir, rastsaldır (Chi-Sq = 6,298; DF = 6; P-Value = 0,391) (ġekil 6).  

 

ġekil 6: Gün durumuna göre bayram tatili dönemi günlük ortalama kaza sayısı dağılımları 

Araç sayısına göre bayram tatili dönemindeki günlük ortalama kaza sayılarının yıllara göre değiĢimi 
incelendiğinde, % 47 oranıyla en fazla tek araçlı kazanın meydana geldiği ve tek araçlı kaza sayıla-
rında yıllar içinde artıĢ olduğu görülmektedir. Ancak, bayram tatili döneminde meydana gelen bu 
kazaların araç sayısına göre yıllar içerisindeki değiĢimi istatistiksel olarak incelendiğinde %95 güve-
nirlik düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Bu nedenle belirtilen yıllar için değiĢim istatistik-
sel olarak anlamlı değildir, rastsaldır (Chi-Sq = 2,979; DF = 12; P-Value = 0,996) (ġekil 7). 

 

ġekil 7: Araç sayısına göre kaza sayısı dağılımları 

OluĢum Ģekline göre bayram tatili dönemindeki günlük ortalama kaza sayılarının yıllara göre değiĢimi 
incelendiğinde, % 31 oranıyla en fazla yandan çarpma/çarpıĢma kazasının, ikinci olarak da %16 
oranıyla yoldan çıkma kazasının meydana geldiği ve özellikle yoldan çıkma kaza sayılarında yıllar 
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içinde artıĢ olduğu görülmektedir. Ancak, bayram tatili döneminde meydana gelen bu kazaların olu-
Ģum Ģekline göre yıllar içerisindeki değiĢimi istatistiksel olarak incelendiğinde %95 güvenirlilik düze-
yinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Bu nedenle belirtilen yıllar için değiĢim istatistiksel olarak 
anlamlı değildir, rastsaldır (Chi-Sq = 3,758; DF = 21; P-Value = 1,000) (ġekil 6). 

 

ġekil 6: OluĢum Ģekline göre kaza sayısı dağılımları 

Yolun bölünmüĢ olma durumuna göre bayram tatili dönemindeki günlük ortalama kaza sayılarının 
yıllara göre değiĢimi incelendiğinde, % 58‟inin tek yönlü yolda, % 42‟sinin de çift yönlü yolda meydana 
geldiği ve özellikle tek yönlü yollarda meydana gelen kazalarda yıllar içinde artıĢ olduğu görülmekte-
dir. Ancak, bayram tatili döneminde meydana gelen bu kazaların yolun bölünmüĢlüğüne göre yıllar 
içerisindeki değiĢimi istatistiksel olarak incelendiğinde %95 güvenirlilik düzeyinde anlamlı bir farklılık 
bulunamamıĢtır. Bu nedenle belirtilen yıllar için değiĢim istatistiksel olarak anlamlı değildir, rastsaldır 
(Chi-Sq = 2,101; DF = 3; P-Value = 0,52) (ġekil 7). 

 

ġekil 7: Yolun bölünmüĢlüğüne göre kaza sayısı dağılımları 
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Ģimi incelendiğinde, kazaların gündüz saatlerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. En çok kazanın yoğun-
laĢtığı saatin 17:00 olduğu ve bu kazaların toplam kaza sayısının % 7‟sini oluĢturduğu görülmektedir 
(Tablo 1).  
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Ayrıca, kaza oluĢum Ģekli ile kaza saatleri Ki-Kare analizi ile incelendiğinde kaza oluĢum Ģeklinin 
saatlere göre değiĢimi %95 güvenirlilik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görül-
müĢtür (Chi-Sq = 1502,264; DF = 161; P-Value = 0,0001) (Tablo 1, Tablo 2 ve ġekil 8). 

Tablo 1: Kazanının oluĢum Ģekline ve saatine göre kaza sayılarının dağılımı 
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Tablo 2: Kazanının oluĢum Ģekline ve saatine göre betimsel istatistikler 

KAZA OLUġUM ġEKLĠ 
ORTALAMA 

KAZA 
Standart 

Hata 
En az 
kaza 

En fazla 
kaza 

En riskli 
saatler 

KarĢılıklı çarpıĢma 40 25 4 85 Saat 17:00 

Arkadan çarpma 73 42 9 150 Saat 17:00 

Yandan çarpma/çarpıĢma 204 128 19 378 Saat 14:00 

Duran araca çarpma 17 6 7 27 Saat 18:00 

Sabit cisme çarpma 69 13 42 97 Saat 23:00 

Yayaya çarpma 84 71 2 195 Saat :17:00 

Hayvana çarpma 3 1 0 10 Saat:18:00 

Devrilme 53 20 23 94 Saat :16:00 

Yoldan çıkma 105 39 52 179 Saat:16:00 

 

 

ġekil 8: Kazanının oluĢum Ģekline ve saatine göre kaza sayısının dağılımı 

Trafik kazalarını, kazaya karıĢan araç sayısına göre incelediğimizde bayram tatillerinde meydana 
gelen kazaların gündüz saatlerinde yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. En çok kazanın yoğunlaĢtığı saatler 
14:00-17:00 olduğu söylenebilir. 

Ki-Kare analizi sonucuna göre kazaya karıĢan araç sayısı, saatlere göre değiĢimi %95 güvenirlilik 
düzeyinde incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür (Chi-Sq = 
446,208; DF = 92; P-Value = 0,0001) (Tablo 3, Tablo 4 ve ġekil 9). 
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ġekil 9: Kazaya karıĢan araç sayısına ve saatine göre kaza sayısının dağılımı 

 
Tablo 3: Bayram kazalarının, kazaya karıĢan araç sayısına ve kaza saatine göre karĢılaĢtırılması 
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Tablo 4: Kazaya karıĢan araç sayısına ve saatine göre betimsel istatistikler 

ARAÇ SAYISI 
ORTALAMA 

KAZA 
Standart 

Hata 
En az 
kaza 

En fazla 
kaza En riskli saatler 

Tek araçlı 308 124 133 511 Saat 16:00 

iki araçlı-ayni 125 70 19 242 Saat 17:00 

iki araçlı-zıt 84 52 9 168 Saat 14:00 

iki araçlı-komsu 91 58 9 174 Saat 14:00 

Çok araçlı 41 24 5 81 Saat 16:00 

 

Bayram tatili kazalarının tatil döneminin öncesi ve sonrası ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla bay-
ramların öncesinde ve sonrasında kaza sayısının bayram tatilinin gün sayısı ile orantılı olacak Ģekilde 
trafik kazaları dönemlere ayrılarak incelenmiĢtir. Bayram tatili kazaları tatil süresinin iki katı süre 
öncesi ve iki katı süre sonrası ile birlikte değerlendirildiğinde, ölümlü veya yaralanmalı kaza sayısının 
% 25, ölümlü kaza sayısının % 28, yaralanmalı kaza sayısının % 25, ölü sayısının %30, yaralı sayısı-
nın % 29 daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bayram öncesi ve sonrası trafik kazaları sonucu meydana gelen; ölümlü/yaralanmalı kaza sayısı, 
ölü/yaralı sayısı ve gün baĢına düĢen ölü/yaralı sayısı yapılan istatistiksel analizler (t-testi) sonucunda 
genel olarak anlamlı bir farklılıklar bulunmuĢtur. Bir baĢka değiĢle bayram tatili süresince meydana 
gelen trafik kaza sayısı, bayram tatili öncesi ve sonrasında meydana gelen trafik kazalarından fazla 
olduğunu istatistiksel olarak söylenebilir. 

3.2. Mekânsal Analiz 

Bu bölümde, sıcak noktalar olarak adlandırılan kaza yoğun kesimleri tespit etmek amacıyla kaza 
konum bilgileri analiz edilmiĢtir. Analiz süreci dört aĢamadan oluĢmaktadır. Öncelikle, EskiĢehir Ken-
tine ait kaza verileri, kaza veri tabanından çekilmiĢtir. Aynı zamanda, bu iki kentin yol ağı haritası 
CBS yazılımları kullanarak güncellenmiĢ, eksik kesimler çizilmiĢtir. Ġkinci aĢamada, kaza konum 
bilgileri kullanarak sayısal harita üzerine kaza noktası haritası üretilmiĢtir. Bu aĢamada kaza konum 
bilgilerinde hatalı verilerin olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle, kaza noktaları ile kaza adres bilgileri 
kontrol edilmiĢ ve hatalı veriler doğrulaĢtırılarak veri iyileĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Daha sonra, Mapinfo 
9.0 yardımıyla geliĢtirilen basit nokta yoğunluk tespit yöntemiyle kazaların yoğunlaĢtığı kesimler tespit 
edilmiĢtir. Son aĢama olarak ise, gerçekleĢtirilen analizlerin görselliği arttırılmıĢtır. Bu aĢamada, 
Google Earth programından yararlanılmıĢtır. 

2008-2011 yılları arasında Ramazan ve Kurban bayramı tatilleri süresince toplam 50 günde EskiĢehir 
Kentinde 6 ölümlü, 222 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiĢ ve bu kazalar sonucunda 10 ölüm, 
469 yaralanma yaĢanmıĢtır. Kaza, ölü ve yaralı sayılarının yıllar içindeki dağılımı ile bu kazaların 
mekânsal dağılımı ve kazaların yoğunlaĢtığı kesimler ġekil 9‟da gösterilmektedir. Buna kazalar yedi 
kesimde yoğunlaĢmaktadır. Kazaların yoğunlaĢtığı kesimleri ġekil 9‟da kırmızıyla belirtilmiĢtir.     
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ġekil 9: Bayram tatili kazalarının yoğunlaĢtığı kesimler: EskiĢehir 

Yıllık dönemde EskiĢehir Kentinde kazaların dağılımı incelendiğinde ise 2008 yılında 993, 2009 yılın-
da 1012 ve 2010 yılında 1099 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği görülmektedir 
(Tablo 5).  

Tablo 5: EskiĢehir Kenti Kaza Durumu: 2008-2010 

 
2008 2009 2010 Toplam 

Yaralı 1588 1500 1623 4711 

Ölü 21 17 16 54 

Kaza 993 1012 1099 3104 

 

Kentteki kazaların yoğunlaĢtığı yerler incelendiğinde ise 2008 yılında ġekil 10‟da kırmızıyla belirtilen 
20 kesimde, 2009 yılında açık kahverengiyle belirtilen 15 kesimde, 2010 yılında koyu kahverengiyle 
belirtilen 18 kesimde yoğunlaĢtığı görülmektedir.  
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ġekil 10: EskiĢehir Kentinde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yoğunlaĢtığı kesimler: 
2008-2010 yılı 

Bayram dönemlerinin ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yoğunlaĢtığı yerlerin mekânsal dağılıma 
etkilerini daha net ortaya konabilmesinin, ġekil 9‟da belirtilen bayram döneminde kazaların yoğunlaĢtığı 
kesimler ile ġekil 10‟da belirtilen yıllık dönemlerdeki kazaların yoğunlaĢtığı kesimlerin birlikte değerlendi-
rilmesi ile mümkün olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle ġekil 9 ve ġekil 10‟da sunulan analizler birleĢtirilerek 
yıllık dönemlerdeki ve bayram dönemlerindeki kazaların yoğunlaĢtığı kesimleri birlikte sunan ġekil 11 
oluĢturulmuĢtur. ġekil 11‟e göre, bayram tatili kazalarının yoğunlaĢtığı tespit edilen ve ġekil 11‟de maviy-
le belirtilen 7 kesimden 4‟ü yıllık dönemlerle yapılan analizlerle de tespit edilmiĢtir. Ancak tespit edilen 3 
kesimde sadece bayram döneminde yoğunlaĢma görülmüĢtür (ġekil 11).    

 

ġekil 11: EskiĢehir Kentinde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yoğunlaĢtığı kesimler: 
2008-2010 yılları ve bayram dönemleri 
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4.  SONUÇLAR  

Bu çalıĢma temel olarak iki konu üzerinde durulmuĢtur: Ġlk olarak ülke genelinde gerçekleĢtirilen 
mekânsal olmayan analizlerle, ikinci olarak da EskiĢehir Kenti örneğinde gerçekleĢtirilen mekânsal 
analizlerle bayram tatili olmasının trafik kazalarını nasıl etkilediği ortaya konulmuĢtur.  

Mekânsal olmayan analizlerden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, bayram tatili dönemleri trafik 
kazalarının oluĢması açısından önemlidir. Bu dönemlerde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası 
sayısı ile ölü ve yaralı sayılarında artıĢ olmuĢtur ve bu artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gö-
rülmüĢtür. Bu nedenle, trafik kazalarını önleme stratejileri bu zaman aralıkları göz önüne alınarak 
oluĢturulmalıdır. Özellikle altyapı, denetleme ve acil yardım hizmetlerinin planlanmasında bu dönem-
ler düĢünülerek bir yaklaĢım geliĢtirilmelidir. Bunlarla birlikte, özellikle bu dönemler için ülke genelinde 
karayoluyla yapılan hareketliliği azaltıcı stratejiler oluĢturulmalı ve uygulanmalıdır.  

Ayrıca, bayram dönemindeki kazalarının yoğunlaĢtığı kesimlerin mekânsal dağılımının yıllık dönem-
lerdeki dağılımdan farklı olduğu görülmektedir. Yine trafik güvenliğini arttırıcı önlemler mekânsal 
analiz sonuçlarına göre planlanmalıdır. Sonuç olarak, trafik denetimlerinin yapılacağı zaman ve yapı-
lacağı yer, bu veriler doğrultusunda Ģekillendirilmelidir. Böylece, trafik kazalarından korunma sağla-
nacak, hem de trafik güvenliğini arttırıcı tedbirlerin maliyeti azalacaktır. 

Bu çalıĢmada önerilen yöntemde, bayram tatillerinin trafik kazalarına etkisini belirlemeye yönelik 
sistematik bir yapı geliĢtirilmiĢtir. Mekânsal ve mekânsal olmayan analizler, kazaların bayram dönem-
lerinde değiĢim gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Bu nedenle, bundan sonraki çalıĢmada, kazaların 
mekânsal dağılımının bayram döneminde değiĢmesinin nedenlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. 

Son olarak bu çalıĢma kapsamında sadece ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası verileri kullanılmıĢ, 
maddi hasarlı trafik kazası verileri kullanılamamıĢtır. Ancak kaza önleme stratejilerine yönelik yapıla-
cak daha detaylı çalıĢmalarda maddi hasarlı trafik kazası verilerinin de kullanılmasının önemli olduğu 
değerlendirilmiĢtir. 
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TRAFĠKTE ALGILANAN YAKALANMA RĠSKĠNĠ ARTIRMADA 
GÖZARDI EDĠLEN BĠR KAYNAK VE KONYA ÖRNEĞĠ 

 
     Hüseyin NAMAL1   

     Taner ÇAKAR2 
     Adem BAġARIR3 

     Tolga ÖZEK4 
     Cevdet ALKAYA 5 

 

Teknolojinin ilerlemesi, insan ihtiyaç ve isteklerine paralel olarak üretimi artırmıĢ ve çeĢitlendirmiĢtir. 
Bu ihtiyaç ve isteklerin baĢında, hızlı ve güvenli ulaĢım gelmektedir. Motorlu araçların insan hizmetine 
sunulması, sürücü ve araç sayısının artması, trafik güvenliği ihtiyacını da ortaya çıkarmıĢtır. 1900‟lü 
yılların baĢlangıcına kadar insanlığın gündeminde bile olmayan, ancak teknolojinin hızla geliĢmesiyle 
birlikte insanlığın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen trafik kazaları ve bu kazalara 
bağlı olarak gerçekleĢen maddi ve manevi kayıplar, eğer ciddi önlemler alınmazsa daha uzun yıllar 
gündemimizi meĢgul edecektir. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası‟nca ortaklaĢa hazırlanan 
Trafik Kazalarının Önlenmesine ĠliĢkin Dünya Raporu‟na göre, karayolu trafik kazaları ortalama olarak 
her yıl 1,2 milyon kiĢinin ölümüne yol açmakta, tek baĢına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin % 
2,1‟ini oluĢturmakta ve ölüm nedenleri arasında 11. sırada yer almaktadır. Yine aynı rapora göre, 
doğru yönde harekete geçilmezse sorunun ağırlaĢacağı ve 2020 yılında karayolu trafik kazalarının 
dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3. sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir.        (tra-
fik.gov.tr, 2011) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2009 yılı istatistiklerine göre Türkiye‟de resmi kayıtlara geçen yıllık trafik 
kaza sayısı 1 milyon 34 bin 435‟tir. Ortalama bir hesapla her gün Türkiye‟de  2 bin 834 trafik kazası 
meydana gelmektedir. Yine 2009 yılı istatistikleri incelendiğinde bir yılda trafik kazalarında hayatını 
kaybeden insan sayısı 4 bin 300‟dür. Bu sayı sadece kaza mahallinde hayatını kaybedenleri kapsa-
makta olup, tedavi amacıyla hastanelere götürülürken ambulansta ya da hastanede hayatını kaybe-
denler bu sayıya dahil değildir. Hastanelerde trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybedenlerle 
birlikte bir yıllık kayıp sayısının on bini geçtiği düĢünülmektedir. Yine yapılan istatistiklere göre bu 
denli ciddi sonuçlar doğuran trafik kazalarının meydana gelmesinde en önemli pay insana aittir. Dola-
yısıyla sorunun çözümü için insan unsuru üzerinde odaklanılması gerektiği açıktır. 

SÜRÜCÜLERĠN KURALLARA UYGUN HAREKET ETMESĠ 

Trafik kuralları uzun yıllar sonunda elde edilen bazı deneyler ve bilimsel yaklaĢımlar sonunda elde 
edilmiĢtir. Bu kuralların temel amacı kazanın meydana geliĢini önlemektir. Dolayısıyla sürücüler ne 
kadar çok kanuna uygun hareket ederse, kazalar da o denli az olacaktır. Bu nedenle etkili polis dene-
timinin amacı, sürücülerde daha da fazla trafik kurallarına uygunluğun elde edilmesini sağlamaktır. 
Konu hakkında yapılan literatür taramasında yüzde 90‟ların üzerinde bir oranda kazaya sebep olan 
sürücüler için en etkili Ģeylerden birisi yakalanma ve cezalanma riskidir. Birçok araĢtırma ve çalıĢma-

                                                           
1 Konya Ġl Emniyet Müdürü, 1.Sınıf Emniyet Müdürü 
2 Konya Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü 
3 Konya Trafik Denetleme ġube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü 
4 Konya Trafik Denetleme ġube Müdür Yardımcısı, 4. Sınıf Emniyet Müdürü 
5 Konya Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri, Komiser 
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nın ortaya koyduğu gibi, eğer yolda bir denetleme birimi veya yüksek yakalanma riski varsa, sürücüler 
trafik kurallarına uymaktadır. (Biçen, 1999: 92 )  

Karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında, eğitim ve mühendislik hizmetlerinin geliĢtirilmesine para-
lel olarak, trafik denetiminin de etkin biçimde yerine getirilmesi önem taĢımaktadır. Trafik denetiminin 
temel hedefi, yol kullanıcıların güvenli olmayan davranıĢlarını en aza indirgeyerek, trafik kazalarını ve 
yol açtığı kayıpları azaltmaktır. 

Genel olarak trafik denetim programlarının, trafik suçlarına iliĢkin algılanan yakalanma riski üzerindeki 
etkisi yoluyla, sürücü davranıĢını (ve dolayısıyla kazaya karıĢmayı) etkilediği kabul edilmektedir. 
(EGM, 2008: 3) Trafik denetiminin asıl amacı, yol güvenliğinin sağlanmasıdır. Yol güvenliği, yol kulla-
nıcılarının trafik kazalarına ve yaralanmalara neden olan suçları iĢlemekten caydırılmasıyla sağlana-
bilir. Buradaki amaç, trafik cezalarının sayısını artırmak değildir. Pek çok denetim faaliyeti zaten 
çoğunlukla, trafik suçu iĢleyen sürücüyü tespit etme ve yakalama amacına yöneliktir. Polis faaliyetleri 
öncelikli olarak, yol kullanıcılarının yakalanma riskini daha çok hissetmelerini sağlamak suretiyle, 
trafik suçlarını iĢlemeye eğilimli kiĢileri caydırmaya hizmet etmelidir. Doğası gereği yüksek oranda 
izleme imkânı sağlayan polis veya kamera faaliyetini içeren ve süreklilik arz eden caydırma stratejile-
ri, sürücülerde kalıcı bir davranıĢ değiĢikliği ve bunun sonucunda da davranıĢ değiĢimlerini pekiĢtirici 
yönde tutum değiĢikliği sağlayabilmektedir. (EGM, 2007: 8) Algılanan yakalanma riski, sürücünün 
herhangi bir trafik kuralına uymama durumunda, trafik polisi tarafından yakalanma olasılığını öznel 
olarak değerlendirmesidir. Diğer bir ifadeyle, sürücülerin kurallara uygun davranmalarında gerçek 
(nesnel) yakalanma olasılığından çok, yakalanma olasılığını yüksek olarak algılayıp algılamadıkları 
daha etkili olmaktadır. Sürücüler tarafından algılanan yakalanma riski, denetim faaliyetlerinin yoğun-
luğu ve tehdit ediciliği ile artıĢ göstermektedir. 

Denetimin yoğunluğu, denetim birimlerinin sayısının ve görünürlüğünün artırılmasıyla, tehdit ediciliği 
ise, denetim ekiplerinin tanınabilirliğinin ve kural ihlalinde bulunan sürücüleri yakalamaya hazır olduğu 
izleniminin verilme derecesi ile ilgilidir. Algılanan yakalanma riskinin artırılabilmesi için her iki olgunun 
etkin olması gerekmektedir.  

Ġdeal olan, algılanan (öznel) yakalanma riskinin, denetim (gerçek yakalanma riski) faaliyetlerinin 
yoğunlaĢtırılması ile arttırılmasıdır. Denetim yoğunluğu doğrudan doğruya personel ya da teknolojiyi 
kullanacak Ģekilde gerçek anlamda artırılarak, kural ihlallerinde gereken cezai iĢlemlerin eksiksiz 
olarak uygulanması bu etkiyi sağlayacaktır. Ancak, buna imkan bulunmayan yerlerde geçici olmak 
suretiyle, sürücülerde trafik-polisi=ceza koĢullanmasına bağlı davranıĢsal değiĢiklikler sağlayabilecek 
nitelikte ayırt edici ipuçları kullanılabilir. (caginpolisi.com.tr, 2011) 

Trafik kazalarını azaltmanın yolunun, sürücülerin trafik kural ihlallerini azaltmaktan geçtiği ve böylece 
trafik kazaları nedeniyle gerçekleĢen maddi ve manevi kayıpların azaltılabileceği düĢünülse de, aca-
ba trafik kazaları sadece polis denetimleri ile azaltılabilir mi? Bu soruya olumlu cevap verenler olduğu 
gibi, olumsuz cevap verenler de vardır. Olumsuz cevap verenlere göre trafik kazalarının önlenmesi 
için polisin yaptığı denetimlerin direkt bir etkisi değil, dolaylı bir etkisi vardır. Bu görüĢe göre polis 
denetimleri, ancak sürücünün kurallara uymasını sağlamak suretiyle bu amaca ulaĢılabileceği kanısı-
na dayanır. Diğer bilim adamları arasında da kabul edilen bu görüĢ uyarınca sürücü, polis denetimini 
algılamakta ve muhakeme ederek denetimin Ģiddetine göre kurala uyup uymayacağına karar vermek-
tedir. Bir baĢka deyiĢle kazaya sebep olan sürücü, isterse kanuna uymayarak kazaya sebep olabile-
cek bir hareketi polisin denetimine rağmen yapabilmektedir. Ancak bu tarz sürücülerin diğer sürücüle-
re göre çok az sayıda olduğu ve sürücülerin büyük çoğunluğunun trafik denetimlerini çok iyi gözlem-
leyerek, denetimin yoğunluğu ve tehdit ediciliğine göre trafik kurallarına uyma eğilimi gösterdiği de 
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bilinen bir gerçektir. Dolayısı ile trafikte algılanan yakalanma riskini artırmak için yapılan çalıĢmalar 
büyük önem taĢımaktadır. Tüm trafik denetimleri bu algılamayı artırarak, trafik kural ihlallerini ve buna 
bağlı olarak gerçekleĢen kazaları önlemeye yöneliktir. Algılanan yakalanma risk yoğunluğu fazla ise 
trafik kural ihlalleri azalmakta, algılanan yakalanma risk yoğunluğu az ise trafik kural ihlalleri çoğal-
maktadır. 

Trafik Zabıtası’nın Görevleri 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun 5. maddesinde trafik zabıtasının: 

b) Görev ve yetkileri: 

1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunla-
ra ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik 
düzenlemelerinin ve çeĢitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 

5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 

10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini 
toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluş-
lara teklifte bulunmak Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

Peki böylesine ciddi bir sorunla baĢ etmek durumunda olan trafik zabıtası acaba yeterli personel ve 
ekipmana sahip midir? Bundan 15–20 yıl öncesine kadar teknik anlamda çok da yeterli olmayan trafik 
zabıtası, teknik donanım anlamında bugün çok daha iyi konumdadır. Ancak buna rağmen bu soruya 
üzülerek de olsa hayır demek zorundayız. Kaldı ki bu kadar büyük bir problemin, sadece polisiye 
önlemlerle çözülmesini beklemek de çok mantıklı değildir. Bu durum, bugün geldiğimiz noktada konu 
ile ilgili söz söyleyecek konumda olan birçok kiĢi tarafından da seslendirilmektedir. Ancak biz konu-
muz itibariyle bu sorunun çözümü noktasında görevi ve sorumluluğu olan polisin, bu görevin üstesin-
den gelebilmesi için yapması gerekenler üzerinde duracağız. 

Öncelikle hemen Ģunu belirtmekte yarar var. Trafik kazalarının önlenmesi için trafik zabıtasının yap-
ması gereken en önemli görev, sürücüleri; trafik kazalarına neden olan kural ihlallerini iĢlemeden 
caydırmaktır. Zira suçların iĢlenmesinden sonra faillerinin yakalanmasından ziyade suçların iĢlenme-
den caydırılması önemlidir. Caydırıcılığın önemini vurgulamak için batılı bilim adamları “eğer bir suç 
işlenmiş ve mahkemeye hakimin önüne gitmişse, polis suçluyu önceden yakalama ihtimali ile korkuta-
rak vazgeçirmediği ve caydırıcılık görevini yapmadığı içindir” demektedir. 

Caydırıcılık 

Caydırıcılık konusunda yapılan bazı araĢtırmalarda elde edilen bulgularda; sürücülere yaptıkları 
kanuna aykırı hareketlerin sonucunda kendilerinin yakalanacağı, ceza kesileceği, gerekirse sürücü 
belgesinin iptal edileceği, hatta hapse gireceği hatırlatılarak en çok hangisinden çekindikleri sorul-
muĢtur. Alınan cevaplarda sürücülerin çoğunun suçu iĢlemeden önce ve iĢlerken yakalanmaktan 
korktuğu, ceza kesmekten veya hapse girmekten yeterince korkmadıkları belirlenmiĢtir. Yani trafikte 
caydırıcılık sürücüye eğer suç iĢlersen yakalanırsın bilincinin, korkusunun ve baskısının verilmesinde 
yatmaktadır, çünkü bu diğerlerine göre en çok korktukları husustur. 

Ġngiltere‟de yapılan bir araĢtırmada sürücülere kaç trafik suçu iĢlerlerse yakalanacaklarını düĢündük-
leri sorulmuĢ, cevapta “iki suçtan bir suçta Ġngiliz Polisi beni yakalar” denilmiĢtir. Oysa gerçekte pol i-
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sin yakalama ihtimali 7 bin 600 suçta bir suçtur. Görüldüğü gibi gerçek yakalanma riski son derece 
düĢük olmasına rağmen polis halka ve sürücüye çeĢitli metotlarla öyle bir caydırma korkusu vermiĢtir 
ki, sürücü bunu bilmeden iki suçtan bir suçta yakalanacağını zannetmektedir. (Biçen, 1999: 94) ĠĢte 
bizde de yapılması gereken budur. Yani sürücülerin gerçek yakalanma olasılığının çok çok üzerinde 
yakalanacaklarını düĢünmelerini sağlamaktır.  

Algılanan Yakalanma Riskinin Artırılması 

Algılanan yakalanma riskini artırmanın en iyi yolu, gerçek denetim faaliyetinin düzeyini artırmaktır. 
Algılanan yakalanma riskini artırmak için gerçek denetim faaliyetinin birkaç kat artırılması gerekmek-
tedir. Bunun maliyeti çok yüksek olduğundan baĢka yöntemler kullanılır: 

 Denetimleri hem yol üstü faaliyetleri yoğunlaĢtırarak hem de medyayı kullanarak daha gö-
rünür hale getirmek,  

 Yakalama oranlarını artırmak, 

 Otomatik denetim sistemlerinden yararlanmak, (trafik.gov.tr, 2011) 

Otomatik denetim sistemlerinden yararlanmak eldeki maddi imkânlarla ilgilidir ve maddi imkânların 
yeterli olmaması durumunda hayata geçirilmesi kolay değildir. Denetimleri yoğunlaĢtırmak ve yaka-
lama oranlarını artırmak ise eldeki mevcut personelin etkin ve verimli kullanılması ile mümkündür. 
Günümüzde trafik zabıtasının mevcut personeli ile bunu baĢarması hiç de kolay değildir. Bununla 
birlikte Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri‟nin 2008 yılında hayata geçi-
rilmesi ile bu konuda bir adım atılmıĢtır. Aslında trafik zabıtası, trafik kazalarının azaltılması için ken-
disine düĢen denetim görevini yerine getirme konusunda isteklidir. Onu yılgınlığa iten ve isteksizleĢti-
ren, trafik denetimi yerine trafik düzenlemesi ile uğraĢmak zorunda kalmasıdır. Yapılan bir çalıĢmada 
Konya kent merkezinde görevli Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü personelinin günlük mesaisinin % 
60‟ının park sorunları ile mücadelede geçtiği tespit edilmiĢtir. Bu orana maç görevleri, eskortluk hiz-
metleri, törenlerde alınan tedbirler, devlet büyüklerini karĢılama ve uğurlama için güzergâhlarda 
alınan tedbirler vb. eklenince, trafik denetimleri için ayrılan zaman diliminin yetersiz kaldığı görülecek-
tir. Dolayısıyla trafik zabıtasının bu zor Ģartlar altında kendisinden beklenen trafik denetimlerini tam 
anlamıyla yapabilmesi oldukça zordur. 

Ancak tüm bunlara rağmen trafik zabıtası proje kapsamında kendisine verilmiĢ olan hedefleri yakala-
mak için olağanüstü bir gayretle çalıĢmaktadır. Yılın dört mevsiminde sürekli trafik denetimi için kav-
Ģaklarda ve yollarda görmeye alıĢtığımız trafik zabıtasının, bu özverili çalıĢmasını takdir etme nokta-
sında ise pek de baĢarılı olduğumuz söylenemez. Bu sebepledir ki mezun olacak polis adaylarına 
yönelik bir anket yapılsa ve mezun olduktan sonra hangi birimde çalıĢmak istedikleri sorulsa, trafik 
hizmetlerinde görev almak istediğini söyleyen polis adayı sayısının yok denecek kadar az olduğu da 
görülecektir. ĠĢin ilginç yanı, pek de önem verilmeyen ve ikinci planda görülen trafik birimi çalıĢanları-
na, ülkenin gündeminden hiç düĢmeyen trafik kazaları ve bu kazalara bağlı olarak gerçekleĢen maddi 
ve manevi kayıpların azaltılması görevinin verilmiĢ olmasıdır.  

Trafik kazalarının azaltılması için sürücülerdeki algılanan yakalanma riskini artırmak gerektiğini be-
lirtmiĢtik. Hatta geliĢmiĢ ülkelerde polis, sürekli olarak algılanan yakalanma riskini artırmak için çalıĢ-
maktadır.  

Zira; 
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 Yakalanma risk duygusu gerçek yakalamaya göre çok ucuz ve ekonomiktir, çünkü gerçek 
yakalanma riskinin artırılması tamamen malzemeye ve personel sayısının artırılmasına 
bağlıdır, bu da ek bir gider demektir. Ancak algılanan yakalanma riski çok basit bazı ilanlar, 
reklamlar ve taktiklerle artırılabilir. 

 Yakalanma riski basit bir uygulama gerektirir. 

 Yakalanma riski daha etkili ve verimlidir, çünkü bu sürücünün kendi beyninde ürettiği bir fi-
kirdir, yani beyinsel bir faaliyettir. (Biçen, 1999: 95) 

Sonuç olarak algılanan yakalanma riskinin artırılması, gerçek yakalamaya göre daha ucuz ve ekono-
mik olup, uygulanabilirliği yüksektir.  

GENEL ZABITANIN KULLANIMI 

Sürücüler üzerinde oluĢturulmaya çalıĢılan algılanan yakalanma riskini artırmak için sadece trafik 
zabıtasını kullanmanın yeterli olmayacağı, bugün itibariyle çok daha iyi anlaĢılmıĢtır. Zira trafik kural 
ihlalleri her an iĢlenebilen ihlallerdir ve trafikte yer alan hemen hemen tüm yol kullanıcıları tarafından 
iĢlenebilmektedir. Dolayısıyla bu kadar yoğun ihlallerin denetimini sadece trafik zabıtasına bırakmak 
asla yeterli değildir. Bu noktada Ģöyle bir soru akla gelebilir. Algılanan yakalanma riskini artırmak için 
fahri trafik müfettiĢlerinin çalıĢmaları varken, ayrıca genel hizmet kadrosunun da bu iĢe dahil edilmesi 
doğru mudur? Öncelikle Ģunu hemen belirtelim ki; fahri trafik müfettiĢliği uygulaması, yaĢanan aksak-
lıklara rağmen son derece yararlı ve devam etmesi gereken bir uygulamadır. 

Fahri trafik müfettiĢleri, Fahri Trafik MüfettiĢliği Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği gereği; araç durduramaz, 
sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar. Bu nedenle birçok sürücü fahri 
trafik müfettiĢliği uygulamasını, cezai iĢleme maruz kalmadıkları sürece bilmemektedir. Oysa genel 
zabıta trafik suçlarına da müdahaleye yetkilidir. Fahri trafik müfettiĢliği baĢlangıçta iyi niyetle ortaya 
konulmuĢ bir uygulama olmakla birlikte, zaman içerisinde etkisini yitirmeye baĢlamıĢtır. Mevzuat düzen-
lemesindeki eksiklikler bu durumun temel sebebidir. Örneğin; illerde yılda 2 kez yapılması gereken fahri 
trafik müfettiĢleri toplantılarına, müfettiĢlerin büyük çoğunluğu (Konya için yaklaĢık 2/3‟ü) katılmamakta-
dır. Diğerlerinin katılımı ise özel çabalarla sağlanabilmektedir. Fahri trafik müfettiĢliği görevine baĢladığı 
günden bu yana, hiç tutanak düzenlemeyen müfettiĢ sayısı hiç de az değildir. Bir yıl içerisinde en fazla 
tutanak düzenleyen bir müfettiĢ, herhangi bir nedenle bir sonraki yıl çok az sayıda tutanak düzenleye-
bilmektedir. Örneğin; 2010 yılında Konya kent merkezinde görev yapan ve tek baĢına bir yıl içerisinde 
düzenlenen 4 bin 634 ihbar tutanağının % 27,4‟ünü (1.272 adet) düzenleyen bir fahri trafik müfettiĢi, 
yerel bir gazetede yayımlanan bir tenkit yazısı nedeniyle 31 Mart 2011 tarihine kadar sadece 13 adet 
tutanak düzenlemiĢtir. Konya‟da mevcut fahri trafik müfettiĢi sayısı 286 iken, aktif olarak toplantılara 
katılan ve tutanak düzenleyen (toplantılara katıldığı halde tutanak düzenlemeyen müfettiĢler azımsan-
mayacak sayıdadır) müfettiĢ sayısı 30 civarındadır. Ġl Emniyet Müdürlüğü olarak, müfettiĢleri aktif hale 
getirmek için yapılan gayretlerle bazı hedeflere ulaĢılabilse de mevzuat eksikliği, iĢin önündeki en büyük 
engel olarak karĢımızda durmaktadır. Dolayısıyla mevzuat değiĢikliği yapılıncaya kadar bu tablonun 
değiĢmeyeceği düĢünüldüğünden, trafik suçlarının tespitinde genel zabıtanın kullanımının acilen hayata 
geçirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 

 Genel zabıta gibi sayıca çok daha fazla olan dinamik bir kadronun bu algıyı artırmak için kullanılma-
ması büyük bir eksikliktir ve bu konuda bir an evvel Türkiye çapında bir çalıĢma baĢlatılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. Mevcut haliyle genel zabıtanın trafik kural ihlallerine iliĢkin yetkisi Ģu Ģekildedir: 
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun 6/b Maddesinde genel zabıtanın görev ve yetkileri; “Trafik 
zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teĢkilatının görev alanı 
dıĢında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almıĢ subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle 
yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koy-
maya görevli ve yetkilidir” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Karayolları Trafik Yönetmeliği‟nde ise bu konuya 
açıklık getirilmiĢ ve genel zabıtanın trafik suçlarına iliĢkin yetkisi Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:  

Madde 7 - Emniyet TeĢkilatının trafik zabıtası dıĢındaki hizmet birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personelinin trafik hizmetlerine iliĢkin görev esasları ile yetki sınırları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a) Trafik denetleme birimlerinin kurulmuĢ olduğu yerlerde; önleyici zabıta olarak emniyet hizmetleri 
sınıfından her kademedeki personel, trafik düzeni ve güvenliği açısından görünür Ģekilde karĢılaĢtık-
ları olaylara ve suçlara müdahaleye yetkilidir. 

Bu yetki; 

1) Trafik düzensizliğini yaratanları uyarma, 

2) Trafik suçu iĢleyenlerin araç plakalarını trafik zabıtasına bildirme, gerekli hallerde duruma müdaha-
le edilmesini isteme, 

3) Müdahalenin mümkün olamayacağının anlaĢılması halinde durumu bir tutanakla tespit ederek 
trafik zabıtasına iletme, hallerine münhasır olmak üzere kullanılır. 

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği‟ndeki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, 
genel zabıtanın trafik suçlarına iliĢkin müdahale yetkisi açıkça görülmektedir. Peki buna ihtiyaç var mıdır? 
Genel zabıtayı trafik suçları konusunda teĢvik etme ve karĢılaĢtıkları trafik suçlarına müdahale noktasında 
özendirme gerekli midir? Bildirinin baĢında yer verdiğimiz hususlar dikkate alındığında bu uygulamanın çok 
gerekli olduğu, hatta geç kalınmıĢ ve göz ardı edilmiĢ bir yöntem olduğu söylenebilir. Zira trafik suçlarının 
önlenmesini sadece trafik zabıtasından beklemek, genel zabıta gibi sayıca güçlü, etkin ve aktif bir kaynağı 
göz ardı etmek, kangrene dönüĢmüĢ bir uzvu pansuman etmeye benzemektedir. Trafik kazalarını azaltma-
nın yolu, trafik kazalarına neden olan insan kaynaklı ihlallerin önlenmesi ile mümkünse, o zaman bu konu-
da asli görevli olan trafik zabıtasına genel zabıtanın da katkısı sağlanmalı, bu potansiyel mutlaka kullanıl-
malı ve genel zabıta bu doğrultuda motive edilmelidir. 

Niçin Genel Zabıta? 

Trafik yasalarınız ne kadar etkili olursa olsun, resmi bir polis aracının önünde trafik kural ihlali yapabi-
len bir sürücüye, herhangi bir yasal iĢlemin yapılmadığını gören diğer vatandaĢlar nezdinde hukukun 
üstünlüğü ilkesi ve devletin itibarı yerle bir olabileceği gibi, o kural ihlalini görüp de müdahale etmeyen 
kolluk gücünün etkinliği ve saygınlığı da  aynı derecede erozyona uğrayacaktır. Diğer yandan çeĢitli 
gerekçelerle kural ihlali yapan sürücüye ceza tatbik edemeyen kolluk kuvvetinin, kendine ve yasalara 
olan inancı ve güveni sarsılabilecektir. (caginpolisi.com.tr, 2011) 

Mevcut durumda genel zabıta, herhangi bir trafik suçu ile karĢılaĢtığında bu ihlali ciddiye alarak ihlali 
yapan araç sürücüsünü durdurmak suretiyle trafik zabıtası isteyebilmekte, durdurma imkânının bu-
lunmadığı hallerde ise haber merkezi aracılığıyla trafik zabıtasına ihbarda bulunmaktadır. Ancak 
genel olarak biraz önce söylediklerimizin aksine, trafik kural ihlallerinin genel zabıta tarafından çoğun-
lukla görmezlikten gelindiğini söylemek mümkündür. Bu duruma neden olarak; trafik zabıtasının, 
genel zabıtanın talepte bulunduğu noktaya intikal etmesindeki gecikmeler, trafik zabıtasının ceza 
iĢlem uygulamak için genel zabıtadan trafik suçuna iliĢkin tutanak talep etmesi ve diğer nedenler 
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gösterilebilir. Zira bu onlara göre ciddi bir konu olarak görülmemektedir. Bir araç sürücüsünün seyir 
halinde cep telefonu kullanması, hatalı Ģekilde Ģerit değiĢtirmesi, kırmızı ıĢıkta geçmesi, trafik iĢaret 
ve levhalarına uymaması vb. kural ihlalleri, genel zabıta için sıradan bir kavga kadar bile öneme sahip 
değildir. Çünkü trafik suçlarını asli görevleri olarak görmemektedirler. Bu durum aslında yadırganma-
malıdır. Trafik zabıtası olarak görev yapan personelin bile bazen çeĢitli nedenlerle benzer trafik kural 
ihlallerini görmezlikten geldiği bilinmektedir. Ancak bunlar hiçbir zaman mazeret teĢkil etmemeli ve 
gerek trafik zabıtası, gerekse genel zabıta trafik kural ihlalleri konusunda iyi bir eğitimden geçirilerek 
(sorunun büyüklüğü, sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar ve bunu önleme görevinin kendilerine 
verilmiĢ olması vd.) motive edilmeli ve bu husus ciddiyetle takip edilmeli ve belli periyotlarla birim 
amirleri tarafından takip edilmelidir. AsayiĢ suçları ile karĢılaĢan trafik zabıtasının bu suçları görmez-
likten gelmesi ne kadar yanlıĢsa, genel zabıtanın da trafik suçlarını yok sayması o denli yanlıĢtır. Bir 
yerleĢim yerinde bir günde kaç asayiĢ olayı olduğunu aĢağı yukarı tespit edebilmek mümkünken, kaç 
trafik suçu olduğunu tespit etmek neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla bu denli çok sayıdaki trafik 
suçunu önleme adına genel zabıtadan yararlanmamak, iĢin ciddiyetinin farkında olmamak anlamına 
da gelir. Bu nedenle genel zabıtadan azami Ģekilde faydalanılmalı ve her polisin bu konuda hassasi-
yet göstermesi sağlanmalıdır. 

Konya Örneği 

Trafikte sürücüler üzerinde oluĢturulmaya çalıĢılan algılanan yakalanma riskini artırmak için öncelikle 
bir ön hazırlık çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada genel zabıtanın bir trafik suçu ile karĢılaĢtığında 
bunu görmezlikten gelmesinin sebepleri araĢtırılmıĢ, bu sorunun çözümü için neler yapılabileceği 
değerlendirilmiĢ ve Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 Genel zabıta olarak görev yapan birçok personel, trafik suçlarının neden olduğu maddi ve 
manevi kayıpların boyutu hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. 

 Genel zabıtanın birçoğu, kendilerinin de rahatlıkla ihlal ettiği trafik kuralları (örn: seyir halin-
de cep telefonu ile konuĢmak, emniyet kemeri kullanmamak vb.) nedeniyle vatandaĢa ceza 
uygulanmasını vicdani açıdan uygun bulmamakta ve gereksiz görmektedir. 

 AsayiĢ olaylarına müdahaleye alıĢmıĢ ve kendisini bu noktada asli görevli kabul eden genel 
zabıta, trafik suçlarını hafife almakta ve idari bir iĢlem olması nedeniyle çoğunlukla görmez-
likten gelmektedir. 

 Trafik suçlarına duyarlı olan ve bu suçlara müdahale etmek isteyen genel zabıta personeli, 
arkadaĢları tarafından hafife alınmakta ve eleĢtirilmekte, bu durum da onların Ģevkini kır-
maktadır. 

 Personel arasındaki birlik, beraberlik ve dayanıĢma duygusunun yeterince sıkı olmaması 
nedeniyle, genel zabıta trafik suçlarına müdahale etmek istememektedir. 

 Genel zabıta, trafik suçlarına müdahale ederse kendi iĢlerinin aksayacağını düĢünmektedir. 

 Herhangi bir nedenle kendisine trafik cezası uygulanan genel zabıta, trafik personeline ve 
dolayısıyla da trafik suçlarına ilgisiz kalmaktadır. 

 Genel zabıta sorumluluk alanları itibariyle ilin çok uzak noktalarına da gidebilmekte ve bu 
noktalarda karĢılaĢtığı trafik suçlarına müdahale ederek trafik zabıtası talep ettiğinde, trafik 
zabıtasının zaten sınırlı sayıda olan ekibini (özellikle gece) o noktaya sevk etmesi uzun sü-
reler alabilmektedir. 
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 ġehrin herhangi bir noktasında trafik suçu ile karĢılaĢan ve bu suça müdahale ederek trafik 
zabıtası talep eden genel zabıtadan, trafik suçuna iliĢkin tutanak talep edilmektedir. 

 Trafik suçlarına müdahale eden genel zabıtaya vatandaĢlar tarafından yetkili olup olmadığı 
sorulmakta ve hakarete varan sürtüĢmeler yaĢanabilmektedir. 

Bütün bu sayılan hususlar, genel zabıtanın trafik suçlarını görmezlikten gelmesine ve mecbur kalma-
dıkları sürece trafik suçlarına müdahale etmemelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla genel zabıtanın 
trafik suçlarına müdahale etmesi ve bu sayede sürücüler üzerinde oluĢturulmaya çalıĢılan algılanan 
yakalanma riskinin artırılması isteniyorsa, bu sorunların çözüme kavuĢturulması gereklidir. 

Çözüme ĠliĢkin Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler 

Asli görevi itibariyle asayiĢ olaylarına müdahaleye alıĢan ve trafik suçlarını birçoğu itibariyle suç 
olarak bile görmeyen genel zabıta personelini, trafik suçları konusunda harekete geçirmek elbette 
kolay olmamıĢtır. Ancak bunu baĢarabilmek için yukarıda açıklanan sorunların çözümüne yönelik 
yapılanlar onları cesaretlendirmiĢ ve bu konuda duyarlı olanları harekete geçirdiği gibi, olmayanları da 
teĢvik etmiĢtir. Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için Konya‟da yapılan çalıĢmaları Ģöyle sırala-
mak mümkündür. 

  Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü tarafından genel hizmet personeline bir plan dâhilinde 
trafik konulu eğitim seminerleri verilmiĢtir. Gruplar halinde trafikte aktif olarak görev yapan 
genel zabıta personeline verilen bu eğitimlerde; 

 Trafik ve trafikte yer alan unsurlar, 

 Trafik kazası, Türkiye genelindeki trafik kazaları, neden olduğu maddi ve manevi 
sonuçlar, 

 Konya kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları ve bu kazaların nedenleri, 

 Trafik kazalarında asli kusur sayılan haller ve trafik kazalarına neden olan diğer 
kusurlar, 

 Hız, alkollü araç kullanma, seyir halinde cep telefonu ile konuĢma, kırmızı ıĢıkta 
geçme, trafik iĢaret ve levhalarına uymama, emniyet kemeri ve kask kullanmama, 
sürücü belgesiz araç kullanma, dönüĢ kurallarına uymama, Ģerit izleme ve değiĢ-
tirme kurallarına uymama ve diğer kurallar,  

 Kamu hizmetinin kiĢisel çıkarların ve kaygıların üzerinde olduğu, hiçbir mazeretin 
bu görevi yapmalarını engelleyici nitelikte olamayacağı,  

 Emniyet Hizmetleri Personeli Trafik Suçu Yakalama ve Ġhbar Tutanağı‟nın nasıl 
düzenleneceği, 

 Trafikte algılanan yakalanma riski nedir ve nasıl artırılabilir? Genel zabıtanın bu 
algıyı artırmak için yapabileceği katkı nedir? Sorularına yanıt bulacakları bilgilen-
dirmeler yapılmak suretiyle, genel zabıtanın trafik konusunda duyarlılık sahibi ve 
ikna olmalarına çalıĢılmıĢtır. (Bilgilendirme toplantılarının personelin izinli olduğu 
güne denk getirilmesi veya gece görevli personelin gündüz yapılan eğitime çağ-
rılması motivasyonu olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla bilgilendirme toplantıları için 
personele idari izin verilmesi, motivasyonlarını ve uygulamaya ilişkin  ilgilerini artı-
racaktır.) 
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 Yapılan bilgilendirme toplantılarına en üst düzeyde (Ġl Emniyet Müdürü) katılım sağlanmıĢ, 
konunun önemi ve ilimize sağlayacağı katkılar anlatılmıĢtır. 

 Bütün birimlere resmi yazı ile duyuru yapılarak; “ilimizde araç sayısının artması, yerleĢimin 
çok geniĢ bir alana yayılması, trafik ekiplerinin uygulamalarının ve görevlerinin yoğunluğu 
nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği‟nin yetki verdiği Em-
niyet Hizmetleri Sınıfı her kademedeki personelin etkin bir Ģekilde denetim yapabileceği, 
trafiği denetleme ve düzenlemeye katkıda bulunabileceği, ihbar tutanağı düzenleyebileceği, 
öncelikle kendi birimleri ile ilgili konuları takip etmeleri, görevleri esnasında meydana gelen 
kural ihlalleri ve aksaklıklarla ilgili trafiği kullanan vatandaĢlarımızı ikaz edebilecekleri veya 
tutanak düzenleyebilecekleri, trafik polisi gibi hareket etmeyecekleri ancak gördükleri trafik 
kural ihlallerine de kayıtsız kalmamaları gerektiği, birim amirlerinin de konunun önemine bi-
naen uygulamayı takip etmeleri ve destek vermeleri” hatırlatılmıĢtır. 

 ġehrin her noktasında görevi gereği bulunmak durumunda kalan genel zabıtanın karĢılaĢa-
cağı trafik suçlarına müdahalesini kolaylaĢtırmak için matbu bir form hazırlanmıĢ ve basımı 
gerçekleĢtirilerek tüm birimlere dağıtılmıĢtır. 

 Trafik personeline bu konuda bilgilendirme yapılarak, genel zabıta tarafından kendilerine 
teslim edilen ihbar tutanaklarının teslim alınması ve en kısa sürede (3 gün öngörülmüĢtür) 
Ceza ĠĢlem Büro Amirliği‟ne teslim edilmesi gerektiği hatırlatılmıĢtır. 

Emniyet Hizmetleri Personeli Trafik Suçu Yakalama ve Ġhbar Tutanağı‟nın giriĢ bölümünde genel 
zabıtanın yetkisine iliĢkin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟na istinaden çıkarılan Karayolları 
Trafik Yönetmeliği‟nin 7/a-3. maddesi verilmiĢtir. Trafik suçu ile ilgili bölümde; trafik suçunun tarihi, 
saati, yeri, ihlal edilen kural ve kanun maddesi bölümleri yer almaktadır. Araca ait bilgiler bölümünde; 
aracın plakası, cinsi, marka, model ve rengi bölümleri yer almaktadır. Sürücüye ait bilgiler bölümünde 
ise; sürücünün adı-soyadı, sürücü belge no, veriliĢ tarihi, verildiği il-ilçe ve sınıfı bölümleri bulunmak-
tadır. Trafik suçunu tespit edenler bölümünde ise; trafik suçunu tespit edenin adı-soyadı, sicili, birimi 
ve imza bölümleri yer almaktadır. Tutanağı teslim alan görevli ile ilgili bölümde ise; tutanağı teslim 
alan görevlinin; adı-soyadı, sicili, birimi, imza ve tarih bölümleri yer almaktadır. 

Uygulamada iki farklı durum öngörülmüĢtür. 

 Birinci durum, trafik kural ihlalinde bulunan araç ve sürücüsünün yakalandığı durumdur. Bu 
durum, tutanakta yer alan araç ve sürücüye ait bölümlerin tamamının doldurulması ve iĢlem 
yapılmak üzere trafik ekibi çağrılması esasına dayanır. 

 Ġkinci durum ise, trafik kural ihlalinde bulunan araç ve sürücüsünün yakalanamadığı durum-
dur. Bu durum, tutanakta sadece araca ait bilgilerin doldurulması ve 3 gün içerisinde en ya-
kın trafik görevlisine teslim edilmesi esasına dayanır. 

Emniyet Hizmetleri Personeli Trafik Suçu Yakalama ve Ġhbar Tutanağı 4 nüsha olarak tasarlanmıĢ ve 
basılmıĢtır. Ġlk iki nüshanın trafik görevlilerine teslimi, üçüncü nüshanın tutanağı tanzim eden genel 
zabıta biriminde arĢivlenmesi ve dördüncü nüshanın dip koçanda kalması öngörülmüĢtür. Tutanaklar 
50 koçandan oluĢmaktadır. Biten koçanlar Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü‟nde arĢivlenmektedir. 

AĢağıda Emniyet Hizmetleri Personeli Trafik Suçu Yakalama ve Ġhbar Tutanağı‟na ait örnek bir form 
verilmiĢtir. 
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Emniyet Hizmetleri Personeli Trafik Suçu Yakalama ve Ġhbar Tutanağı 

 

 

Uygulama ve Sonuçları 

Emniyet hizmetleri personelinin trafik suçlarına iliĢkin tutanak düzenlemesiyle ilgili uygulamaya, Kon-
ya kent merkezinde 10 Ağustos 2009 tarihi itibariyle baĢlanmıĢtır. Yapılacak uygulama, basın bülteni, 
yerel ve bölgesel televizyonlar aracılığıyla duyurulmuĢtur. Belli periyotlar halinde, yapılan uygulamala-
ra iliĢkin basın bültenleri hazırlanmıĢ ve kamuoyu bilgilendirilmiĢtir. Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü 
tarafından verilen tüm sürücü ve yaya eğitimlerinde de bu konu iĢlenmiĢ ve genel zabıtanın trafik 
suçlarına müdahale ettiği, tespit tutanağı düzenlediği ve bu konuda yetkili olduğu anlatılmıĢtır. Türk i-
ye‟de bir ilk olan Konya Trafik Platformu‟nda da (www.konyatrafikplatformu.org) konu hakkında bilgi-
lendirilmeler yapılmıĢ ve platform aracılığı ile uygulamanın tanıtımı sağlanmıĢtır. Uygulamanın baĢ-
laması ile birlikte olumlu sonuçlar da alınmaya baĢlanmıĢtır.  

AĢağıda, Konya kent merkezinde emniyet hizmetleri personeli tarafından tespit edilen trafik suçu 
ihbar tutanaklarına ait istatistikleri verilmiĢtir. 
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10.08.2009-31.12.2009 Dönemine Ait Tablo 

SIRA NO CEZA 
MADDESĠ AÇIKLAMA 

TUTANAK 
SAYISI 

 

ORANI 

1 46/2-B ġerit değiĢtirme kurallarına uymamak 1 
0,7 

2 46/2-C Tehlikeli Ģerit değiĢtirmek 5 

3 47/1-B Kırmızı ıĢık ihlali yapmak 458 55,7 

4 47/1-C Trafik iĢaret ve levhalarına uymamak 117 14,2 

5 53/1-A Sağa dönüĢ kurallarına riayet etmemek 3 
1,6 

6 53/1-B Sola dönüĢ kurallarına riayet etmemek 10 

7 54/1-A Geçme kurallarına riayet etmemek 1 0,1 

8 56/1-A ġerit izleme ve değiĢtirme kuralına uymamak 12 1,5 

9 57/1-A KavĢak kurallarına uymamak 1 0,1 

10 67 Manevra kurallarına uymamak 14 1,7 

11 73 Seyir halinde cep telefonu kullanmak 72 8,8 

12 60-61 Duraklama ve Park ihlalleri 70 8,5 

13 Diğer 2918 Sayılı Kanunda belirtilen diğer yasaklar 58 7,1 

TOPLAM 822 100 

 

10 Ağustos 2009 – 31 Aralık 2009 tarihlerini kapsayan dönemde düzenlenen ihbar tutanağı sayısı 
822‟dir. Düzenlenen tutanakların % 55,7‟si kırmızı ıĢık ihlali ile ilgilidir. Bu önemli bir orandır. Kırmızı 
ıĢık ihlallerinin sinyalize kavĢaklardaki en önemli kaza nedeni olduğu düĢünüldüğünde, yapılan iĢlem-
lerin kazaların azalmasına sağlayacağı katkı daha da iyi anlaĢılacaktır. Trafik kazalarına neden olan 
trafik iĢaret ve levhalarına uymama kuralı ile ilgili düzenlenen tutanak sayısı 117 olup, toplam tutanak 
sayısındaki oranı % 14,2‟dir. ġerit izleme kuralları, dönüĢ kuralları, kavĢak kuralları, manevra kuralları 
ve seyir halinde cep telefonu ile konuĢmak gibi kural ihlalleri de eklendiğinde, düzenlenen ihbar tuta-
naklarının yaklaĢık  % 84,4‟ünün trafik kazalarına neden olabilecek asli ve tali kural ihlalleri ile ilgili 
olduğu görülecektir. Döneme ait günlük ortalama iĢlem sayısı 5,7 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

10.08.2010-31.12.2010 Dönemine Ait Tablo 

SIRA NO CEZA 
MADDESĠ AÇIKLAMA 

TUTANAK 
SAYISI 

 

ORANI 

1 46/2-B ġerit değiĢtirme kurallarına uymamak 9 
3,7 

2 46/2-C Tehlikeli Ģerit değiĢtirmek 16 

3 47/1-B Kırmızı ıĢık ihlali yapmak 223 33,1 

4 47/1-C Trafik iĢaret ve levhalarına uymamak 78 11,6 

5 53/1-A Sağa dönüĢ kurallarına riayet etmemek 5 
2,1 

6 53/1-B Sola dönüĢ kurallarına riayet etmemek 9 
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7 54/1-B Geçmenin yasak olduğu yerlerde geçmek 5 0,7 

8 56/1-A ġerit izleme ve değiĢtirme kuralına uymamak 10 1,5 

9 57/1-C Sağdan gelene ilk geçiĢ hakkını vermemek 8 1,2 

10 67 Manevra kurallarına uymamak 9 1,3 

11 73 Seyir halinde cep telefonu kullanmak 55 8,2 

12 60-61 Duraklama ve Park ihlalleri 203 30,1 

13 Diğer 2918 Sayılı Kanunda belirtilen diğer yasaklar 44 6,5 

TOPLAM 674 100 

10 Ağustos 2010 – 31 Aralık 2010 tarihlerini kapsayan dönemde düzenlenen ihbar tutanağı sayısı 
674‟tür. Düzenlenen ihbar tutanaklarının yaklaĢık % 63,4‟ü trafik kazalarına neden olabilecek asli ve 
tali kural ihlalleri ile ilgilidir. Duraklama ve park ihlallerine iliĢkin tutanak sayısı önceki döneme oranla 
artmıĢtır. Dönem itibariyle ortalama günlük ihbar tutanağı sayısı 4,68 olup, 2009 yılına nazaran % 
1,03‟lük bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. 

01.01.2010-31.03.2010 Dönemine Ait Tablo 

SIRA NO CEZA 
MADDESĠ AÇIKLAMA 

TUTANAK 
SAYISI 

 

ORANI 

1 46/2-C Tehlikeli Ģerit değiĢtirmek 6 0,1 

2 47/1-B Kırmızı ıĢık ihlali yapmak 274 44,3 

3 47/1-C Trafik iĢaret ve levhalarına uymamak 140 22,7 

4 53/1-A Sağa dönüĢ kurallarına riayet etmemek 2 
2,2 

5 53/1-B Sola dönüĢ kurallarına riayet etmemek 12 

6 56/1-A ġerit izleme ve değiĢtirme kuralına uymamak 15 2,4 

7 67 Manevra kurallarına uymamak 10 1,6 

8 73 Seyir halinde cep telefonu kullanmak 50 8,1 

9 60-61 Duraklama ve Park ihlalleri 73 11,8 

10 Diğer 2918 Sayılı Kanunda belirtilen diğer yasaklar 36 5,8 

TOPLAM 618 100 

01 Ocak 2010 – 31 Mart 2010 tarihlerini kapsayan dönemde düzenlenen ihbar tutanağı sayısı 618‟dir. 
Düzenlenen ihbar tutanaklarının yaklaĢık % 82,4‟ü trafik kazalarına neden olabilecek asli ve tali kural 
ihlalleri ile ilgilidir. Dönem itibariyle ortalama günlük ihbar tutanağı sayısı 6,86 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

01.01.2011-31.03.2011 Dönemine Ait Tablo 

SIRA NO CEZA 
MADDESĠ AÇIKLAMA 

TUTANAK 
SAYISI 

 

ORANI 

1 46/2-B ġerit değiĢtirme kurallarına uymamak 1 2,2 
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2 46/2-C Tehlikeli Ģerit değiĢtirmek 11 

3 47/1-B Kırmızı ıĢık ihlali yapmak 217 40,1 

4 47/1-C Trafik iĢaret ve levhalarına uymamak 63 11,9 

5 53/1-A Sağa dönüĢ kurallarına riayet etmemek 5 
1,1 

6 53/1-B Sola dönüĢ kurallarına riayet etmemek 1 

7 54/1-B Geçmenin yasak olduğu yerlerde geçmek 1 0,2 

8 56/1-A ġerit izleme ve değiĢtirme kuralına uymamak 7 1,3 

9 67 Manevra kurallarına uymamak 10 1,9 

10 73 Seyir halinde cep telefonu kullanmak 77 14,5 

11 60-61 Duraklama ve Park ihlalleri 89 16,8 

12 Diğer 2918 Sayılı Kanunda belirtilen diğer yasaklar 48 9 

TOPLAM 530 100 

01 Ocak 2011 – 31 Mart 2011 tarihlerini kapsayan dönemde düzenlenen ihbar tutanağı sayısı 
530‟dur. Düzenlenen edilen tutanakların yaklaĢık % 74,2‟si trafik kazalarına neden olabilecek asli ve 
tali kural ihlalleri ile ilgilidir. Dönem itibariyle ortalama günlük ihbar tutanağı sayısı 5,88 olup, 2010 
yılının aynı dönemine oranla % 0.98‟lik bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. 

01.01.2010-31.12.2010 Dönemine Ait Tablo 

SIRA NO CEZA 
MADDESĠ AÇIKLAMA 

TUTANAK 
SAYISI 

 

ORANI 

1 46/2-B ġerit değiĢtirme kurallarına uymamak 11 
1,9 

2 46/2-C Tehlikeli Ģerit değiĢtirmek 30 

3 47/1-B Kırmızı ıĢık ihlali yapmak 832 39,3 

4 47/1-C Trafik iĢaret ve levhalarına uymamak 340 16,1 

5 53/1-A Sağa dönüĢ kurallarına riayet etmemek 9 
2,3 

6 53/1-B Sola dönüĢ kurallarına riayet etmemek 39 

7 54/1-B Geçmenin yasak olduğu yerlerde geçmek 6 0,3 

8 56/1-A ġerit izleme ve değiĢtirme kuralına uymamak 40 1,9 

9 57/1-A KavĢak kurallarına uymamak 1 
0,1 

10 57/1-C Sağdan gelene ilk geçiĢ hakkını vermemek 1 

11 67 Manevra kurallarına uymamak 34 1,6 

12 73 Seyir halinde cep telefonu kullanmak 185 8,7 

13 60-61 Duraklama ve Park ihlalleri 458 21,7 

14 Diğer 2918 Sayılı Kanunda belirtilen diğer yasaklar 128 6,1 

TOPLAM 2114 100 
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01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde düzenlenen ihbar tutanağı 
sayısı 2 bin 114‟tür. Düzenlenen ihbar tutanaklarının yaklaĢık % 72,2‟si trafik kazalarına neden olabi-
lecek asli ve tali kural ihlalleri ile ilgilidir. 2010 yılının tamamında yapılan uygulamada günlük ortalama 
iĢlem sayısı 5,78 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Analiz ve Değerlendirme 

 3 yıllık dönemde (dönemleri yukarıda tablo olarak verilmiĢtir) yapılan iĢlemlerle ilgili bir 
analiz yapıldığında;  

 Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin trafik kazalarına neden olabilecek asli ve tali kural ih-
lalleri ile ilgili ihbar tutanağı oranı 2009 yılında % 84,4 iken, bu oranın 2010 yılının aynı dö-
neminde   % 63,4‟e gerilediği, 2010 yılı ilk 3 aylık dönemde düzenlenen ihbar tutanakların-
da, trafik kazalarına neden olabilecek asli ve tali kural ihlalleri ile ilgili ihbar tutanağı oranı % 
82,4 iken 2011 yılının aynı döneminde bu oranın % 74,2‟ye gerilediği tespit edilmiĢtir. 

 Trafik kazalarına doğrudan etkisi olmayan ve Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü personeli-
nin günlük mesaisinin yaklaĢık % 60‟ını kapsayan duraklama ve park ihlalleri ile ilgili emni-
yet hizmetleri sınıfı personelinin düzenlediği ihbar tutanağı oranı 2009 yılında % 8,5 iken, 
bu oranın 2010 yılının aynı döneminde % 30,1‟e yükseldiği, 2010 yılı ilk üç aylık dönemde 
bu oran % 11,8 iken, 2011 yılının aynı döneminde % 16,8‟e yükseldiği, 2010 yılının tama-
mında ise  % 21,7‟ye yükseldiği tespit edilmiĢtir. 

 Emniyet hizmetleri personelinin trafik kazalarının azaltılması için sağlayacağı en büyük kat-
kı, trafik kazalarına neden olabilecek asli ve tali kural ihlallerine iliĢkin ihbar tutanağı düzen-
lemelerine bağlıdır. Bu nedenle duraklama ve park ihlallerine iliĢkin tutanak düzenlemek ye-
rine, kazalara etken kural ihlallerine odaklanmaları gerekmektedir. 

 Konya kent merkezinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı kavĢak kazalarının 2009 yılında  
% 20‟ si, 2010 yılında ise % 8,5‟i ıĢıklı kavĢaklarda meydana gelmiĢtir. Emniyet hizmetleri 
sınıfı personelinin düzenlediği trafik suçu yakalama ve ihbar tutanaklarında kırmızı ıĢık ihlal-
lerine iliĢkin 3 yıllık ortalama iĢlem oranı % 45,03‟tür. 2009 yılında      % 20,5 olan ıĢıklı 
kavĢak kazasının 2010 yılında % 8,5‟e gerilemesinde MOBESE kameralarının yanı sıra, 
emniyet hizmetleri personelinin düzenlediği ihbar tutanaklarının da payı olduğu değerlendi-
rilmektedir. 

 Teknolojinin hızla geliĢmesi ile birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren ve 
yine yapılan bilimsel çalıĢmalarla trafik kazası yapma riskini yaklaĢık 3 kat artıran seyir ha-
linde iken cep telefonu kullanımına iliĢkin, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin düzenlediği 
trafik suçu yakalama ve ihbar tutanaklarının 3 yıllık ortalama oranı yaklaĢık % 10,66‟dır. 
2009 yılında % 8,5 ve 2010 yılında % 8,7 olan bu oranın 2011 yılında        % 14,5‟e yük-
selmiĢ olması dikkat çekici olumlu bir geliĢmedir. 

 2009-2010 ve 2011 yıllarında düzenlenen ihbar tutanaklarının günlük ortalama iĢlem sayısı 
yaklaĢık 5,78‟dir. Bu oran baĢlangıç için makul kabul edilebilirse de, ileriki dönemler için bu 
oranın daha üst düzeylere çıkarılması gerektiği değerlendirilmiĢtir. 

 Ortalama bir hesapla her gün trafikte aktif olarak yer alan 50 genel hizmet aracının bulun-
duğu ve bu araçlarda görev yapan genel zabıta personelinin günde 1 adet tutanak düzen-
lediği kabul edilirse, bir yıllık dönemde düzenlenen ihbar tutanağı sayısı 18 bin 250, 24 saat 
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esasına göre değerlendirildiğinde ise 36 bin 500 olacaktır. Konya kent merkezinde görevli 
fahri trafik müfettiĢlerinin bir yıllık dönemde düzenlediği ihbar tutanağı sayısının 5.000 civa-
rında olması karĢısında, genel zabıtanın nasıl bir etki meydana getirebilecek potansiyele 
sahip olduğu daha iyi anlaĢılacaktır. 

 Trafikte algılanan yakalanma riskini artırmak için uygulamanın daha etkin ve verimli yapıl-
ması, hem genel zabıtanın trafik konusundaki duyarlılığını artıracak, hem de beklenen ger-
çek etkisini ortaya koyarak trafik kazalarına neden olan trafik kural ihlallerinin azalmasına 
katkı sağlayacaktır.  

Ġtirazlar 

 Uygulamanın baĢladığı 10 Ağustos 2009 yılından, bildirinin hazırlandığı 31 Mart 2011 tari-
hine kadar olan dönemde, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin düzenlediği ihbar tutanaklarının 
iptaline iliĢkin, mahkemelere 6 itiraz yapılmıĢ ve bunlardan 5‟i talebin reddi ile sonuçlanmıĢtır. En son 
yapılan itiraza iliĢkin yargı süreci halen devam etmektedir. Genel zabıta tarafından düzenlenen top-
lam 3 bin 466 tutanağa sadece 6 itirazın yapılmıĢ olması ve bunlardan 5‟inin mahkemeler tarafından 
reddedilmesi bile, uygulamada suistimalin olmadığının delili niteliğindedir.  

Uygulamanın YaygınlaĢtırılması 

Trafik hizmetlerinde görev yapan personel sayıları illere göre farklılık gösterse de ortak özellikleri, 
sayıca yetersiz olmalarıdır. Örneğin; Konya kent merkezinde görevli genel hizmet personel kadrosu 
3000 civarında iken, Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren personel sayısı 
195‟ir. Bir trafik polisine karĢılık ortalama 15 genel hizmet personeli görev yapmaktadır. Bazı taĢra 
ilçelerinde bir ya da iki trafik personeli hizmet vermekte olup, bu personelin de büro iĢlerinden arta 
kalan zamanlarda denetim yapmaları, beklenen etkiyi sağlamaktan çok uzaktır. Peki trafik gibi her an 
içinde aktif ya da pasif olarak bulunduğumuz bir ortamda yer alan kuralsızlıklarla mücadele etmek için 
daha fazla personelin katkısının sağlanması gerekli değil midir? Kanaatimize göre bu gereklidir ve bu 
konuda geç kalınmamalıdır. Yapılacak bir düzenleme ve uygulamanın Türkiye çapında yaygınlaĢtı-
rılmasıyla, bu sorunun önümüzdeki yıllarda çok daha azalacağı düĢünülmektedir. ġimdi genel zabıta-
nın trafik hizmetlerine katkı vermesini gerektirecek nedenlerden birkaçını sıralayarak, uygulamanın 
diğer illerimizde de yaygınlaĢtırılmasının gerekçelerini irdeleyelim. 

 Trafik kazalarının ana nedeni trafik kural ihlalleridir. Trafik kural ihlallerini azaltmanın 
yolu da eğitim ve denetimden geçmektedir. 

 Trafikte algılanan yakalanma riskini artırmak için eldeki tüm imkânlar uygun stratejilerle 
kullanılmalıdır. 

 Bir veya birkaç ilde uygulamanın yapılması beklenilen hedefe ulaĢtırmayacak, tüm ülke ba-
zında (il ve ilçelerde) hayata geçirilmesi ve uygulamanın medya araçları ile duyurulması ile, 
trafikte algılanan yakalanma riski artırılacak ve hedefe daha kolay ulaĢılacaktır. 

 Genel zabıta birimlerinde görev yapan personel, trafik hizmetlerinde görev yapan per-
sonelden sayıca çok daha fazladır. (Konya kent merkezi için 15 katı kadar) 

 Uygulama genel zabıta personeline fazladan bir yük getirmemektedir. 
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 Genel zabıtanın, kendi asli görevini yerine getirirken karĢılaĢtığı trafik kural ihlallerine 
duyarlı hale gelmesi ve bu konuda aktif bir görev üstlenmesi (ihbar tutanağı düzenle-
mek) kendi motivasyonunu da olumlu yönde etkileyecektir. 

 Trafik kurallarına uyan insanların diğer yasalara uyma oranı da yüksektir. Dolayısıyla 
trafik kurallarına uyma alıĢkanlığı kazanmıĢ bir toplumda, asayiĢ suçlarında da azalma 
meydana gelecek ve bu da genel zabıtanın iĢlerini kolaylaĢtıracaktır. Bu husus dikkate 
alındığında aslında genel zabıta, dolaylı olarak kendi iĢlerini kolaylaĢtırma çabası içine 
girdiğini bilmelidir. 

 Genel zabıta trafik kuralları konusunda bilgi sahibi olacak ve herhangi bir görev deği-
Ģikliği (trafik birimlerine alınma) durumunda kısa sürede uyum sağlayabilecektir. 

 Uygulama ile genel zabıta ve trafik zabıtası arasındaki uyum ve birlikte iĢ yapma bece-
risi de geliĢecektir. 

 Trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek için görev yapan genel zabıta personelinin 
bu konuda duyarlılığa sahip olması ve bunu kendi yaĢamında da uygulaması, perso-
nel, eĢ ve çocuklarının can ve mal güvenliğine katkı sağlayacaktır. Trafik kazalarında 
hayatını kaybeden birçok meslektaĢımızın (aĢırı hız, emniyet kemeri kullanmama vb. 
nedenlerle) olması bu hususu destekler niteliktedir. 

Uygulamada BaĢarı Ġçin Öneriler 

Trafikte algılanan yakalanma riskinin artırılması temel hedefimiz olmakla birlikte, bunun sadece poli-
siye tedbirlerin artırılması veya genel zabıtanın bu görevin içine dâhil edilmesiyle sağlanamayacağı 
da açıktır. Bu nedenle öncelikle mevzuat düzenlemeleri baĢta olmak üzere, bazı değiĢikliklere ve 
yeniliklere ihtiyaç vardır. Uygulamanın baĢarı çıtasının daha da yükselmesi ve trafikte özlenen düze-
nin sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri Ģöyle sıralamak mümkündür.  

 Öncelikle yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Mevcut haliyle trafik zabıtası dahi görevli 
olmadığı sürece (hafta izinli, senelik izinli, raporlu vs.) trafik suçlarına iliĢkin tutanak 
düzenleyememektedir. Bunu kiĢisel çabalarla yapma gayretinde olanlar olmakla birlik-
te, bu sayı oldukça azdır. Kaldı ki farklı illerde görev yapan personelin bu imkânı da 
yok denecek kadar azdır. Bu nedenle trafik zabıtası ve genel zabıtanın Türkiye‟nin ta-
mamında 24 saat (görevde olup olmadığına bakılmaksızın) trafik suçlarının önlenmesi 
ile ilgili görevli ve yetkili olması (Fahri trafik müfettiĢleri gibi) için yasal düzenleme ya-
pılması gerekmektedir. Kaldı ki Avrupa Birliği ülkelerinde yaĢanan toplumsal geliĢmeler 
ıĢığında genel eğilim, trafik polisliğinin genel polislik görevleriyle bütünleĢmesi yönün-
dedir. (EGM, 2007: 44) 

 BaĢka bir mevzuat düzenlemesi trafikteki tüm yol kullanıcılarının eĢitliğini sağlamaya 
yönelik olmalıdır. Milletvekilleri, hâkim ve savcılar gibi, trafik suçlarında cezalandırılma-
ları farklı kanuni düzenlemelere tabi olanlara iliĢkin yapılan uygulamalar, diğer insanla-
rın trafik kurallarına uyulmasına olan inancını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu 
nedenle trafikte yer alan herkesin kanun önünde eĢit sayıldığı ve hiçbir ayırıma tabi tu-
tulmadan cezalandırıldığının halk tarafından bilinmesi, trafik kurallarına uyma oranını 
ciddi anlamda artıracaktır. Örneğin; Fransa‟da yapılan otomatik hız denetim sisteminde 
iĢlemlerin tarafsız olması ve statüsü ne olursa olsun hiç kimsenin bundan kaçamaması 
yüksek düzeyde toplumsal kabulü beraberinde getirmiĢtir. (EGM,2010:43) 
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 Bir baĢka önemli kanuni düzenleme de tescil plakasına iĢlem yapılan araçların iĢleten-
lerinden ceza puanı düĢülmesi yönünde yapılmalıdır. Zira sürücülerin belirgin bir kısmı 
(özellikle sürekli trafikte yer alan ilaç mümessilleri, pazarlamacılar, ticari araç sürücüleri 
vb) trafik para cezasından etkilenmemektedir. Bu tarz sürücüler için en caydırıcı uygu-
lama ceza puanı uygulamasıdır. Birçok batı ülkesinde yapılan uygulama gibi ülkemizde 
de tescil plakasına yapılan iĢlemlerde ceza puanı uygulamasına geçilmesi halinde, tra-
fik ihlallerinde belirgin azalmalar sağlanacağı ve ancak bu sayede genel zabıtanın yap-
tığı iĢlemlerin, trafik ihlallerinin azalmasına etkili bir Ģekilde katkı sağlayacağı düĢünül-
mektedir. Örneğin; Ġngiltere‟de sürücü hız suçlarından sorumludur. Ancak ihlali yapan 
kiĢi aracın sahibi değilse, araç sahibinin ihlalde bulunan sürücünün kimliğini ispat et-
mesi gerekir.(EGM,2010:39) Sürücü davranıĢlarında sürdürülebilir değiĢiklikler ancak 
bu Ģekilde sağlanabilmektedir. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, hız kameralarınca suç 
iĢleyen sürücülere arkadan ceza yazıldığı takdirde, aracı suçun iĢlendiği esnada kulla-
nıp kullanmadığına dair herhangi bir kanıt aranmaksızın araç sahipleri mahkemeler ta-
rafından suçtan sorumlu tutulmaktadır.(EGM, 2007: 45) 

 Trafik hizmetlerinde görevli personel, araç ve teknik donanım yönünden modernize 
edilmelidir. Asli görevi olması gereken trafik denetimini yapmak yerine, park temizliği 
vb. gibi trafik düzenlemesine yönelik görevlerden arındırılmalıdır. 

 Trafik polisine verilen ek görevler alınarak trafik güvenliğini sağlamakla görevli perso-
nelin asli görevine dönmesi sağlanmalıdır. Özellikle kavĢaklarda sürdürülen trafiğin 
yönetimi görevi otomatik araçlara bırakılmalıdır.(EGM, 1999: 60) 

 Trafik denetleme hizmetlerinde görevli personelin çalıĢma Ģartlarının zorluğu da dikkate 
alınarak, onları motive edici düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Trafik personelinin 
hizmetlerinde daha verimli ve güler yüzlü, görevinde dikkatli olmasını sağlamak üzere 24 
saatte 8 saat görev yapacak Ģekilde düzenlemeler getirilmelidir.(EGM, 1999: 7) 

 Trafik hizmetlerinde görev yapacak personel çok iyi belirlenmeli ve öncelikle istekli 
olanlar arasından seçim yapılması yoluna gidilmelidir. Trafik hizmetlerini polislik olarak 
değerlendirmeyen birçok personelin, trafik sorununun çözümüne katkı sağlayamaya-
cağı da açıktır. Bu nedenle öyle düzenlemeler ve motivasyon unsurları ortaya konul-
malıdır ki, trafik denetleme hizmetlerinde görev yapmak, en az istihbarat, terörle mü-
cadele, asayiĢ, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi birimlerde görev yapmak 
kadar ilgi çekmelidir. Bugün bu ilgi yok denecek kadar azdır. 

 Genel zabıtanın trafik hizmetlerine katkı olarak yaptığı bütün çalıĢmalar mutlaka kayıt 
altına alınmalı ve personelin performans değerlendirmesinde kendisine artı puan ka-
zandırmalıdır. Örneğin; baĢarılı çalıĢmaları birbirine yakın olan iki personel arasından 
bir seçim yapılacaksa, bu personel, trafik hizmetlerine katkısı fazla olan personel olma-
lıdır. 

 Genel zabıtanın trafik hizmetlerine iliĢkin bilgi düzeyi artırılmalı ve yılda en az bir kez 
(ideali 2 kez) toplantılar yapılmak suretiyle bir önceki yılın değerlendirilmesi yapılmalı 
ve trafik hizmetlerine yapmıĢ oldukları katkılar kendilerine anlatılarak, öne çıkan per-
soneller ödüllendirilmek suretiyle teĢvik edilmelidir. 
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 Genel zabıta birim amirleri de trafik hizmetlerine verilen önemi, personeline her zaman 
hissettirmelidir. 

 Trafik zabıtası ve genel zabıtanın, medya araçlarını etkin bir Ģekilde kullanması ve bu 
uygulamanın denetim hizmetlerine sağlayacağı katkılar yönünden (bu batıda sürekli 
kullanılan bir yöntemdir) eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. 

KuĢkusuz çözüm için sadece bu sayılanların yapılması yeterli değildir. Ancak bahsedilen düzenlemelerin 
yapılmıĢ olması bile, trafikte algılanan yakalanma riskini artırmada çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

Sonuç: 

Trafik kaza istatistikleri 100 milyon taĢıt/kilometre bazında değerlendirildiğinde, bir felaketle karĢı 
karĢıya olduğumuz açıktır. Boyutları gün geçtikçe artan ve gelebileceği noktaya iliĢkin tahminler 
yapılan trafik kazaları ve bu kazalara bağlı olarak gerçekleĢen maddi ve manevi kayıpların azaltılması 
için kendisine direkt veya dolaylı olarak görev verilen kurum ve kuruluĢların ciddiyetle çalıĢmaları 
gerekmektedir.  

Sadece polisiye önlemlerle trafik kazalarının önlenebileceğini beklemek boĢ bir hayalden öteye ge-
çemeyecektir. Trafikte yer alan tüm unsurları içeren, detaylarına inilerek bilimsel araĢtırma ve çalıĢ-
malarla desteklenmiĢ ve sonuç alınmıĢ olumlu örneklerin kullanılması ve bu noktada tüm kamuoyu-
nun desteğinin alınması gerekmektedir. Zira zaman sürekli olarak insanımızın aleyhine iĢlemektedir. 
TeĢkilatımızın denetim noktasında görevli olduğu trafik probleminin çözümü için yapacağı faaliyetler-
den birisi de, kanun ve yönetmelikte açıkça yetkilendirilen genel zabıta personelinin etkin bir biçimde 
kullanılmasıdır.  

Uygulamanın Türkiye‟nin tamamında yaygınlaĢması, bu konuda daha da etkili yasal düzenleme ve 
teĢvik edici unsurların ortaya konulması, güçlü ve dinamik yapısıyla her an trafikte yer alan genel 
zabıta (sivil ve resmi) personelinin, trafik suçlarına karĢı duyarlı hale gelmesi ve kural ihlalinde bulu-
nanları tespit etmesiyle, trafikte algılanan yakalanma riski artırılacak ve bu sayede insanımızın can ve 
mal kaybına neden olan ve yıllardan beri yüzbinlerce insanımızın hayatına mal olan trafik kazaları ve 
bu kazalara bağlı olarak gerçekleĢen kayıplar minimuma indirilecektir. 
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Özet. GeliĢmiĢ ülkelerde, kiĢi baĢına düĢen araç sayıları artmadığından ve 1990'lardan beri kapsamlı 
ve etkin önlemler alındığından, trafik kazaları azalmaktadır. Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde ise, 
araç sayıları hızla artmaktadır, kapsamlı önlemler halen yeterince alınmamaktadır ya da kısmen 
alınıp, etkin gerçekleĢtirilememektedir. Bununla birlikte, trafik kazaları ile ölü ve yaralı sayılarının 
düĢürülememesinin en önemli nedenlerinden biri olan kaza yoğun noktaların (black spot) yeterince 
iyileĢtirilmiyor olmasıdır. Oysa bu noktalar istatistiksel belirlenebildiği gibi, her noktaya özel kaza 
etmenleri de belirlenip, daha etkin iyileĢtirme çalıĢmaları yapılabilmektedir. Bu çalıĢmamızda, Türki-
ye'de daha etkin trafik kaza incelemelerinin yapılabilmesi için, toplanması gerekli gördüğümüz verileri 
ve bir inceleme yöntemini öneriyoruz. 

Anahtar sözcükler. Karayolları kazaları; trafik kaza verileri; kaza neden incelemesi. 

GiriĢ 

Türkiye'de trafik kaza oranları ile ölümlü ve yaralı oranlarının [15] Avrupa Birliği (AB) ortalamalarının 
üstünde ve hatta ülke bazında en üst değerleri olan AB ülkelerinin de daha üstünde bulunduğunu 
birçok istatistik göstermektedir [25], [20], [10]. Küresel düzeyde ise, geliĢmekte olan ülkelerin ortalama 
değerleri ile örtüĢmektedir. Türkiye'de trafik kaza oranlarının AB ortalamalarının çok üstünde olması-
nın nedenleri, kazalar ile doğru orantılı iliĢkisi bulunan bazı istatistiksel veriler ile açıklanabilir. Örne-
ğin, Türkiye'de 100,000 araç baĢına düĢen kaza, ölü ve yaralı sayıları AB ortalamalarının yalnız 
üstünde kalmıyor, en üst değerleri olan AB ülkelerinin de üstünde değerler alıyor. Yolcu taĢımacılığı 
Türkiye'de %95 karayollarında gerçekleĢirken, AB'de %79 düzeyinde gerçekleĢiyor. Bununla birlikte 
daha birçok olumsuz etmen bulunuyor, örneğin, eski araç kullanım oranları AB ortalamalarına göre 
gene çok yüksek olması [1], Türkiye nüfusunun çoğunlukla genç olması ve küresel ortalamaya göre 5-
29 yaĢ arası, trafik kaza ölümleri, ölümcül hastalıklar arasında ikinci neden olarak sıralanması gibi. 
Son yıllarda Türkiye'de 1000 kiĢiye düĢen araç sayısı hızla artarak 115'e ulaĢmıĢtır. Bu değer, 350 
olan AB ortalamasının üçte biri olduğu halde, Türkiye'de kaza oranların buna karĢın çok yüksekte 
gerçekleĢiyor olması, Türkiye'de araçlarda, çevresinde ve kazaya katılan insanların trafik davranıĢla-
rında, belirgin yetersizlikler olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, TÜĠK istatistiklerinde önemli verilerin eksik olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, ülkelerin 
çoğunda birçok nedenden dolayı kayda alınmayan kazalar istatistiklere girmediğinden [9], Türkiye 
istatistiklerini de yanıltmaktadır. Bu nedenden dolayı, kaza sonucu ölenler TÜĠK istatistiklerinde ne 
yazık ki çok belirgin düzeyde yanıltıcıdır, çünkü kaza sonucu 30 gün içerisinde ölenlerin istatistiklere 
girmediğini görüyoruz. Ankara ilini kapsayan ve 2006 yılında yapılan bir çalıĢmada, trafik kaza sonu-
cu ölenlerin yaklaĢık %50'sinin bir günden az bir sürede öldüğünü, %50'sinin ise 1-30 gün içerisinde 

                                                           
*  Bu araĢtırma kısmen (TÜBĠTAK) SOBAG-108K271 projesi kapsamında desteklenmiĢtir. 
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{borakumova; yavuzduvarci; feralgecer; ilgiatay; emrahinan}@iyte.edu.tr 
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öldüğünü belirlemiĢtir [3]. 2009 yılından beri kullanılan yeni ölüm belgesi ile toplanmaya baĢlanan bu 
veriler, Türkiye düzeyinde ve geçmiĢe yönelik de genelleĢtirilecek olursa, tüm kaza ölümlerinin %50 
artıĢ ile düzeltilmesi gerekirdi. 

KentleĢmeye bakacak olursak, günümüzde, kentleĢme oranları hızla artmaktadır. Küresel düzeyde, 
2010'da nüfusun yaklaĢık %50'si kentlerde yaĢamakta iken, 2030 için %60 kentleĢme beklenmektedir 
[24]. Avrupa nüfusunun düĢüĢünün sürmesi beklendiği halde, kentleĢme oranı 2009'da %73'tür ve 
2050'de %84'e yükselmesi beklenmektedir. Türkiye nüfusunun 2050'ye dek artma beklentisi ile birlik-
te kentleĢme, değiĢik kaynaklara göre 2009'da %75 [22] ya da %70 olmuĢtur [24]. 2050'de ise %84 ile 
Avrupa ortalamasına ulaĢması beklenmektedir. Bu verilere göre ve Türkiye'de trafik koĢulların değiĢ-
meyeceğini de varsaydığımızda, Türkiye'nin nüfus artıĢına doğru iliĢkili olarak, trafik kazalarının da 
artacağını varsayabiliriz. 

Uluslararası izdüĢümlere göre [25], 2000-2020 yılları arasında, BirleĢik Krallık gibi geliĢmiĢ ülkelerde 
trafik kazaları %30 azalacaktır, geliĢmekte olan ülkelerde ise çarpıcı biçimde artacaktır. 2000-2010 
yıllarının istatistiklerinin, bu izdüĢümleri doğruladığını görüyoruz. Orta Doğu ve Türkiye için ise orta-
lama %65 artıĢ beklenmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde artıĢın baĢlıca nedenlerinden biri ise, kiĢi 
baĢına düĢen ortalama araç sayılarının hızla artmasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde ise düĢüĢün baĢlıca 
nedenlerinden biri, kaza neden incelemelerinin 1990'lardan beri yaygınca yapılıp, özellikle kaza yo-
ğun noktalarda gerekli önlemlerin düzenli olarak alınmıĢ olmasıdır. Etkin kaza neden incelemelerinin 
yapılabilmesi için, yasal açıdan gerekli kaza verilerine ek olarak, daha ayrıntılı nedensel kaza verileri-
nin toplanması gerekmektedir. 

Türkiye'nin bu çarpıcı gerçeği sonucu, trafik kaza oranlarını düĢürmeye yönelik kapsamlı çalıĢmalar bir 
süredir yapılıyor olsa da [11], [23], [20], [8], istatistiksel verilerde herhangi bir düĢüĢ görülmemektedir. 
Yaygın altyapı iyileĢtirmelerinin sürdürülmesi ile birlikte, kaza yoğun noktaların etkin iyileĢtirilebilmeleri 
için, kaza nedenlerinin öncelikle bilimsel araĢtırmalar sonucu ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kaza 
yoğun noktaların kaza nedenleri çoğunlukla oldukça karmaĢık olabildiğinden, uzmanlar ne ilk bakıĢta 
görebiliyor, ne de o noktanın ayrıntılı verileri olmadan nedensellikleri ortaya koyulabiliyor [18]. 

Türkiye'de kazaların yoğunlaĢtığı yollar biliniyor olsa da [20], istatistiksel bilgiler bölgelere göre düzen-
lenmektedir [15], daha düĢük ölçekli kaza yoğun noktalara ya da yol kesimlerine göre düzenlenme-
mektedir. Oysa, kazaların asıl oluĢum yerlerinin en çok birkaç yüz metrelik yol kesimlerde yoğunlaĢtı-
ğı Ġzmir örneğinde gösterilmiĢtir [4]. Ġzmir ilinin bazı kaza yoğun noktalarında toplanan ayrıntılı veriler 
incelenmiĢ ve kaza nedenlerinin karmaĢık veri iliĢkilerine dayandığı kısmen belirlenmiĢtir [7]. OluĢturu-
lan veritabanının coğrafi bilgi sistemleri ile iliĢkilendirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ [2] ve trafik 
yönetimi amaçlı kullanımı da incelenmiĢtir [5]. 

Bu çalıĢmamızda, Türkiye'de kaza yoğun noktaların etkin iyileĢtirilebilmeleri amacıyla gerekli ayrıntılı 
verileri öneriyoruz. Önce, var olan uygulamaya göre toplanan trafik kaza verileri tartıĢılmaktadır. Daha 
sonra, AB'de toplanan ayrıntılı kaza neden verilerini incelenmektedir. Son olarak, Türkiye'de de ayrın-
tılı kaza neden incelemelerinin yapılabilmesi amacıyla toplanması gereken ek verileri önerilmektedir. 

Türkiye'de Trafik Kaza Verileri 

Türkiye'de trafik kazaları suç belirleme amacıyla kayda alınır ve çevre, araç ve kazaya karıĢan kiĢile-
rin yetersizlikleri olay yerinde belirlenir. Olay yerinde daha ayrıntılı kaza neden incelemeleri düzenli 
olarak yapılmaz, çünkü ilgili yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Ayrıca, altyapı eksikliğinden dola-
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yı, her kazanın oluĢum noktasının küresel enlem ve boylam gibi nokta değerleri kayda alınmadığın-
dan, merkeze ulaĢmıĢ verilerden kaza yoğun noktalarını bulmak olanaksızdır. 

1.1 Trafik Kaza Tutanakları 

2008 yılına dek kullanılan trafik kaza tutanak verileri, kazaya karıĢan kiĢilerin bilgileriyle birlikte, yaklaĢık 40 
değiĢkenden oluĢmaktaydı (Ek 1). 2008 yılında yürürlüğe giren yeni maddi hasarlı kaza tutanakları ile, daha 
önce toplanan 40 değiĢken ile karĢılaĢtırılabilir yalnız 7-8 değiĢken toplanmaya baĢlanmıĢtır. Kazanın 
küresel nokta değerlerinin kayda alınması da öngörülmemiĢtir. Kazaya karıĢanlar bu tutanakları gönüllü 
olarak doldurabileceklerinden, birçok kazanın kayıtlara girmeyeceği açıktır. Bu yüzden gelecekte istatistikle-
rin, AB istatistiklerine göre, daha da yanıltıcı olacağını bekleyebiliriz [9]. Ölümlü ya da yaralı kazalarda polis 
kaydı halen yasal zorunlu olduğundan, toplanan veriler aynı kalmıĢtır. 

Kazaların kayda alınmasının baĢlıca amacı çevre, araç ve kazaya karıĢan kiĢilerin yetersizliklerini 
belirlemektir. Ġkincil amacı ise, gelecekte aynı noktada, benzer yetersizliklerden dolayı benzer kazala-
rın önlenmesidir. Ġkinci amaca ulaĢmak için, öncelikle çevrenin yetersizliklerini belirlemek gerekir. 
Bunun için de, kazaya neden olabilecek çok daha ayrıntılı verilere ve bunların bilimsel yöntemler ile 
incelenmesine gereksinim duyulmaktadır. 

1.2 Ayrıntılı Kaza Neden İncelemesi 

Trafik kazalarının nedenlerini daha kolay araĢtırmak ve daha etkin önlemlerin alınmasını sağlamak 
amacıyla birçok ülkede ek trafik kaza verileri toplanmaktadır [13]. Türkiye'de toplanan kaza verileri ise, 
yalnız kazaya katılanların suç durumlarını belirlemek amacıyla, yasal açıdan gerekli verilerdir. Bu 
veriler ayrıntılı kaza neden incelemeleri yapmak için gerekli ek verileri içermediğinden, kaza yoğun 
noktaların bilimsel yöntemler ile incelenmesi için yetersizdir. 

Ayrıntılı kaza neden incelemesi için gerekli görülen ek çevre verilerine örnek olarak Ģerit sayısı, park-
lanma yoğunluğu, ortalama hız gibi değiĢkenler kullanılabilir (Ek 2). Bu değiĢkenler, kaza yoğun nok-
taların ya da yol kesimlerinin, daha ayrıntılı incelenmesi için gerekli görülen örnek ek kaza verileridir 
[5]. Ġzmir'de, kazaların en yoğun olduğu yollarda 2005, 2006, 2007 yıllarında kayda alınan yaklaĢık 
6800 trafik kaza tutanak verilerine ek olarak kullanılmıĢtır. Bu örnek çalıĢma sonucu elde edilen 
deneyimlere dayanarak, Türkiye'de ayrıntılı kaza neden incelemeleri yapmak için önerilen ek çevre 
verilerini aĢağıda daha ayrıntılı tartıĢılmıĢtır. 

1.3 Trafik Kaza Veritabanı 

Trafik denetimi, yaptırımlar ile birlikte etkin kullanıldığında, caydırıcı olduğu birçok ülkede görülmüĢtür 
[10]. Türkiye'de de denetimi ve yaptırımı daha etkin kılmak amacıyla gerekli elektronik altyapı kısmen 
oluĢturulmuĢtur. Trafik Bilgi Sistemi (TBS), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde, Karayolu 
ĠyileĢtirme ve Trafik Güvenliği (KĠTGĠ) projesi kapsamında kurulmuĢ ve Türkiye kapsamında kazaların 
%80‟inin oluĢtuğu toplam 4500 km„lik bir yol kesiminde kullanıma 2003 yılında baĢlanmıĢtır. TBS 
kullanılarak, tutanakların birçoğuna kazanın küresel enlem ve boylam değerleri de kayıt edilmiĢtir. 
Ancak, özellikle teknik yetersizliklerin artması sonucu, 2005 yılından beri TBS etkin kullanılamamıĢtır 
[20]. Bu bağlamda, kaza baĢı küresel nokta değerleri de kaza tutanaklarına düzenli olarak yansımadı-
ğından, kaza yoğun noktaları ya da yol kesimleri merkezi verilerden belirlenemez. 

Avrupa'da Trafik Kaza Verileri 

AB ülkelerinde yapılan ayrıntılı kaza inceleme yaklaĢımlarına girmeden önce, küresel düzeyde, 
OECD'nin (Organization for Economic Cooperation and Development -Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma 
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Örgütü) bir çalıĢması kısaca irdelenecek ve ayrıca iki kuzey AB ülkesinin ulusal çalıĢmaları değerlen-
dirilecektir. 

1.4 İlgili Kaza Verisi Toplama Çalışmaları 

Bazı OECD üyeleri ve birçok üye olmayan ülkeler düzenli olarak IRTAD (International Road Traffic 
Accident Database) veritabanına veri sağlamaktadır. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı OECD 
üyeleri ise veri sağlamamaktadır. [10]. Veritabanı 1970'den beri veri toplamaktadır, ancak ülkeler 
değiĢik yıllarda katılmıĢlardır. IRTAD veritabanı daha çok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ulusal 
trafik güvenlik sorunlarını istatistiksel inceleyerek, o ülkelerin ekonomik koĢulları ile iliĢkilendirmeye 
yönelik bir çalıĢmadır; ayrıntılı kaza incelemeye yönelik veri içermemektedir. 

BirleĢik Krallık'ta Co-operative Crash Injury Study (CCIS) 1984-2010 yılları arası, yılda ortalama 1200 
ağır kazanın ayrıntılı incelemesini yapmıĢtır [18]. Öncelikli amaç, araç üreticilerinin araç güvenliklerini 
artırmalarına yardımcı olmak olmuĢ, örneğin kaza sonucu yuvarlanma durumları ayrıntılı incelenmiĢ-
tir. Kazaların çevreleri ile ilgili veriler de toplanmıĢ ve yetersizliklerin giderilmesi için kullanılmıĢtır, 
ancak belli kaza yoğun noktaları ya da yol kesimleri düzenli olarak incelenmemiĢtir. 

Almanya'da ise, GIDAS (German In-Depth Accident Study) projesi kapsamında, yalnız Dresden ve 
Hanover kentlerinde, 1999-2006 yılları arasında oluĢan kazalardan seçilen bazıları ayrıntılı incelen-
miĢtir [16]. Takım iki tekniker, bir hekim ve bir sorumludan oluĢmuĢtur. Öncelikle ölümlü ya da yara-
lanmalı kazalar incelenmiĢ. Bu çalıĢmada da, olay yerlerinin çevre yetersizlikleri belirlenmiĢtir. 

BirleĢik Krallık ve Almanya'da yapılan bu çalıĢmaların öncelikle araç güvenliğini artırmaya yönelik 
olmasının değiĢik nedenleri vardır. Bu ülkelerde oluĢan kazaların nedenleri çevre yetersizliklerinden 
değil, daha çok insan yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Küresel düzeyde, çevre yetersizliklerinin, 
kaza nedenlerinin toplam %34'ünü oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Araç ya da insan yetersizlikleri olma-
dan, yalnız çevre yetersizliklerden dolayı oluĢan kazaların oranı %3, çevre ve insan yetersizlikleri 
olup, araç yetersizlikleri olmayan kazaların oranı %26 ve çevre ya da araç yetersizlikleri olmadan, 
yalnız insan yetersizlikleri olan kazaların oranı ise %57'dir [17]. Yani, insan etmeninden sonra en 
önemli etmen çevredir ve çevre tek baĢına kazalara neden olmuyor, çevre yetersizliklerinden etkile-
nen insanın yetersizlikleri sonucu oluyor. 

1.5 Kaza Nedenlerini Ayrıntılı İncelemek Amacıyla Kullanılan Veritabanları 

Ne denli çok kaza değiĢkeni belirlenirse, o denli çok ayrıntılı kaza verisi toplanabilir. Geleneksel kaza 
tutanakları ile öncelikle suç belirlemesi amaçlandığından, çevre ile ilgili ayrıntılı veri yeterince toplan-
mamaktadır. Kaza yerinin çevre yetersizliklerini belirlemek amacıyla, daha çok kaza yoğun nokta ya 
da yol kesimlerinde daha ayrıntılı veriler toplanması için, yukarıda belirttiğimiz çalıĢmalar dıĢında, son 
20 yılda daha birçok proje yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmalardan, AB düzeyinde somutlaĢan Community 
database on Accidents on the Roads in Europe (CARE) veritabanını ve onu geliĢtirmeye yönelik 
yapılan çalıĢmaları incelenmiĢtir. 

Kaza veritabanları, her kaza tutanağı ile toplanan değiĢkenlerden ve değiĢkenlerin değerlerinden 
oluĢur. DeğiĢken sayısı arttırıldıkça, daha da ayrıntılı kaza verisi toplanabilir ve böylece kaza neden 
incelemeleri daha da esnek ya da karmaĢık yapılabilir. Örneğin değiĢken, aracın ağırlığı ve türü, 
kazaya karıĢan kiĢilerin yaĢ ve cinsiyetleri olabilir. Plaka numarası, kiĢilerin adları ya da adresleri gibi 
kiĢisel bilgiler ise saklanmaz. AB'de, kiĢisel bilgiler ancak kriminal durumlarda, yargı kararına göre 
ayrı bir veritabanında, gizli ve yalnızca belli bir süre için saklanabilir. Yasal süresi dolduktan sonra, 
hiçbir iz bırakmayacak biçimde tümüyle silinir. 
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AB'nin ayrıntılı kaza veritabanı CARE 

30 AB ülkesinin sağladığı ölümlü ya da yaralı kazaların verileri, 1999'dan beri düzenli olarak CARE 
veritabanında saklanmaktadır. Her yıl, kaza baĢı toplanan çevre, araç ve kazaya karıĢan kiĢilerle ilgili 
38 değiĢken veritabanına aktarılır. Zaman içerisinde, değiĢken sayısı 55 olmuĢtur. DeğiĢkenlerin 
alabilecekleri toplam değer sayısı ise 488'dir [14]. Bu değiĢkenler, Türkiye'de toplanan yaklaĢık 40 
değiĢkenin (Ek 1 artı kazaya karıĢan kiĢilerin bazı bilgilerinin) çoğu ile örtüĢmektedir. AB trafik kaza 
istatistikleri CARE veritabanından çıkartılmaktadır. Bu istatistiklerin yanı sıra, araĢtırma amaçlı kulla-
nıma da açıktır. Örneğin, veritabanından yola çıkarak, belli bir ülkenin kaza yoğun noktaları incelene-
bilir ya da ülkeler arası kaza yoğun noktaları karĢılaĢtırılabilir. 

CARE veritabanını besleyen ulusal CADaS kaza veritabanları 

2008 yılında sona eren Common Accident Data Set (CADaS) projesinin amacı, CARE veritabanına 
sağlanan verilerin gerekliliğini gözden geçirmek ve veri sağlayan ülkelerin, ulusal gereksinimlerini 
karĢılayacak ek verileri ile birlikte, tek bir ortamda yönetebilecekleri bir veritaban taslağı geliĢtirmekti. 
Bu bağlamda, ülkelerin kamu ve özel kuruluĢlarının bu veritabanını kullanımı ölçülmüĢ ve her ülkenin 
kullanım oranı ile en çok kullandığı değiĢkenlerin oranları belirlenmiĢtir [21]. Kurum ve kuruluĢların her 
değiĢkene verdiği önemlilik oranı, anketler ile ayrıca belirlenmiĢtir. CARE veritabanın bu kullanım ve 
önemseme istatistiklerine dayanarak, değiĢkenler ve değerleri ayrı ayrı ya çok ya da az önemli olarak 
sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırmaya dayanarak, CADaS veritabanlarında saklanması uygun görünen 
73 değiĢken ve bunların toplam 471 değeri önerilmiĢtir [26]. 488 CARE değiĢkeninin 471 CADaS 
değiĢkenine düĢmesinin açıklaması ise, CARE veritabanı kullanım istatistiklerine göre, 17 değiĢkenin 
önemsiz ya da az kullanılması anlamına gelmektedir. CARE veritabanında bulunmayıp, CADaS 
veritabanında bulundurulması önerilen ek değiĢkenlerden bazılarını (Ek 2) aĢağıda daha ayrıntılı 
incelenmiĢtir. 

Böylece, bir ulusal CADaS veritabanının, bir yandan CARE ile uyumlu, bir yandan da ulusal gereksi-
nimleri ile uyumlu olabilmesi için, bulundurması gereken verileri, CARE veritabanın gerektirdiği en az 
55 değiĢkenden ve en az 488 değerden oluĢmak durumundadır. 

Ulusal CADaS verilerinin CARE veritabanına aktarımı ise, Avrupa Komisyonu'nun önerdiği Interope-
rable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens 
(IDABC) standardına uyumlu yapılması öngörülmektedir. IDABC'in önerdiği yapısal ilkeler (Architectu-
ral Guidelines), ulusal düzeyde kullanılan bilgi ve iletiĢim uygulayımlarının, AB düzeyinde kullanılanlar 
ile uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır. 

1.6 Kaza Nedenini Ayrıntılı İnceleme Yöntemleri 

Ölümlü ya da yaralı kazaların nedenlerinin düzenli bir biçimde ve ayrıntılı incelenebilmesi için ve etkin 
önlemlerin geliĢtirilebilmesi için, etkin bir yöntemin uzun süreli uygulanması gerekmektedir. Bu amaç-
la, kaza nedeninin ayrıntılı incelenebilmesi için, ilgili bir yöntem kurumsallaĢtırılmalıdır. Bu yöntem bir 
kurumsal düzenden ve bir kurumsal süreçten oluĢmalıdır. 

Kaza inceleme düzeni 

Bazı AB ülkelerinde bulunan birimlerden esinlenerek oluĢturulmuĢ bir örnek kurumsal düzenin bu 
birimlerden oluĢması önerilmektedir [6]: 

Ağır kazaların incelenmesi üzerine uzmanlaĢmıĢ polis birimleri; görevlendirme: uzun süreli. 

Kaza nedenlerini ayrıntılı inceleme projeleri; görevlendirme: orta ya da uzun süreli. 
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Trafik güvenliğinin artırımının sağlandığını denetleyen bir ulusal trafik kaza güvenlik birimi; görevlen-
dirme: uzun süreli. 

Özel ağır kazaların incelenmesi amacıyla, bağımsız bir birim/sivil toplum kuruluĢu; görevlendirme: 
kısa süreli. 

Özel ağır kazaların topluma etkisi daha yaygın olacağından, resmi birimlerin, sivil toplum kuruluĢu 
gibi bağımsız birimler ile ortak inceleme yaparak, sonuçların toplum karĢısında daha inandırıcı olma-
ları amaçlanmaktadır [19]. 

Kaza inceleme süreci 

Yine bazı AB ülkelerinde izlenen kaza inceleme süreçleri örnek alınarak, inceleme sürecinin 4 önemli 
aĢamadan oluĢması önerilmektedir [18]: 

Kurumsal: Düzenli kaza verilerinin toplanması ve kaza istatistiklerinin oluĢturulması. 

Ayrıntılı inceleme: Ölümlü ve yaralı kazalarda uzmanlaĢmıĢ polis birimlerin ek kaza verileri toplaması. 

Önlemler: Kaza nedenlerin ayrıntılı incelenmesi sonucu alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması. 

ĠĢlevsel: Kurumun nasıl veri toplayacağını ve hangi istatistiklere yönelik veri toplayacağını belirlenmesi. 

Türkiye Ġçin Önerilen Kaza Verileri 

Burada önerdiğimiz kaza verileri ve ayrıntılı inceleme yönteminin amacı, Türkiye'nin kaza yoğun 
noktalarını ya da yol kesimlerini daha ayrıntılı veriler toplayarak, inceleyip, kaza çevrelerinin olası 
yetersizliklerini belirleyerek, etkin önlemlerin alınmasını desteklemektir. Önerilerimizde AB örneklerin-
den esinlenmemizin nedeni, Türkiye'nin halen içinde bulunduğu AB uyum sürecinde, AB standartları-
nı ortaya koymaktır. Bu bağlamda, aĢağıda verdiğimiz öneriler, CARE veritabanına ve onun CADaS 
iyileĢtirme yaklaĢımına uyumlu olarak geliĢtirilmiĢtir. 

1.7 Önerilen Trafik Kaza Verileri 

Bu çalıĢmada, Türkiye için CARE uyumlu bir ulusal CADaS veritabanının geliĢtirilmesi önerilmektedir. 
Kazanın çevresi ile ilgili daha ayrıntılı veri toplamak amacıyla, 25 ek değiĢken uyun görülmektedir (Ek 

2). Bunlar, Ģu an toplanan yaklaĢık 40 değiĢken ile birlikte toplam 65 değiĢken eder. Yani, kaza baĢı 
65 değiĢkenin değeri belirlenecek olursa, ayrıntılı kaza neden incelemesi yapılabilecektir. Belirtilen 
trafik ile ilgili değerler, trafik sayaçlarından ya da kameralarından elde edilebilir. 

Araç ve kazaya karıĢan kiĢilerin yetersizliklerini daha ayrıntılı incelemek amacıyla, CADaS için öneri-
len değiĢken ve değerlerin Türkiye için gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

1.8 Kaza Nedenini Ayrıntılı İnceleme Yöntem Önerisi 

Kullanılabilecek bilimsel yöntemlerden yalnızca küme incelemesine kısaca değinilmiĢtir ve ayrıntıları-
na girmeden, uygulama ağırlıklı bir yöntemi kısaca açıklanmıĢtır. Bu yöntem yalnız öneri niteliğinde 
olup, Türkiye'de yapılabilirliğini tartıĢmak amacıyla verilmiĢtir. 

Çok boyutlu veri kümeleĢmeleri 

Bilimsel veri inceleme yöntemi olarak, veri madenciliğinde de yaygınca kullanılan, küme inceleme 
yöntemleri kullanılabilir. Belli bir kaza yoğun noktada ya da yol kesiminde toplanan değiĢkenler ve 
değerleri çok boyutlu veri iliĢkileri kurduğunda, çok boyutlu veri kümeleĢmeleri ortaya çıkarsa, bunlar 
o çevrenin karmaĢık yetersizliklerini örnekliyor olabilir. Örneğin, belli bir noktada yapılan düzenli 
ölçümler sonucu, yağmurlu havada, parklaĢma yoğunluğu arttığında, ortalama araç aralığı yükseld i-
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ğinde, kaza olasılığının belirgin ölçüde arttığını gösterebilir. Bu üç değiĢken, üç boyutlu bir uzayı açar, 
her değiĢkenin değerleri, o boyutun derinliğini belirler ve her üç boyutta değer alan kazaların toplamı, 
üç boyutlu bir kaza olasılık dağılımını oluĢturur. 

Trafik kaza uzman takımlarının oluĢumu ve çalıĢma düzeni 

Her takımın düzenli olarak görevlendirileceği, öncelikli bir sorumluluk bölgesi belirlenmelidir. Örneğin, 
Türkiye'nin kaza yoğun yolları [20], benzer kaza yoğunluklarından oluĢan bölgelere ayrılabilir. Yoğun-
luk değeri ise, örneğin haftada en çok bir kaza beklentisi olabilir. Kaza beklentisinin yüksek olduğu, 
bayram gibi günler ise, belirlenecek yoğunluğun alt değerini oluĢturmalıdır. Kaza baĢı toplanacak 
yüzlerce kaza değerinin bir günden daha uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özel 
uzman takımı 3-4 kiĢiden oluĢabilir. Bir kaza oluĢumu bildirildiğinde, hep aynı takım görevlendirilebilir. 

BiliĢim destekli kaza nedenini ayrıntılı inceleme 

Örneğin, tablet bilgisayar ile donatılmıĢ bir araç kullanılarak, olay yerine ulaĢılabilir ve kaza verileri 
olay yerinde veritabanına girilebilir ve gerçek zamanlı kaza neden incelemeleri yapılabilir. Ġncelemele-
rin sonuçları ise, olay yerinde doğrulamak için kullanılabilir. Bilgisayara yüklenmiĢ, ayrıntılı kaza 
neden incelemelerini destekleyecek bir uygulama kullanılabilir. Bu uygulama, veritabanını kullanarak, 
sözünü ettiğimiz küme incelemesi yaparak, çevre yetersizliklerini olasılıkları ile birlikte hesaplayabilir. 
Uygulama, verileri kullanıcı ile etkileĢimli değerlendirerek, verilerden öğrenebilen bir uzman dizgesi 
olarak geliĢtirilebilir. Bu uzman dizgesinin en önemli özellikleri arasında bunları sayılabilir: 

Kaza yoğun noktalarda daha önce toplanan birçok kalıcı çevre özelliklerinin defalarca ölçülmesini ve 
veritabanına girilmesini önleyebilir. 

Çevre yetersizliklerini gerçek zamanlı belirleyebilir. 

Belirlediği çevre yetersizliklerine örnek düzeltmeleri gerçek zamanlı önerebilir. 

Kaza veritabanını içinde saklayarak, olay yerinin çevre özelliklerinin zaman içinde değiĢiminin ince-
lenmesini sağlar. 

Kazaya karıĢan kiĢi ve araçlar ile ilgili veriler de toplanarak, çevre verileri ile birlikte tümleĢik değer-
lendirilip, daha karmaĢık kaza neden incelemeleri de yapılabilir. 

Sonuç 

CARE, ülkeler arası kaza verilerini bağdaĢık bir biçimde sakladığından, istatistikleri oldukça sağlıklı 
ülkeler arası karĢılaĢtırmaları göstermektedir. Türkiye'nin kaza istatistiklerini AB istatistikleri ile sağlıklı 
bir biçimde karĢılaĢtırabilmek amacıyla, Türkiye'nin AB üyeliği beklenmeden, CARE geliĢmelerini 
izleyip, CADaS standardına bir an önce uyum sağlaması yararlı olabilir. Özellikle, Türkiye'de kaydedi-
len kaza yoğun noktaların ya da yol kesimlerinin, AB benzerlerinin çözümleri, daha kalıcı çözümler 
geliĢtirmekte yardımcı olabilir. 

KentleĢme oranı gittikçe artan bir Türkiye'de, amaç yalnız sağlıklı ulaĢıma doğru yol almak ile kalmı-
yor. Sağlıklı kentsel yaĢamı belirleyen karayolu, raylı ve deniz ulaĢımının yanısıra, daha birçok altyapı 
ve hizmetten oluĢan etkenlerin tümleĢik değerlendirilebilmesi sonucu sağlıklı yaĢama doğru yol alına-
bilir. Bu yolda sağlıklı ilerlemek amacıyla, ilgili verilerin tüm altyapı ve hizmetlerden kapsamlı toplanıp, 
tümleĢik değerlendirilmesi gerektiği gibi [12], trafik kazalarının da etkin incelenebilmesi için gerekli 
çevre, araç ve insan verilerinin düzenli toplanıp, tümleĢik değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu bağ-
lamda, CADaS ve CARE Türkiye için gerekli birer veri altyapısıdır. 
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Ek 

Ek 1.Türkiye'de 2008 Yılına dek Kullanılan Trafik Kaza Tutanağının Çevre, 
Araç ve Sürücü ile Ġlgili DeğiĢkenleri. 

Çevre Araç Sürücü 

haftanin_gunu yaya_kadirimi_cm model_marka_cins kazaya_karisan_surucu_yasi 

saat_dakika banket_cm kullanim_amaci kaza_karisan_ki 

sokak_id trafik_isr_lev hasar_miktari 
kaza-

ya_karisan_surucu_alkol_kont
rol 

hava_durumu yolda_calisma kusurlu_sayisi olen_yaya 

gun_durumu trafik_gorevlisi kusur_dagilimi_asli olumlu_sayisi 

yol_sorununa_ait_uyarici_isa
retleme 

goruse_engel_cisim istiap_haddi_asmis yarali_sayisi 

yolun_kaplama_cinsi 
arac_haricinde_hasar_

goren_unsurlar 
kaza_arac_sayi  

yolun_yuzeyi koordinat_x   

yolda_munferit_cukur koordinat_y   

trafik_lambasi adres   

aydinlatma yil   

yol_serit_cizgisi    

 

Ek 2.Türkiye'de Trafik Kazalarının Ayrıntılı Neden Ġncelemelerinin EtkinleĢtirilebilmesi Amacıyla Kaza 
BaĢı Toplanması Önerilen Ek Çevre DeğiĢkenleri. 

Çevre 

Yol Yolun Çevresi Trafik 

Yol bölünmüĢlük Arazi kullanımı Trafik ortalama hızı 

ġerit sayısı Kentsel yoğunluk Araç türü trafik kompozisyonu 

ġerit geniĢliği Parklanma yoğunluğu Araçlar arası ortalama aralık 

Yatay yol geometrisi Yola açılan yol ağzı sayı Trafik akımı 

DüĢey yol geometrisi Yaya geçidi sayısı Trafik yoğunluğu 

GörüĢ açıklığı Ġki kavĢak arası mesafe Hız farklılaĢmaları 

Yaya kaldırım geniĢliği Yaya geçiĢ sıklığı ġerit disiplini/sollama sıklığı 

Küresel enlem Banket/ofset geniĢliği Durma, yolcu indirme bindir 

Küresel boylam Köprülü kavĢak var mı? U-dönüĢ sıklıkları 
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ÖNSÖZ 

 

Nüfus artıĢı ve teknolojideki geliĢmeler, toplum yapısında ekonomik ve sosyal dönüĢümlere neden 

olarak büyük kentleri ve metropolleri birbirine bağlayan karayollarının önemini artırmıĢtır.  

Motorlu taĢıt sayısındaki ve dolayısıyla karayolu kullanımındaki artıĢ, özellikle önlem almayan geliĢ-

mekte olan ülkelerde karayolunda meydana gelen kazaların da artmasına neden olmaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar göstermektedir ki; eğer mevcut eğilim hiç müdahale edilmeden devam edecek olursa, 

önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünyanın birçok bölgesinde karayollarındaki kazalarda meydana 

gelen kayıplar daha da fazla artacaktır.  

Avrupa Birliği tarafından ulaĢım konusuna iliĢkin hazırlanan tüm dokümanlarda, trafiğin giderek artan 

potansiyel bir tehlike oluĢturduğu sık sık ifade edilerek, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik ortak politikalar geliĢtirilmeye çalıĢılmakta, bir dizi kararlar alınmakta ve projeler 

yürütülmektedir. 

Dünyadaki trafik kazası verileri de bu konuda acil ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini açıkça 

gözler önüne sermektedir. ġöyle ki; dünyada trafik kazalarında her yıl yaklaĢık 1 milyon 250 bin kiĢi 

hayatını kaybetmekte, yaklaĢık 50 milyon kiĢi de yaralanmaktadır. Her gün 25 yaĢından küçük yakla-

Ģık 1.100 kiĢi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler trafik 

kazaları için, geliĢimlerine ayırdıkları bütçeden daha fazla finansal kaynak ayırmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda motorlu taĢıt sayısındaki artıĢın diğer ulaĢım araçlarına göre daha fazla olma-

sı ve yüksek standartlı yol yapımına geçilmesi, karayollarını ön plana çıkartmaktadır. Bu süreçte araç 

üretiminin artmasıyla beraber, aynı yolları kullanan araç sayılarında da artıĢlar görülmektedir. 1992 

yılında toplam araç sayısı 4 milyon civarında iken 2011 yılına gelindiğinde bu sayı 16 milyonun 

üzerindedir. 

Bununla birlikte ülkemizdeki son beĢ yıllık trafik kaza verileri incelendiğinde; hayatını kaybeden kiĢi 

sayısında yaklaĢık %25‘lik bir azalma, toplam kaza sayısında ise yaklaĢık %25‘lik bir artıĢ meydana 

gelmiĢtir. Kazaya karıĢma oranı da yıllara göre artıĢ gösteren bir diğer parametredir. 

Trafik alanı, kentte yaĢayan bir insanın günün önemli bir zaman diliminde yoğun olarak içinde bulun-

duğu, etkilerine doğrudan maruz kaldığı, tüm alıĢılmıĢ davranıĢlarını sergilediği, hem bir eğitim alanı 

hem de bir uygulama alanıdır. Bu bağlamda, ―karayollarının çevresel komĢuluklarını, sürücü ve yaya-

ların genel kültür bilinci ve eğitimlerini, araçların üretim ve bakım koĢullarını‖ ekleyerek, bu ―sorunsal 

alana‖ kapsamlı bir yaklaĢım çerçevesinde bakma zorunluluğu bulunmaktadır.  
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Trafik çok yönlü bir yapı olması münasebetiyle, trafik sorununun tek yönlü bir iyileĢtirme çabası ile 

çözümlenebilmesi elbette ki düĢünülemez. Trafik sorununun çözümü altyapı, mevzuat, eğitim, dene-

tim, ilkyardım acil müdahale ve kurtarma hizmetlerinin koordineli bir Ģekilde ve eksiksiz yerine getiril-

mesi ve alternatif taĢıma sistemlerinin geliĢtirilmesi noktalarında ele alınarak, topyekün bir geliĢme 

sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede, baĢta ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, yasal olarak kara-

yolu trafiğiyle ilgili görev ve sorumluluğu bulunan diğer bakanlık, kurum, kuruluĢlar ile üniversiteler ve 

sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla 2001 yılından günümüze kadar olan süreçte karayolu trafik 

güvenliği konulu kongre ve sempozyumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında Genel Müdür-

lüğümüzce düzenlenen I. ve II. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergilerine iĢtirak eden 

katılımcılardan gelen olumlu görüĢler, bu tür bilimsel etkinliklerin devam etmesi yönünde gelen talep-

ler doğrultusunda 2012 yılında III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisinin gerçekleĢtiril-

mesine karar verilmiĢ, konuya iliĢkin olarak; Ülkemizde karayolu trafik güvenliğine katkı sağlayan 

kamu ve özel sektör kuruluĢları ile Üniversiteler ve meslek örgütleri mensuplarının, diğer bir deyiĢle 

uygulamacılarla bilim insanlarının bir araya getirilerek karayolu trafiği alanında yapmıĢ oldukları bilim-

sel çalıĢmaların karĢılıklı olarak paylaĢılması amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü-

müz ve Polis Akademisi BaĢkanlığımız, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Gazi Üniver-

sitesi Rektörlüğü, BahçeĢehir Üniversitesi Rektörlüğü ile TÜVTURK iĢbirliğiyle 16-18 Mayıs 2012 

tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezinde ―III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempoz-

yum ve Sergisi‖ düzenlenmiĢtir.  

Öte yandan; sempozyumun ilk gününde ―Trafikte Sorumluluk ve ĠĢbirliği‖ konulu bir panel gerçekleĢt i-

rilmiĢ, iki gün boyunca 24 ayrı oturumda karayolu trafik güvenliği alanında bilimsel içerikli 85 sözlü 

bildiri sunulmuĢtur. Ayrıca yine üç gün boyunca düzenlenen sergide katılımcı kurum, kuruluĢ ve 

firmalar, trafik ve yol güvenliği alanında ürün ve hizmetlerini tanıtmıĢlarıdır.  

Sempozyumun, trafik güvenliğine olumlu katkılar sağlaması dileği ile emeği geçen herkese teĢekkür 

eder, kazasız günler temenni ederim.  

 

Mehmet KILIÇLAR 

Vali 

Emniyet Genel Müdürü 
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TAKDĠM 

 

Tekerliğin icadından beri insanlık trafiğin içerisinde yaĢamak zorundadır. Bu zorunluluk kıyamete 
kadar da sürecektir. Ġnsanoğlu ana rahmine düĢtüğü günden mezara konulduğu ana kadar trafik 
olgusunun içerisinde yer almaktadır. Evin içerisinde yatalak olarak hayatını sürdürenler hariç, günlük 
yaĢantımızda ister sürücü, ister yolcu istersek de yaya olarak bulunmaktayız ve bu süreç, sabah 
kalkıp evden adımımızı dıĢarıya atmamızdan eve dönünceye kadar ki sürenin bir kısmını kapsamak-
tadır. 

Trafik bu kadar hayatımızın içerisinde olması ve hayatımızı kolaylaĢtırmasının yanı baĢında, maale-
sef bizlere büyük acılar da yaĢatmaktadır. 

Dünya geneline ve ülkemize baktığımızda; savaĢlardan ve terör saldırılarından daha fazla insan trafik 
kazaları sonucunda hayatını kaybetmektedir. 

Geçtiğimiz yıla, yani 2011 yılına baktığımızda: trafik kazası sonucu 3835 vatandaĢımız kaza mahal-
linde hayatını kaybetmiĢ, 238.074 vatandaĢımız ise yaralanmıĢtır. Kazalarda ölü ve yaralı sayısını 
365‘e böldüğümüzde, günde ortalama 11 kiĢi hayatını kaybediyor, 650 kiĢi ise yaralanıyor veya sakat 
kalıyor demektir. Hayatını kaybedenlerin sayısı sadece olay yerinde ölenlerin sayısıdır. Ambulansta 
ölenleri ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 30 gün içerisinde ölenleri de hesaba kattığımızda maalesef 
bu rakam daha da yükselmektedir. 

Bu acı tabloya dıĢardan baktığımızda, insan kusurunun kazalara sebep olma oranını % 90 civarında 
görmekteyiz. Bunu azaltmanın en kolay ve en önemli yolu da eğitimdir. Bundan hareketle, karayolu 
trafik güvenliği alanında yapılan akademik çalıĢmaların ve trafik sorununa iliĢkin çözüm önerilerinin 
bilimsel bir platformda paylaĢılarak tartıĢılması amacıyla 16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzen-
lenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu düzenlenmiĢtir. 

Elinizdeki kitap sempozyuma gönderilen bildirilerden oluĢan üçüncü kitaptır. Diğer iki kitapla birlikte 
trafik güvenliği probleminin çözümü adına katkı sağlaması, ülkemizde ve dünyada daha az trafik 
kazası, buna bağlı olarak da, en az ölüm ve yaralanma olması temennisiyle, baĢta bildiri sahipleri 
olmak üzere emeği geçen herkese teĢekkür eder, kazasız günler dilerim. 

 

Mehmet Kamil EKMEKÇĠ 
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EMNĠYET GENEL MÜRDÜRÜ 
SAYIN MEHMET KILIÇLAR‟IN 

3. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ  
AÇILIġINDA YAPTIĞI KONUġMA 

 

Sayın ĠçiĢleri Bakanım,  

Sayın UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanım, 

Saygıdeğer milletvekillerimiz, 

Değerli meslektaĢlarım, 

Çok kıymetli misafirlerimiz, 

Basınımızın değerli temsilcileri, 

 

Sözlerime baĢlamadan önce karayolu trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiĢ olduğumuz 
―Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi‖ne teĢriflerinizden dolayı büyük onur ve mutluluk 
duyduğumu belirterek hoĢgeldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Karayolu trafik kazaları; gösterilen tüm çabalara rağmen,  dünya çapında ölüm, yaralanma ve sakat-
lanmaların baĢlıca sebebi olarak büyük bir sorun olma özelliğini devam ettirmektedir.  

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında 2010 ve 2011 yılları karĢılaĢtırıldığında; ölümlü kaza 
sayısında %3,6, hayatını kaybeden kiĢi sayısında ise %5,2 oranında bir azalma yaĢandığı görülmek-
tedir. Bu düĢüĢ sevindirici ama yeterli değildir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, trafikte meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıy-
la, kaza sebeplerini bilimsel olarak tespit etmeye yönelik araĢtırmalar yapıyor, elde edilen veriler 
doğrultusunda uygulama ve denetim planları hazırlıyoruz.  

Bu planlar doğrultusunda yaptığımız etkin denetimlerle, kural ihlallerini önleyerek, kazaları, ölüm ve 
yaralanmaları en aza indirmeye çalıĢıyoruz.  

Denetimlerimizde aynı zamanda, trafik kuralı ihlali neticesinde vatandaĢlarımıza karĢılaĢabileceği 
tehlikeler konusunda uyarılarda bulunarak, onların can ve mal emniyetlerini sağlamaya yönelik bilg i-
lendirme faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 

Bunun yanında, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün organizasyonu ve valiliklerimizin koordinasyonunda 
ülke genelinde “sürücü ve yaya eğitim seminerleri” düzenlenmekteyiz.  

Bu kapsamda yılda ortalama 1 milyon 200 bin yol kullanıcısına eğitim verilmektedir. Önümüzdeki 
süreçte,  

Hem verilen eğitimin kalitesini yükseltmeyi, hem de eğitim verilen yol kullanıcı sayısını artırmayı 
hedefliyoruz.  

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak 2011 yılında 24.431 personel ve 2.578 ekip aracı ile yürüttüğümüz 
trafik hizmetlerinde; vatandaĢımıza daha güçlü bir donanımla hizmet sunmak için, 6.000‟e yakın 
personelimize meslekleri ile ilgili değiĢik konularda hizmet içi eğitim vermiĢ bulunuyoruz.  
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2012 yılı sonuna kadar; ―denetim,  kaza araĢtırması, kaza analizi, bilirkiĢilik, takograf, alkolmetre, 
radar ve ileri güvenli sürüĢ teknikleri‖  konularında, 10.000‘e yakın trafik personelimize de eğitim 
vermeyi hedefliyoruz. 

Ülkemizde yaĢanan trafik kazaları ve bu kazalar sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 
azaltılması için, daha farklı yöntemler geliĢtirmek gerektiğinin bilinciyle, yürüttüğümüz bazı çalıĢmalar 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Karayolu trafik güvenliğinin daha etkin bir biçimde sağlanabilmesi için;  

Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları; adli ve idari iĢlemlerdeki sorunları 
gidermek ve Avrupa Birliği trafik kaza veri tabanı ile uyumlu olay yeri bilgisi toplamak amacıyla, Ģekil 
ve içerik bakımından yeniden düzenlenmiĢtir. 

Sürücülerde, ―polis görmese de hatalarım birileri tarafından tespit edilip ceza yazılabilir‖ düĢüncesi 
uyandırmaya yönelik olarak, bilinen denetim yöntemlerinin dıĢında farklı denetim stratejileri geliĢtirme 
çalıĢmalarımız devam etmektedir.  

Sürücü belgesi verme sisteminin yeniden yapılandırılması ve Avrupa Birliği standartlarına uygun hale 
getirilmesi çalıĢmalarımızı yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 

Ayrıca, güvenli sürüĢ teknikleri eğitim alanlarının ülke genelinde yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢma-
larımız da devam etmektedir. 

 

Sayın bakanlarım, değerli misafirler; 

Yapılan denetimlerin trafik güvenliğine katkısı Ģüphesiz çok büyüktür. Fakat trafik sorununun yalnızca 
denetim faaliyetleriyle çözülemeyeceğinden hareketle, trafik güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizi; diğer 
kurum ve kuruluĢlarla, üniversitelerle ve sivil toplum örgütleriyle iĢbirliği içerisinde sürdürmeye özen 
gösteriyoruz.  

Bugün açılıĢını yaptığımız ―Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi‖ bu iĢbirliğinin en güzel 
örneklerinden biridir. Bu anlamda; benzer etkinliklerin gelecek yıllarda daha da artması ve sonuçla-
rından yararlanılarak hizmetlerin geliĢtirilmesi en büyük arzumuzdur. 

Sempozyumumuz, ĠçiĢleri Bakanlığımız ve UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığımız koordi-
nesinde, üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle iĢbirliği içerisinde düzenlenmiĢtir. 

Ülkemizde karayolu trafik güvenliğine katkı sağlayan kamu ve özel sektör kuruluĢları ile üniversiteler 
ve meslek örgütleri mensuplarının, diğer bir deyiĢle uygulayıcılarla bilim insanlarının yapmıĢ oldukları 
bilimsel çalıĢmalar karĢılıklı paylaĢılacaktır. 

Sempozyum ve sergi kapsamında, bugün öğleden sonra ―Trafikte Sorumluluk ve ĠĢbirliği‖ konulu bir 
panel gerçekleĢtirilecek, 17-18 Mayıs tarihlerinde ise dört ayrı salonda bilim kurulunca tespit edilen 
85‟i sözlü, diğerleri poster olmak üzere toplam 155 bildiri sunulacaktır.  

Yine sempozyum etkinlikleri kapsamında düzenlenen karayolu trafik güvenliği ―Kısa Metrajlı Film‖, 
―Kısa Metrajlı Film Senaryosu‖ ve ―AfiĢ Tasarımı‖ yarıĢmalarında dereceye girenlere bugün ödülleri 
verilecektir.  
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Ayrıca üç gün boyunca, 47 kurum, kuruluĢ ve sektör temsilcisinin trafikle ilgili hizmet ve ürünleri fuar 
alanında sergilenecektir. 

Sözlerime son verirken, sempozyumun ülkemize ve vatandaĢlarımıza yararlı olmasını diliyor, bu 
etkinliğin gerçekleĢmesinde destekleriyle bizleri onurlandıran Sayın ĠçiĢleri Bakanımıza,   

Sempozyuma değerli katkılarından dolayı Sayın UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanımıza 
Ģükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca Gazi Üniversitesi ile BahçeĢehir Üniversitesi Rektörlüklerine ve Polis Akademisi BaĢkanlığına 
katkılarından dolayı teĢekkür ediyor, teĢrif eden tüm misafirlerimize saygılar sunuyorum. 
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3N AĞIR HĠZMET OTOKORKULUĞUNUN ÇARPIġMA DAVRANIġININ SAP2000 
PROGRAMI YARDIMIYLA MODELLENMESĠ 

 

Mehmet Mahir YÜNCÜOĞLU1                        

Ali Osman ATAHAN1                        

ÖZET 

Yolkenar güvenlik sistemleri, yol platformuna paralel olarak yerleĢtirilen ve araç içindeki canlıları 
korumak için tasarlanan yapılardır. Bu sistemlerin yeterliklerinin belirlenmesinde tam boyutta çarpıĢ-
ma testlerinin yapılması zorunludur. Bahsi geçen testlerin yüksek maliyetli olması, yurt içinde test 
olanağı bulunmaması, testlerin hızlı sonuçlandırılamaması ve sonuçlarının öngörülememesi gibi 
dezavantajlardan dolayı alternatif metotlar üretilmeye çalıĢılmaktadır.  

Bu alternatif metotların temel amacı, gerçek testleri yapmadan önce çıkması olası sonuçları görmek 
ve gerekirse sistemde yapısal değiĢiklikler yapmaktır. Bilgisayar ortamında sanal olarak yapılan bu 
çalıĢmalar içerisinde en yaygın olarak kullanılanı dinamik analiz programlarıdır. Bu programlar her ne 
kadar gerçek testlere yakın sonuçları vermekte ise de dinamik çözümler yaptığı için süre ve bilgisayar 
donanımı bakımından olumsuzluklar içermektedir. Statik analizlerin daha hızlı ve kolay çözümlemeler 
yaptığı düĢüncesiyle bu çalıĢmada dinamik yüklemeler statik eĢdeğer yüklemelerle temsil edilmeye 
çalıĢılmıĢtır. 

Bu bildiride, 3N Ağır Hizmet Otokorkuluğu (AHO) olarak bilinen bir sistemin dinamik çarpıĢma davra-
nıĢı statik analizler kullanılarak tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Statik analizde kullanılan modellerin ve 
yükleme Ģekillerinin kalibrasyonu ve uygunluğu gerçek çarpıĢma test sonuçlarıyla karĢılaĢtırılarak 
belirlenmiĢtir. Statik analizler SAP2000 programı kullanılarak yapılmıĢtır. Dinamik yüklerin statik 
eĢdeğer yüklemeleri, yüklerin büyüklük, Ģekil ve geometrisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Statik yükleme 
durumunda ortaya çıkan sayısal ve görsel sonuçların gerçek davranıĢa uygunluğu karĢılaĢtırılarak 
yorum yapılmıĢtır. Sonuç olarak 3N AHO sistemine ait gerçek çarpıĢma testlerine uyumlu eĢdeğer 
statik yükleme özellikleri sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Karayolu Güvenliği, Ağır Hizmet Otokorkuluğu, ÇarpıĢma Testi, EN 1317, Sonlu 
Elemanlar Analizi, SAP2000, Statik Analiz. 

 

1Mustafa Kemal Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Hatay, Türkiye 

 

1. GĠRĠġ 

Karayolu yol kenarlarında kullanılan pasif güvenlik tertibatlarından bir tanesi otokorkuluklardır. Çar-
pan araçları karayolu içerisinde, mümkünse güvenlik Ģeridinde tutmak ve araçları yavaĢlatarak dur-
durmak üzere tasarlanırlar (AASHTO, 2002). En hafifinden en ağırına kadar birçok araç sınıfına göre 
koruma seviyeleri bulunan bu tertibatların en yüksek seviye koruma sağlayan tipine literatürde ağır 
hizmet otokorkuluğu (AHO) denmektedir. 
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Ülkemizde kullanılan ilk AHO Alman patentli Süper Rail‘dir (BAST, 2001). Bu sistem birçok yerde hala 
kullanılmakta olup oldukça pahalı bir sistemdir. Otoyollar ülkemizde ilk yapılmaya baĢlandığı yıllarda 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Süper Rail‘e alternatif olacak bir sistemin tasarlanmasını 
istemiĢtir. 1987 yılında ALKA Ģirketi Amerikan AASHTO standartlarına uyumlu olacak Ģekilde 3N 
AHO olarak adlandırılan ve bugün hala kullanılmakta olan sistemi geliĢtirmiĢtir (AASHTO, 2002). 3N 
AHO ülkemizde ilk defa 1987 yılında Sakarya-Gerede otoyolunda kullanılmıĢtır. Ġlk kullanım tarihin-
den bu zamana kadar sistem, Türkiye‘nin birçok bölgesinde AHO gerektiren köprü üstü, dik Ģev ve 
yoğun ağır vasıta trafiği bulunan yollarda güvenle kullanılmıĢtır. (ġekil 1). 

 

 

 

  

 

 

 

ġekil 1. 3N Ağır Hizmet Otokorkuluğu Uygulamalarından Resimler 

1.1.2011 tarihinde ülkemizde uygulamaya giren Avrupa ÇarpıĢma Test Standardı EN1317 doğrultu-
sunda, 3N AHO sisteminin yeterliğinin belirlenerek CE belgesi alınması zorunlu hale gelmiĢtir (CEN, 
1998). Bu amaçla sistem üzerinde EN1317 standardına uygun olarak çarpıĢma testi yaptırılması 
ihtiyaç olmuĢtur (TSE, 2006). 

ÇarpıĢma testleri yapılması zahmetli, maliyeti yüksek ve sonucunun önceden kestirilemediği deney-
lerdir. Bununla birlikte, çarpıĢma testlerini yapan merkezler de hem yoğun hem de az sayıda oldu-
ğundan bu testler yapılmadan önce otokorkulukların çarpıĢma davranıĢının yaklaĢık olarak tahmin 
edilebilmesi mühendislere büyük bir rahatlık ve maddi kazanç sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, otokor-
kulukların çarpıĢma davranıĢlarını yaklaĢık olarak tahmin etmek ve kısa sürede sonuca ulaĢabilmek 
amacı ile eĢdeğer bir statik analiz metodu kullanılması denenmiĢtir. Ġlk kez yapılacak olan bu çalıĢma 
ile gerçek çarpıĢma test sonuçları bilinen 3N AHO sisteminin benzer davranıĢının SAP2000 programı 
ile belirlenmesi amaçlanmıĢtır (CSI, 2009). Elde edilen ilk sonuçlar, statik analiz yapabilen SAP2000 
programının gerçek çarpıĢma test sonuçlarına yakın sonuçlar verdiği belirlenmiĢtir.  

2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR 

Literatürde otokorkulukların çarpıĢma davranıĢının belirlenmesi üzerine birçok yapılmıĢ çalıĢma 
mevcuttur. Bu araĢtırmaların bir kısmı gerçek çarpıĢma testleri ile diğer bir kısmı ise bilgisayar prog-
ramları kullanılarak yapılmıĢtır. Son yıllara kadar sadece çarpıĢma testleri ve mühendislik öngörüsüy-
le yapılan bu çalıĢmalar günümüzde teknolojinin ilerlemesi, bilgisayar hızlarının ve kullanılan prog-
ramların geliĢmesi ile sanal olarak yapılmaya baĢlanmıĢtır. Literatürde otokorkuluklarla ilgili olarak 
yapılan çalıĢmalara örnekler aĢağıda sunulmuĢtur.  

Stout ve arkadaĢları (1988), dikme-zemin etkileĢiminin çarpıĢma davranıĢına olan etkisini incelemiĢ-
lerdir. 2134-mm dikme yüksekliğine sahip iki değiĢik otokorkuluk sisteminin performansını belirlemeyi 
amaçlamıĢlardır. Dikme uzunluğunu değiĢtirerek 4 adet gerçek çarpıĢma deneyi yapmıĢlardır. Deney 
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sonuçlarına göre zemin özelliklerinin sistem davranıĢına etkileri üzerinde yorumlar yapmıĢlardır. Bu 
deneylerin sonuçları Tablo 10‘da gösterilmektedir. 

Günümüz teknolojisinin geliĢmesiyle çarpıĢma testleri yapılmadan önce bilgisayarlar kullanılarak 
sonuçların yaklaĢık olarak tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. ANSYS, NASTRAN, LS-DYNA, 
ABAQUS, PATRAN gibi çok sayıda ticari yazılımlar bu amaçla kullanılmaktadır. Bu paket programlar 
çarpıĢma olayı esnasında meydana gelen non- linear (doğrusal olmayan) etkileĢimlerin kısa zamanda 
doğru ve etkin olarak çözümlenmesinde kolaylık sağlamıĢtır. Böylece çarpma simülasyonları saye-
sinde istenen sonuçlara hızlı ve ekonomik olarak ulaĢılması sağlanmıĢtır (Atahan, 2009). 

Reid ve Sicking (1998) bilgisayar destekli simülasyon ve analiz programı LS-DYNA ticari yazılımıni 
kullanılarak non-linear (doğrusal olmayan) çarpıĢma testi simülasyonları yapmıĢtır (Hallquist, 2009). 
Bu çalıĢmada, Amerika karayolu güvenliği standartlarına uygun yarı rijit bir çelik otokorkuluk önüne 
monte edilen enerji emici terminale üç tip farklı ağırlıktaki araç ve farklı açılarda çarpıĢma testleri 
uygulanmıĢtır. Bu çarpıĢma testlerinden elde edilen veriler ıĢığında otokorkuluk elemanı olan 2N 
rayın x yönündeki deformasyonu ve yer değiĢtirmesi incelenmiĢtir. 

Diğer bir çalıĢmada otokorkulukların sonlarına yerleĢtirilen enerji yutucu baĢlıklar ve bunların çarpıĢ-
ma davranıĢları incelenmiĢtir (Coon ve Reid, 2006). ÇarpıĢmadan sonra meydana gelen deformas-
yonlardan yola çıkarak çarpıĢmanın yeniden oluĢturulması için bir metod önerilmiĢtir. Yeniden oluĢ-
turma yöntemi için momentumun ve enerjinin korunumu yasaları kullanılmıĢtır. Yazarlar gerçek kaza-
ların Ģartlarının belirlenmesinin ve davranıĢın tahmin edilmesinin daha efektif sistemlerin üretilmesinin 
yanında kazaların Ģiddet ve sayılarının azaltılmasını da sağlayacağını vurgulamaktadır. 

Atahan (2009) New Jersey tipi beton otokorkulukların yüksekliğinin araç stabilizesine etkisini araĢtır-
mıĢtır. 10 ve 30 tonluk ağır vasıtalar kullanılarak yapılan bu çalıĢmada LS-DYNA simülasyonları 
kullanılarak optimum otokorkuluk yüksekliği 1050 mm olarak belirlenmiĢtir. Bu yükseklikten daha 
alçak inĢa edilen beton otokorkulukların 30 tonluk ağır vasıtaları tutmada yetersiz olacağı belirlenmiĢ-
tir. 

Atahan ve Bonin (2006) çalıĢmalarında Amerika‘da kullanılmakta olan otokorkuluk geçiĢ dizaynının 
Avrupa çarpıĢma standardına göre incelemiĢlerdir. 810 mm yükseklikteki geçiĢ dizaynını 30,000 kg 
ağırlığındaki kamyon darbesine karĢı yetersiz olduğunu belirlemiĢ ve geçiĢ otokorkuluğunun H4a 
seviyesini sağlayabilmesi için minimum 1050 mm yükseklikte olması gerektiğini vurgulamıĢtır. ÇalıĢ-
mada gerçek çarpıĢma testlerinin yanında LS-DYNA simülasyon sonuçları da kullanılmıĢtır. 

3. 3N AHO SĠSTEMĠNĠN DETAYLARI 

3N AHO sistemi 5 temel parçadan oluĢmaktadır. Bu parçalar; 6 mm. kalınlığında, 2400 mm. uzunlu-
ğunda ve 150x90x25 boyutlarındaki C profilden yapılmıĢ dikme, 253 mm. yüksekliğindeki 3N ray, 
130x70x6 boyutlarındaki U ray kiriĢi ve rayları dikmeye bağlayan 2 adet takozdur. 3N AHO sisteminin 
tepe noktasının zemin seviyesinden yüksekliği 1174 mm. ve dikmeler arası mesafe 1330 mm. dir. 
ġekil 1‘de gösterildiği gibi çakmalı sistemlerde dikmenin 1226 mm. si toprak altında bulunmaktadır. 
Binek araçlar ve motosiklet gibi düĢük seviyede otokorkuluğa çarpma ihtimali olan araçları güvenle 
durdurabilmek için U kiriĢi kullanılmaktadır. U kiriĢin standart uzunluğu 4100 mm. dir. Bu kiriĢlerin 
birbirine bağlantı bölgelerinde büzülerek iç içe geçme detayı kullanılmaktadır. Bu bölgede bindirme 
boyu 100 mm. olup M10x45x4.6 bulon ile 2 parça birbirine bağlanmaktadır. U kiriĢ takozunun geniĢli-
ği 90 mm. ve boyutları 106x210x6 dır. Bu bindirmeye ait bir resim ġekil 2‘de gösterilmektedir. 3N ray 
elemanının standart uzunluğu 4320 mm olup bindirme bölgesi 320 mm. geniĢliğindedir. Bindirme 
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bölgesinde bağlantı 12 adet M16x45x8.8 bulonla yapılmaktadır. Bu bağlantının görüntüsü de ġekil 
2‘de sunulmaktadır. 3N rayın bağlı olduğu takoz elemanı 6 mm. kalınlığında, 554 mm. yüksekliğinde 
ve 350x90x25 boyutundaki C profilden yapıĢtır. Bu takoz darbe yüklerini sönümlemek amacıyla sis-
teme konulmuĢtur. Hafif araçların darbe Ģiddetini azaltabilmek için bu takozun alt köĢesinde üçgen bir 
boĢluk oluĢturulmuĢ ve bu kesite denk gelen 3N ray ile bağlantısı yapılmamıĢtır. Bu durum ġekil 2 
(a)‘da net olarak görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 3N AHO Sistemi Çizimleri: (a) 3N AHO En Kesit Görünümü, (b) 3N AHO Önden Görü-
nüm ve (c) Plan Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

1-Dikme - C Profil 150x90x25X6, L=2400 mm. 

2-Takoz - C Profil 350x90x25X6, L=554 mm. 

3-3N Ray, L=4320 mm. 

4-U Kiriş 130x70x6 L=4100 mm. 

5-U Kiriş takozu 106x210x6 L=90 mm. 

6-Koruyucu ray parçası, L=300 mm. 

7-M16/40 Altıgen cıvata somun pul 

8-M16/50 Bombe başlı cıvata, somun ve pul 

9-M16/35 Bombe başlı cıvata, somun ve pul 
10-M16/155 Altıgen başlı cıvata, somun ve pul 

 

(a) 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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4. AVRUPA ÇARPIġMA TEST STANDARDI - EN1317 

Yol güvenlik sistemlerinin çarpıĢma standartlarını içeren Avrupa ÇarpıĢma Test Standardı EN1317 
Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından ilk kez Mart 1998‘de onaylanmıĢtır (CEN, 1998). 
EN1317 beĢ ana kısımdan oluĢmaktadır. EN1317-1 test metodları için terminoloji ve genel kriterler 
yer almaktadır. EN1317-2 otokorkulukların test metodları, çarpma testi kabul kriterleri ve sistemin 
performans sınıflarını detaylandırmaktadır. Standardın 3. kısmında çarpıĢma yastıkları, 4. kısmında 
terminaller ve geçiĢ elemanları, 5. kısmında ise ürün değerlendirme Ģartları ve CE belgelendirme 
detayları bulunmaktadır. Otokorkuluk sisteminin hizmet seviyesine bağlı olarak yapılması gereken 
çarpıĢma testleri Tablo 1‘de verilmiĢtir (CEN, 1998). Örnek olarak, bir otokorkuluk sisteminin H2 
hizmet seviyesini sağlayabilmesi için EN 1317-2‘ de belirlenen koĢullarda TB51 ve TB11 çarpıĢma 
testlerinde baĢarılı olması gerekmektedir. TB11 testinde 900 kg. ağırlığındaki araba, 100 km/sa hızla 
ve 20 derecelik bir açıyla, TB51 testinde ise 13 tonluk kamyon, 70 km/sa hızla ve yine 20 derecelik 
açıyla sisteme çarptırılmalıdır. Tüm çarpıĢma testlerinin detayları Tablo 2‘de gösterilmektedir (CEN, 
1998). 

 

Tablo 1. EN 1317-2 Standardında Hizmet Seviyesi Ġçin Yapılması Gereken Kabul Testleri 

                 Hizmet Seviyesi                                          Kabul Testi 

En Hafif Hizmet 

T1 TB21 

T2 TB22 

T3 TB41 ve TB21 

Normal Hizmet 

N1 TB31 

N2 TB31 ve TB11 

 

Ağır Hizmet 

H1 TB42 ve TB11 

H2 TB51 ve TB11 

H3  TB61 ve TB11 

Çok Ağır Hizmet H4a TB71 ve TB11 

H4b TB81 ve TB11 
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Tablo 2. EN1317-2`ye Göre ÇarpıĢma Test Kriterleri 

   Test                       Araç Hızı               Çarpma Açısı             Araç Ağırlığı                Araç Tipi 

   Kodu                   (km/st)                     (derece)                  (kg) 

 TB11 100 20 900 Araba 

 TB21 80 8 1300 Araba 

 TB22 80 15 1300 Araba 

 TB31 80 20 1500 Araba 

 TB32 110 20 1500 Araba 

 TB41 70 8 10000 Kamyon 

 TB42 70 15 10000 Kamyon 

 TB51 70 20 13000 Otobüs 

 TB61 80 20 16000 Kamyon 

 TB71 65 20 30000 Kamyon 

 TB81 65 20 38000 TIR 

5. SĠMÜLASYON VE ANALĠZ ÇALIġMASI 

5.1. 3N AHO SAP2000 Modelinin Hazırlanması 

3N AHO sisteminin statik analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle sistemin geometrik ve malzeme 
özelliklerini taĢıyan bir modelinin oluĢturulması gerekmektedir. SAP2000 programı kullanılarak 
yapılan bu modellemede sistemi oluĢturan 5 ayrı eleman modellenmiĢtir. ġekil 3`te gösterilen bu 
modelde dikme, raylar, takozlar ve birleĢimler tanımlanmıĢtır. Daha sonra bu elemanlara ait malzeme 
özellikleri ve bağlantı detayları programa girilmiĢtir. 3N AHO sisteminde kullanılan civatalar özellikler-
ine göre SAP2000`e moment aktaran veya aktarmayan bağlantı olarak tanımlanmıĢtır. Dikmeler 
zemine çakıldıklarından zemin içerisinde hareket etmeleri pek mümkün olmamaktadır. ÇarpıĢma 
testlerinden elde edilen bu bilgi doğrultusunda dikmeler zemin seviyesinde mesnetlenmiĢtir. 3N ray 
ise bittiği uç noktalarından mesnetlenerek gerçek sistemdeki ankrajların görevini yapmıĢtır. ġekil 3`te 
gösterildiği gibi model toplam 22 dikme ve 21 açıklıktan oluĢmaktadır.  

 

 

  

 

 

 

 

ġekil 3. 3N AHO SAP2000 Model 
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5.2. EĢdeğer Statik Yük Hesaplama Metodu 

ÇarpıĢma esnasında araçlar otokorkuluğa dinamik yükler uygulamaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi 
bu çalıĢmada, otokorkuluk üzerine etkiyen dinamik yükleme statik eĢdeğer yükleme ile temsil 
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple, hem TB11 hem de TB51 testinde araçların otokorkuluğa uygu-
ladığı kuvvetlerin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için, dinamikte sıkça kullanılmakta olan ve 
çarpıĢma olaylarını analitik olarak ifade eden Newton‘un 2. kanunu kullanılacaktır. Bu formülde 
kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eĢittir.  

Newtonun ikinci kanunundan baĢlayarak eĢdeğer statik yükün hesabı aĢağıdaki gibi yapılmaktadır: 

             F = m x a 

 Burada: 

F : Otokorkuluğa aracın uyguladığı eĢdeğer statik kuvvet (kg.m/sn2 = Newton) 

m : Araç kütlesi (kg) 

a : Ġvme (metre/saniye2) 

Bu durumda, otokorkuluğa etkiyen eĢdeğer statik yük çarpıĢma esnasında oluĢan en büyük ivme 
değeri ile aracın kütlesinin çarpımına eĢit olmaktadır. Hesapta kullanılan ivme değeri araç ağırlık 
merkezindeki ivme ölçerden elde edilen ve araç hareket eksenindeki ivme değeridir. EĢdeğer statik 
yük ise otokorkuluğa dik gelecek Ģekilde etkitilmiĢtir. F = m x a formülünden TB11 testine karĢılık 
gelen eĢdeğer statik yük 23 tonf ve TB51 testine karĢılık gelen eĢdeğer statik yük ise 888 tonf olarak 
hesaplanmıĢtır. 

5.3. EĢdeğer Statik Yükün 3N AHO Üzerine Uygulanması  

5.3.1. TB11 Durumu 

3N AHO üzerinde yapılan TB11 testi incelendiğinde, en belirgin deformasyonların aracın çarptığı 19-
21 dikmeleri arasındaki iki açıklık üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. 900 kg kütleli aracın sisteme 
uyguladığı toplam eĢdeğer statik yük olan 23 tonf, SAP2000 programında modellenmiĢ olan sistem 
üzerindeki açıklıklara değiĢik Ģekillerde yüklenmiĢtir. ġekil4‘te SAP2000 programında tanımlanan 8 
yükleme tipi gösterilmiĢtir. Bu alternatif yüklemeler, hangi yükleme durumunun TB11 testinden elde 
edilen sonuçlara daha iyi uyum göstereceğini belirlemek için yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

a 

2

-

a 

3

-

a 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. TB51 Durumu 

3N AHO ile yapılan TB51 çarpıĢma testi incelendiğinde oldukça geniĢ bir bölgede deformasyon 
oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Bu deformasyon yaklaĢık olarak 11 açıklığa yayılmıĢtır. TB11 testine benzer 
olarak yapılan hesaplama sonucu TB51 testi için eĢdeğer yükün 888 tonf olduğu belirlenmiĢtir. ġekil 
5‘te SAP2000 programında tanımlanan 5 değiĢik eĢdeğer statik yükleme durumu ve bu yüklerin 
uygulanması sonucu sistemde oluĢan deformasyonlar gösterilmiĢtir. Alternatif yüklemeler, hangi 
yükleme durumunun TB51 testinden elde edilen sonuçlara daha iyi uyum göstereceğini belirlemek 
için yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

             

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAP2000 eşdeğer statik yüklemeler Yükleme Sonrası Oluşan Deformasyonlar 

Şekil 4. TB11 Testinin Eşdeğer Statik Yükleme Durumları ve Meydana Gelen 

Deformasyonlar 

5

-

a 

4

-

a 

6

-
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7

-
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8

-
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1-a 

1-b 

2-a 

2-b 

3-a 

3-b 

4-a 

4-b 
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6. SONUÇLAR 

6.1. TB11 Durumu  

Tablo 3‘te tüm yükleme durumlarında ve çarpıĢma testinde dikmelerde oluĢan deformasyonlar 
karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur. Bu tabloya ve ġekil 4‘e göre 8 değiĢik yükleme Ģeklinden en uy-
gun sonucu 8 numaralı yüklemenin verdiği belirlenmiĢtir. Bu aynı zamanda, üçgen yayılı statik 
eĢdeğer yükleme Ģeklinin 900 kg‘lık araba etkisini en iyi Ģekilde temsil ettiğini göstermektedir. ġekil 
6‘da çarpıĢma testinden elde edilen deforme olmuĢ sistem Ģekli ile SAP2000 programından elde 
edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda, SAP2000 programının 
çarpıĢma testinden elde edilen sonuçları hızlı ve gerçekçi bir Ģekilde belirlemede etkili bir program 
olduğu belirlenmiĢtir. ġekil 7‘de ise TB11 testi sonucunda deforme olmuĢ 3N AHO sisteminin yandan 
görüntüsü verilmektedir. 

 

Tablo 3. TB11‟e Göre Yükleme ÇeĢitlerinin Dikmelerde OluĢan Yatay Deformasyonunun 
Büyüklüğü 

Yükleme                
No 

19.Dikmedeki 
Deformasyon  
(cm) 

20.Dikmedeki 
Deformasyon  
(cm) 

21.Dikmedeki 
Deformasyon 
(cm) 

22.Dikmedeki 
Deformasyon    
(cm) 

1 0,3 5,0 0,3 - 

2 0,2 2,8 2,8 0,2 

3 2,0 2,0 2,0 - 

4 1,5 2,8 1,5 - 

5 1,4 1,5 1,5 1,4 

 

 

5-a 

5-b 

Şekil 5. TB51 Testinin Eşdeğer Statik Yükleme Durumları ve Meydana Gelen 

Deformasyonlar 
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6 1,0 4,0 1,0 - 

7 1,5 3,2 1,5 - 

8 2.7 3.8 2.7 1.3 

TB11 Testi 3 4 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6. TB11 Testi Sonrası OluĢan Deformasyonların KarĢılaĢtırılması, a) Gerçek Test b) 
SAP2000 Analizi 

 

 

ġekil 7. TB11 Testi Sonrası Deforme OlmuĢ 3N AHO Otokorkuluğunun Yan Görüntüsü 

 

 

a 

b 
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6.2. TB51 Durumu  

Tablo 4‘te tüm yükleme durumunda ve çarpıĢma testinde dikmelerde oluĢan deformasyonlar 
karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur. Bu tabloya ve ġekil 5‘e göre 5 değiĢik yükleme Ģeklinden en uy-
gun sonucu 5. yüklemenin verdiği belirlenmiĢtir. Bu aynı zamanda, trapez yayılı statik eĢdeğer 
yükleme Ģeklinin 13000 kg‘lık otobüs etkisini en iyi Ģekilde temsil ettiğini göstermektedir.. ġekil 8‘de 
SAP2000 programından elde edilen sonuçların gerçek test sonuçları ile benzerliği karĢılaĢtırmalı 
olarak gösterilmiĢtir. Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda, TB11 çalıĢmasına benzer olarak SAP2000 
programının TB51 testinden elde edilen sonuçları hızlı ve gerçekçi bir Ģekilde belirlemede etkili bir 
program olduğu belirlenmiĢtir. ġekil 9‘da ise TB51 testi sonrasında deforme olmuĢ 3N AHO otokorku-
luğunun resmi gösterilmektedir. 

Tablo 4. Yükleme ÇeĢitlerine Göre Sistem Elemanlarında Meydana Gelen Yatay Deformasy-
onun Büyüklüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükl. 

No 

15. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

16. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

17. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

18. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

19. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

20. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

21. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

22. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

23. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

24. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

25. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

26. 

Dik. 

Defr. 

(cm) 

1 - - - - 26 373 26 - - - - - 

2 - - - 8 131 142 131 8 - - - - 

3 - 4 27 53 79 97 79 53 27 4 - - 

4 - 4 27 55 81 94 81 55 27 4 - - 

5 4 24 44 63 79 82 82 79 63 44 24 4 

TB51 
Testi 

5 17 40 63 82 80 76 65 62 41 20 7 

 

a 
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ġekil 8. TB51 Testi Sonrası OluĢan Deformasyonların KarĢılaĢtırılması, a) Gerçek Test b) 
SAP2000 Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 9. TB51 Testi Sonrası Deforme OlmuĢ 3N AHO Otokorkuluğunun Görüntüsü 

 

 

 

7. YORUM VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma dinamik çarpıĢma testlerinin statik olarak belirlenmesine yönelik bu alanda yapılan ilk 
çalıĢmadır. Statik eĢdeğer yüklemelerin ilk olarak 3N AHO otokorkuluğuna 900 kg‘lık araba ve 13000 
kg‘lık otobüs testleri için yapılmıĢtır. Sonuçların oldukça ümit verici olduğu gerçek test ve SAP2000 
analiz sonuçları incelendiğinde görülmektedir. Otokorkuluklarda meydana gelebilecek deformasyon-
ların hızlı ve güvenilir bir Ģekilde tahmin edilmesi hem ekonomik ve hemde zaman açısından büyük 
avantajlar sağlayacaktır. Bu çalıĢmada ortaya konan sonuçların doğruluğunun daha detaylı çaĢılma-
lar ile teyit edilmesi önem taĢımaktadır. Ayrıca, 900kg ve 13000 kg otobüsten baĢka EN1317 stand-
ardında adı geçen 1300, 1500, 10.000, 30.000 ve 38.000 kg araçlar için de aynı tip eĢdeğer statik 
yüklerinde hesaplanması çalıĢmaları yapılacaktır. Bu ön çalıĢma bahsi geçen ileriki çalıĢmalara ıĢık 
tutacaktır.   

 

 

 

b 
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ÖZET 

 

Ülkemizde son yıllarda bölünmüĢ yol inĢaatlarındaki artıĢ bu yollarda kullanılan refüjlerde tesis olunan 
drenaj kanallarının güvenliği konusunda yeni araĢtırmalar yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu 
çalıĢmada, T.C. Karayolları (T.C.K.) tarafından kullanılmakta olan ve bölünmüĢ yollar için tasarlanan 
5 tip refüj drenaj kanalının, ağır vasıtalar için tehlike oluĢturup oluĢturmayacağı toplam 14 dinamik 
analiz yapılarak incelenmiĢtir. Analizlerde 10 ton ağırlığındaki vasıta, kanallara 5˚ açıyla ve 90 km/sa 
hızla girmektedir. Kanalın geometrisi ve sürtünme katsayısı simülasyon değiĢkenleri olarak kullanı l-
mıĢtır. Araç davranıĢı görsel ve sayısal olarak kaydedilmiĢ ve kanal geometrisinin ağır vasıta davra-
nıĢına etkisi incelenmiĢtir. Hem kanal hem de araç sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenmiĢ 
ve sonuçların gerçekçi olabilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmiĢtir. Bahsedilen dinamik analizler 
ve simülasyonlar, dinamik etkileĢimi baĢarıyla modelleyen sonlu elemanlar programı LS-DYNA kulla-
nılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanal geometrisi ve sürtünmenin araç 
davranıĢına etkisi belirlenmiĢtir. Ayrıca karĢı Ģeride geçme oranı, yan yatma ve takla atma riski dikka-
te alınarak otokorkuluk kullanımı değerlendirilimiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karayolu Güvenliği, Refüj Drenaj Kanalları, Yol Yüzeyi Pürüzlülüğü, Otokorkuluk, 
Dinamik Sonlu Elemanlar Analizi, LS-DYNA 
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1.GĠRĠġ 

Üçgen kesitli kanallar ülkemizde karayolu refüj bölgesinde sıkça kullanılan yağmur suyu drenaj yön-
temlerinden biridir (KGM, 2005). Ülkemizde duble yolların artması sebebiyle bu tip kanalların kullanı-
mı giderek artmaktadır. Bu kanallar, T.C.K geometrik standartlarına uygun olarak, yerinde inĢaa 
edilmektedir (KGM, 2005). Yüzeysel suların drenajı için yapılan bu tasarımlar, araçlar için güvenlik 
sorunları oluĢturmaktadır. Karayolu platformunu herhangi bir sebeple terk ederek bu kanalların içeri-
sine giren araçlarda oluĢan denge kaybı sonucunda stabilitenin bozulması, araç kontrolünün kısmen 
veya tamamen kaybolmasıyla aracın karĢı Ģeride geçmesi ve takla atmaya kadar varabilecek sorun-
ların yaĢandığı durumlar kaza raporları ve bilirkiĢi izlenimleriyle sabittir. 

Araçların karayolu platformundan ayrılarak, bu tür kanallara girme sebepleri arasında alkollü araç 
kullanımı, Ģoförün dikkatsizliği ve aĢırı hız gibi sürücü kusurlarının yanında, yol sathının kaygan ol-
ması, lastik patlaması ve benzeri birtakım yol ve araç kusurları sayılabilir. Refüjlerde bulunan drenaj 
kanallarında meydana gelen bu tür kazalarda, araçların refüjü aĢarak kontrolsüz bir Ģekilde karĢı 
Ģeritten gelen araçlara çarpma riski de bulunmaktadır. 

Tablo 1'de ülkemizde 2007 yılında meydana gelen kaza istatistikleri verilmektedir (TUĠK, 2008). De-
taylı inceleme yapıldığında, yolkenarında meydana gelen kaza sayısının 13.970 gibi yüksek bir sevi-
yede olduğu görülmektedir. Bu kazalarda meydana gelen can ve mal kayıplarının bir kısmına refüj 
veya banket drenaj kanallarının sebep olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 1. 2007 Yılına Ait Trafik Kazaları Ġstatisktikleri  (TUĠK, 2008) 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmada, 10 ton ağırlığındaki ağır vasıtanın, 5 değiĢik tipteki üçgen kesitli drenaj kanalına 5˚ 
açıyla ve 90 km/sa hızla  girmesi durumunda, araçta oluĢabilecek riskler incelenmiĢ ve sonuç olarak 
gerçekçi ve somut bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada güvenliği incelenen 5 kanal tipi T.C.K. 
Genel Müdürlüğü standartlarından alınmıĢtır (TCK, 2011). ÇalıĢmada National Crash Analysis Center 
(NCAC) tarafından kullanılan kamyon modeli seçilerek kullanılmıĢtır (NCAC, 2008). Kamyon modeli-
ne ait görüntü ġekil 1‘de gösterilmektedir. Yoldan çıkan araçların kanala giriĢ açıları olarak 5o nin 
seçilmesi gerçekte meydana gelen kazalardaki açılarla uyumlu olması ve bu açının araçların takla 
atma riskini artırmasından dolayıdır. ÇalıĢmada hem pürüzsüz hem de pürüzlü yüzeyler kullanılmıĢtır. 
Her iki durumun kullanılma sebebi karayollarındaki gerçek Ģartları analiz edebilmektir. 

 

ġekil 1. 10 Ton Ağırlığındaki Ağır Vasıtanın Sonlu Elemanlar Modeli (NCAC, 2008) 

3. SĠMÜLASYON ÇALIġMASININ ORGANĠZASYONU 

Bu çalıĢmada toplam 14 analiz yapılmıĢtır. Analizin tipine göre; hız, aracın kanala giriĢ açısı, kanal 
malzeme özellikleri, kanal malzeme tipi (kabuk), analiz süresi, resim alma zaman aralığı, kontaklar 
vb. değiĢkenler girdi dosyasına tanımlanmıĢtır. Yuvarlanma yüzeyi ile araç lastiğinin birbirine temas 
edeceği düĢünüldüğünden, yüzey-lastik arasında uygun statik ve dinamik sürtünme katsayısı değer-
leri seçilmiĢtir. Tablo 2‘de gösterildiği gibi ilk 10 analizde yol ve kanal yüzeylerinin aynı pürüzlülüğe 
sahip olduğu varsayılmıĢ ve araç lastiği ile kanal ve yol yüzeyleri arasındaki sürtünme katsayıları için 
programa aynı değerler tanımlanmıĢtır. Ġlk 10 analizde kullanılan bu değerler literatürdeki benzer bir 
çalıĢmadan alınmıĢtır (Consolazio vd., 2003). Bununla birlikte, yol kaplaması için asfalt, kanal yapı-
mında ise beton kullanıldığı durumlarda, beton ile asfaltın yüzey özellikleri farklı olabilmektedir. Ayrıca 
kaplamanın yapım yöntemi, yağıĢ durumu ve zamanla oluĢacak aĢınmalar da sürtünme değerlerini 
değiĢtirebilmektedir (Karpuz, 2008). Bu durumları da inceleyebilmek için araç lastiği ile kanal ve yol 
yüzeyleri arasındaki sürtünme katsayılarının farklı olduğu 4 analiz daha yapılmıĢtır. Tablo 2‘de 11-14 
arasında gösterilen bu analizlerde U2 kodlu, 3 metre geniĢliğe sahip ve 1/3 Ģev eğimi olan kanal 
kesiti kullanılmıĢtır. Bu kanal tipi en çok kullanılan kanal olduğundan seçilmiĢtir. Tanımlanan sürtün-
me katsayıları daha önce yapılmıĢ bir çalıĢmadan alınmıĢtır (Ilıcalı, 2010).  

Analizlerde kullanılacak kanal geometrileri ġekil 2‘de verilmiĢtir (KGM, 2011). ÇalıĢma boyunca yapı-
lacak analizlerde karıĢıklığın önüne geçmek için bir kodlama tekniği geliĢtirilmiĢtir. Bu kodlama siste-
mindeki değiĢkenler; kanal geometrisi ve pürüzlülüktür. Kanallar U1 den U5‘e kadar isimlendirilirken 
sürtünmenin normal veya yüksek olması NS ve YS ile gösterilmiĢtir.  
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Tablo 2. Bu ÇalıĢmada Yapılan 14 Analize Ait Özet Bilgiler 

   

Analiz No Kanal Kodu Sürtünme Kodu 

Sürtünme Değeri 

lastik-yol yüzeyi lastik-kanal yüzeyi 

Statik Dinamik Statik Dinamik 

1 
U1 

NS 0.25 0.15 0.25 0.15 

2 YS 0.9 0.7 0.9 0.7 

3 
U2 

NS 0.25 0.15 0.25 0.15 

4 YS 0.9 0.7 0.9 0.7 

5 
U3 

NS 0.25 0.15 0.25 0.15 

6 YS 0.9 0.7 0.9 0.7 

7 
U4 

NS 0.25 0.15 0.25 0.15 

8 YS 0.9 0.7 0.9 0.7 

9 
U5 

NS 0.25 0.15 0.25 0.15 

10 YS 0.9 0.7 0.9 0.7 

11 U2 -- 0.25 0.15 0.55 0.45 

12 U2 -- 0.25 0.15 0.9 0.7 

13 U2 -- 0.9 0.7 0.25 0.15 

14 U2 -- 0.9 0.7 0.55 0.45 

 

 

 

(a) U1 kodlu kanal enkesiti 

 

(b) U2 kodlu kanal enkesiti 
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(c) U3 kodlu kanal enkesiti 

 

(d) U4 kodlu kanal enkesiti 

 

(e) U5 kodlu kanal enkesiti 

ġekil 2. Analizlerde Kullanılan Kanal Kesitleri (TCK, 2011) 

 

4. SONLU ELEMANLAR MODELLEME ÇALIġMASI 

Simülasyon çalıĢmasının baĢlatılabilmesi için kanal ve araç modelleri oluĢturulmuĢ ve istenilen pozis-
yona getirilmiĢtir. Kanal, araç ve aracın üzerinde gideceği karayolu bölümünün modellenmesinde üç 
boyutlu katı modelleme programı SolidWorks kullanılmıĢtır (SolidWorks, 2010).  

Modelleme çalıĢması tamamlandıktan sonra dinamik etkileĢim analizleri LS-DYNA programı kullanıla-
rak yapılmıĢtır (LSTC, 2011). LS-DYNA nümerik bir analiz yöntemi olduğundan analiz yapabilmesi 
için data dosyasının hazırlanması gerekmektedir. Data dosyası LS-DYNA‘nın yardımcı programı olan 
LS-PrePost kullanılarak hazırlanmıĢtır. Ayrıca analiz sonuçları da LS-PrePost tarafından takip edil-
mektedir. LS-PrePost programı ile yapılan analiz sonunda elde edilen simülasyon izlenebilmekte ve 
her türlü sayısal sonuçlar alınabilmektedir.  

Kanal geometrisine uygun olarak SolidWorks‘ta hazırlanan, 3 boyutlu model IGES (igs) formatında 
kaydedilerek modelleme baĢlatılmıĢtır. Model LS-PrePost programında açılarak, kanal yüzeyine 
sonlu eleman ağı (mesh) oluĢturulmuĢ ve mesh ağında, elemanlar 25 mm x 25 mm lik kare olarak 
seçilmiĢtir. Bu boyut hesapların doğruluğu ve araç lastiği ile kanal yüzeyi arasındaki etkileĢimin has-
sas Ģekilde yapılabilmesi için seçilmiĢtir. ġekil 3‘te yakın görüntüde yüzey ve aracın sonlu eleman 
ağları gösterilmektedir.  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

30 

 

ġekil 3. ÇalıĢmada Kullanılan Sonlu Elemanlar Ağlarının Üstten Görünümü 

 

5. ANALĠZ SONUÇLARI 

5.1 Görsel Sonuçlar 

Bu çalıĢmada, üçgen kesitli kanallar için toplam 14 analiz yapılmıĢtır. Analiz süresince aracın ilk 
konumundan itibaren analiz sonuna kadar izlediği yolu gösteren görüntüler ile belirli zaman aralıkla-
rında aracın durumunu gösteren enkesit görüntüleri aĢağıda verilmiĢtir. ġekillerde kanal kenarları 
siyah çizgilerle gösterilmektedir. Kanalın her iki tarafında, kanala 1 metre uzaklıktaki yol kenarı çizgisi 
kesintisiz olarak siyah çizgiyle gösterilmiĢtir. Ayrıca, yol Ģerit çizgileri kesikli siyah çizgiyle gösterilmiĢ-
tir. ġerit geniĢliği 3.5 metre alınmıĢtır. 10 ton ağırlığındaki aracın 5 farklı tipteki kanala 90 km/sa hızla 
ve 5˚ açıyla girmesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar aĢağıda ġekil 4-17 ile özetlenmiĢtir: 

5.1.1 U1 Kanal Tipi  

Bu kanal tipinde Tablo 2‘de verilen sürtünme değerleri kullanılmıĢtır. Bu tablodan görüleceği gibi 
kanal ve yol platformundaki sürtünme değerlerinin aynı olduğu kabul edilmiĢtir.  

Normal Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 
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0 sn                                         0.7 sn 

 

1.25 sn                                     2.7 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 4. U1-NS Kodlu Analizin Sonuçları 

 

Yüksek Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                         0.7 sn 

 

1.25 sn                                         2.2 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 5. U1-YS Kodlu Analizin Sonuçları 
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5.1.2 U2 Kanal Tipi  

Bu kanal tipinde Tablo 2‘de verilen sürtünme değerleri kullanılmıĢtır. Bu tablodan görüleceği gibi 
kanal ve yol platformundaki sürtünme değerlerinin aynı olduğu kabul edilmiĢtir.  

Normal Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                          0.7 sn 

 

1.25 sn                                       3 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 6. U2-NS Kodlu Analizin Sonuçları 

Yüksek Pürüzlülük 
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(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                          0.7 sn 

 

1.25 sn                                       2.17 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 7. U2-YS Kodlu Analizin Sonuçları 

 

5.1.3 U3 Kanal Tipi  

Bu kanal tipinde Tablo 2‘de verilen sürtünme değerleri kullanılmıĢtır. Bu tablodan görüleceği gibi 
kanal ve yol platformundaki sürtünme değerlerinin aynı olduğu kabul edilmiĢtir.  

 

Normal Pürüzlülük 

  

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol  
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0 sn                                          0.7 sn 

 

1.25 sn                                       2.6 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 8. U3-NS Kodlu Analizin Sonuçları 

Yüksek Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

 

0 sn                                           0.7 sn 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

35 

 

1.25 sn                                       2.47 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 9. U3-YS Kodlu Analizin Sonuçları 

 

5.1.4 U4 Kanal Tipi  

Bu kanal tipinde Tablo 2‘de verilen sürtünme değerleri kullanılmıĢtır. Bu tablodan görüleceği gibi 
kanal ve yol platformundaki sürtünme değerlerinin aynı olduğu kabul edilmiĢtir. 

Normal Pürüzlülük  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                          0.7 sn 
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1.25 sn                                      2.7 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 10. U4-NS Kodlu Analizin Sonuçları 

Yüksek Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                           0.7 sn 

 

1.25 sn                                        2.8 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 11. U4-YS Kodlu Analizin Sonuçları 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

37 

5.1.5 U5 Kanal Tipi  

Bu kanal tipinde Tablo 2‘de verilen sürtünme değerleri kullanılmıĢtır. Bu tablodan görüleceği gibi 
kanal ve yol platformundaki sürtünme değerlerinin aynı olduğu kabul edilmiĢtir.  

Normal Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                       0.7 sn 

 

1.25 sn                                      3.33 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 12. U5-NS Kodlu Analizin Sonuçları 
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Yüksek Pürüzlülük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aracın Analiz Boyunca Ġzlediği Yol 

 

0 sn                                       0.7 sn 

 

1.25 sn                                    2.62 sn 

(b) Enkesit Görüntüleri 

ġekil 13. U5-YS Kodlu Analizin Sonuçları 

 

 

5.1.6. U2 Kanal Tipi Ek Analizler 

Kaplamanın yapım yöntemi, yağıĢ durumu ve zamanla oluĢacak aĢınmalar da sürtünme değerlerini 
değiĢtirebildiği için bu durumları da inceleyebilmek için araç lastiği ile kanal ve yol yüzeyleri arasında-
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ki sürtünme katsayılarının farklı olduğu 4 analiz daha yapılmıĢtır. Tablo 2‘de gösterilen 11-14 nolu 
analizlere ait sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

11 No‟lu Analiz 

 

0 sn                                        3.25 sn 

ġekil 14. 11 No‟lu Analiz Enkesit Görüntüleri 

12 No‟lu Analiz 

 

0 sn                                          3 sn 

ġekil 15. 12 No‟lu Analiz Enkesit Görüntüleri 

13 No‟lu Analiz 

 

0 sn                                        2.59 sn 

ġekil 16. 13 No‟lu Analiz Enkesit Görüntüleri 

14 no‟lu analiz 

 

0 sn                                        2.19 sn 

ġekil 17. 14 No‟lu Analiz Enkesit Görüntüleri 
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5.2. Analizlerde Elde Edilen Sayısal Verilerin KarĢılaĢtırılması 

Analizlerin sonuçlarına iliĢkin yukarıdaki görüntülere ek olarak Tablo 3‘deki sayısal veriler elde edi l-
miĢtir. 

 

Tablo 3. Analizlere ĠliĢkin Sayısal Veriler 

Analiz 
No 

Analiz 
Kodu 

1,5. sn. de 
Sönümlenen 
Enerji (kJou-

le) 

Ġlk Hız 
(km/saat) 

1,5. sn.de 
hız 

(km/saat) 

Hızdaki 
DeğiĢim 

(%) 

Aracın Mak-
simum Dev-
rilme Açısı 

(derece) 

1 U1-NS 78 90 87.1 -3.22 14.8 

2 U1-YS 350 90 74.2 -17.6 Devrildi 

3 U2-NS 67 90 86.4 -4 15.7 

4 U2-YS 230 90 77.4 -14 Devrildi 

5 U3-NS 64 90 85.7 -4.78 18.5 

6 U3-YS 250 90 79.2 -12 Devrildi 

7 U4-NS 59 90 89 -1.11 17.1 

8 U4-YS 100 90 84.3 -6.33 Devrildi 

9 U5-NS 55 90 89.5 -0.56 19.5 

10 U5-YS 106 90 86.4 -4 19.4 

11 U2 120 90 84.3 -6.33 Devrildi 

12 U2 175 90 81.7 -9.22 Devrildi 

13 U2 142 90 83.3 -7.44 Devrildi 

14 U2 185 90 81.1 -10 Devrildi 

 

Tablo 3‘te yapılan 14 analize ait sonuçlar bulunmaktadır. Tablonun ilk sütununda analiz numaraları ve 
ikinci sütunda ise analiz kodları vardır. Üçüncü sütunda, analiz boyunca araç tarafından sönümlenen 
enerji değerleri bulunmaktadır.  Aracın sahip olduğu kinetik enerjinin büyük kısmı aracın lastikleri ile 
yüzey arasındaki sürtünme ve süspansiyon sistemi tarafından sönümlenmektedir. Dördüncü sütunda 
araçların ilk hızları, beĢinci sütunda araçların 1,5 saniye sonundaki hızları ve altıncı sütunda ise ilk 
hızlar ve 1,5 saniye sonundaki hızların yüzdesel olarak azalma oranları verilmiĢtir. Tüm analizler için 
ortak bir değer olduğundan sayısal değerlerin karĢılaĢtırılması 1,5. saniye için yapılmıĢtır. Son sütun-
da verilen değerler aracın devrilme açısı, diğer bir deyiĢle, aracın tabanının yol yüzeyi ile yaptığı 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

41 

ölçülen maksimum açıdır. Tablodan da görüleceği üzere 2, 4, 6, 8, 11,12,13 ve 14 numaralı analizler-
de araçlar karĢı Ģeride geçerek devrilmiĢtir.  

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma sonucunda aĢağıda sıralanan bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular doğrultusunda gerekli 
öneriler yapılmıĢtır. 

1. U5 kodlu 8m geniĢliğindeki kanal kesiti dıĢındaki tüm kanal kesitlerinde araç lastiği ile yüzey ara-
sındaki sürtünme değerinin yüksek olması durumunda araç takla atmakta, düĢük olduğu durumda ise 
kontrolsüz olarak karĢı Ģeride geçmektedir. Bu durum karĢı yoldan gelen araçla çarpıĢma riskini 
ortaya çıkmaktadır.  

2. U5 kodlu kanal kesiti için yapılan analizlerde ise sürtünmenin yüksek olduğu durumda aracın dev-
rilmeden karĢı yola geçtiği, normal sürtünme durumunda ise aracın kanal içerisinde kaldığı belirlen-
miĢtir. Bu durum kanalın geniĢliği ile ilgilidir. U5 kesitli kanal için yapılan analizde normal sürtünme 
durumunda aracın kanal içerisinde kalma nedeni aracın arka kısmının kayarak araçla kanalın paralel 
duruma gelmesidir.  

3. U2 kodlu kanal kesiti için yapılan ek analizler sonucunda kanal sürtünmesinin yüksek olması du-
rumunun yol platformunun sürtünme değerinden bağımsız olarak araç stabilitesini bozduğu belirlen-
miĢtir. Bu durumun önüne geçmek için drenaj kanallarının beton dökümü sırasında, alınacak önlemler 
ile sürtünmesinin düĢük tutularak araçların devrilmemesi sağlanabilir. Böylelikle araç devrilmeden 
karĢıya geçebilecektir.  

4. Ġncelenen tüm durumlarda, aracın devrilmemesi önemli olmakla birlikte, karĢı Ģeride geçmesi 
durumunda karĢı Ģeritteki trafik için tehlike yaratacağı açıktır. Görünen odur ki kanal bulunan tüm 
refüjlerde araç güvenliğini sağlayabilmek için uygun otokorkuluk kullanılması gereklidir. Araçların 
devrilme ve karĢı yola geçme tehlikeleri bu Ģekilde önlenebilir. Uygun otokorkuluk seçimi ise karayo-
lundaki trafik ile ilgili verilere bağlıdır. 

5. Mevcut drenaj kanallarının araç güvenliğine olumsuz etkileri olduğu belirlendiğinden, bu dizaynlar 
yerine geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi kaplama altından geçen güvenli dizaynların seçilmesi önerilmek-
tedir. GeliĢ ve gidiĢ yollarının birbirinden en az 20 metre uzağa inĢa edilmesi de ekonomik olmamakla 
birlikte olası bir çözümdür. 

6. Gelecek çalıĢmalarda kamyondan daha değiĢik araçların farklı hızlarla ve açılarla kanallara girmesi 
durumlarının incelenmesi düĢünülmektedir. 

7. Ek olarak kanalların kenarında otokorkuluk kullanılmasının karayolu güvenliğine etkilerinin de 
incelenmesi önem arzetmektedir. Böyle bir çalıĢma sonunuda uygun otokorkulukların tipinin ve uygu-
lama yerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir.  

 

7. TEġEKKÜR 

Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından desteklenen 110M235 numaralı ―Karayolu Yağmur Drenaj Kanalları-
nın Araç Güvenliğine Etkisinin Dinamik Analizler Kullanılarak Ġncelenmesi‖ baĢlıklı proje kapsamında 
yapılmıĢtır. 
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SAMSUN KENT ĠÇĠ TRAFĠK KAZALARININ CBS YARDIMIYLA ĠRDELENEREK 
KARA NOKTALARIN BELĠRLENMESĠ 

Aziz ġiĢman1, Samet Balcancı1 

 

ÖZET 

Kent içi ulaĢımın paydaĢları olan cadde ve sokaklar insanlara güvenli ve hızlı ulaĢımı sağlayacak 
Ģekilde tasarlanmıĢlardır. Ancak güvenlik konusunda her ne tedbir alınırsa alınsın insan unsurunun 
bulunduğu mekanlarda istenmeyen sonuçların doğması kaçınılmazdır. Yollarda meydana gelen 
istenmeyen durum olarak sıralayabileceğimin en önemli sorun trafik kazalarıdır.  

Kazaların yoğun olduğu bölgelerin belirlenebilmesi için öncelikle kaza verileri tüm unsurları ile birlikte 
doğru bir Ģekilde kayıt edilmesi, arĢivlenmesi, irdelenmesi, doğru yorumlanabilmesi, kaza karakterleri 
ve kazaya sebeplerinin ortaya konması gerekir. Bu tür konumsal analizler Coğrafi Bilgi Sistemleri 
sayesinde yapılabilmektedirler.  

Bu çalıĢmada Samsun iline bağlı Ġlkadım ve Atakum ilçeleri çalıĢma alanı olarak belirlenmiĢ ve söz 
konusu bölgenin ulaĢım güzergahları sayısallaĢtırılmıĢtır. Emniyet Birimlerinden temin edilen 2011 
yılında meydana gelen trafik kazalarının tespit tutanakları veritabanına aktarılarak sayısal harita ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. Daha sonra elde edilen bütünleĢik veriden çeĢitli sorgulama ve analizler yapılarak 
kazaların yoğunlaĢtığı kara noktalar, zaman dilimleri ve tedbir alınmıĢ noktalar hakkında belirlemeler 
yapılmıĢtır.  

 

Anahtar Sözcükler: Trafik, Trafik kazası, UlaĢım, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
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1.GĠRĠġ 

Trafik, ulaĢım yollarının yayalar ve her türlü taĢıt tarafından kullanılması, gidiĢ geliĢ, seyrüsefer olarak 
tanımlanmaktadır (http://tdkterim.gov.tr, 2010). Kaza, ―önceden planlanmayan ve öngörülemeyen bir 
zamanda ortaya çıkan, can ve mal kaybı ile sonuçlanan kötü olay" ve "bilinen yanlıĢ davranıĢ ve 
ihmaller ya da nedenler zincirinin son halkası olup daha önce alınacak önlemlerle kaçınılabilir ve 
korunulabilir bir olay" olarak tanımlanmaktadır. Kayıtlara geçen kazalar genellikle, doktora baĢvuruyu 
gerektiren yaralanmaları içeren ya da yasal iĢlem gerektiren (yangınlar, ölümle sonuçlanan kazalar, 
trafik kazaları, vb) kazalardır (Kıran vd., 2001: 4) 

Nüfus artıĢıyla birlikte, her gün trafiğe çıkan araç ve sürücü sayısındaki artıĢ, yıllar itibariyle meydana 
gelen trafik kazası oranlarında çok hızlı bir yükseliĢ meydana getirmektedir. Bütün dünyada trafik 
kazaları, yaralanmaya neden olan kazalar arasında birinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda geliĢ-
miĢ ülkelerde harcanan çabaların sonucunda trafik kazalarının sayısı azalmıĢsa da, geliĢmekte olan 
ülkelerde hala en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde 
trafik kaza sayısı ve trafik kazalarından olan yaralanma ve ölümler her geçen gün artmaktadır. (Temel 
ve Özcebe, 2006:192) 

Dünya genelinde her yıl trafik kazalarında 1.2 milyon kiĢi hayatını kaybetmekte ve 50 milyona yakla-
Ģan sayıda kiĢinin yaralanması ya da sakat kalması ile sonuçlanmaktadır. Ölüm ile sonuçlanan kaza-
ların %90 dan fazlası orta ve alt gelir gurubuna dahil olan ülkelerde gerçekleĢmektedir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2009: vii). Ayrıca trafik kazaları dünya ekonomisine yılda yaklaĢık 500 milyar dolar civarında 
zarar getirmektedir (KaraĢahin ve Tuncuk, 2004: 2).  

Ülkemiz için de büyük sosyal ve ekonomik kayıplara yol açan, gün geçtikçe büyüyen ve acil çözüm 
bekleyen bir ―halk sağlığı sorunu‖ olan bu problemin çözümü için geçmiĢte oluĢmuĢ kazalara iliĢkin 
verilerin analiz edilmesi ve sonuçlarından ―ders çıkarılması‖ gerekmektedir. Trafik kazaları, sürücüden 
kaynaklanan hatalar, araçlardan kaynaklanan hatalar, yollardan kaynaklanan hatalar vb. olarak grup-
landırılmaktadır. Türkiye‘de kazaların % 90‘ı sürücü hatası kaynaklıdır. Uykusuz ya da alkollü araç 
kullanımı, hatalı solama, kırmızı ıĢık ihlali, vb sürücü kusurları birincil kaza nedenleri olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Trafik kazalarını önlemede cezanın da tek baĢına yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. 
Konunun ilköğretim düzeyinden baĢlayarak eğitim içinde yeniden ele alınması gerekmektedir.  

Sürücülerle ilgili yapılan çalıĢmalarda, araç kullanma tarzının ön planda olduğu belirlenmiĢtir. Araç 
kullanma tarzına göre; kurallara aykırı dört çeĢit sürücü davranıĢını belirlenmiĢtir, ihmaller, hatalar, 
saldırgan ihlaller ve anayol kural ihlalleridir (Özkan ve Lajunen, 2003: 2).  

Türkiye‘de son 10 yılda gerçekleĢen trafik kazaları incelendiğinde 

 Kayıtlara geçen kaza sayısı 794 bin kaza/yıl, 

 Trafik kazalarında can kayıplarımız 4 314 kiĢi/yıl, 

 Trafik kazalarında yaralılarımız 172 bin kiĢi/yıl, (www.trafik.gov.tr, 2012). 

Trafik kazalarının sayısını ve ölüm oranını azaltabilmek için öncelikle yapılması gereken trafik kazala-
rının nedenlerinin ortaya konmasıdır. Kazaya neden olan unsurlar sırasıyla kiĢiler, ortam ve araçlar 
olarak sıralanmaktadır. Bunlara ilave olarak bu unsurlardan kaynaklanan kazaların yoğunlaĢtığı yerler 
ve zaman dilimleri de kazaların engellenebilmesi için ortaya konması gereken önemli verilerdir. Kaza-
ların yoğun olduğu bölgelerin belirlenebilmesi için öncelikle kaza verilerinin doğru bir Ģekilde kayıt 
edilmesi, arĢivlenmesi, irdelenmesi, doğru yorumlanabilmesi, kaza karakterleri ve kazaya sebep olan 

http://tdkterim.gov.tr/
http://www.trafik.gov.tr/
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potansiyel unsurların tespit edilmesi gereklidir. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri saye-
sinde trafik kazaları açısından kara nokta ve kaza meyilli kesimler sorgulanıp analiz edilebilmektedir 
(KaraĢahin ve Tuncuk, 2004: 2). Coğrafi bilgi sistemleri; konuma dayalı iĢlemlerle elde edilen grafik 
ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya sunulması iĢlevlerini bir 
bütünlük içerisinde gerçekleĢtiren bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 2000: 48). Coğrafi bilgi sistemleri 
yeryüzünde geliĢen olayları, haritaya dönüĢtürmek ve bunları analiz etmek için kullanılan sistemlerdir, 
sözkonusu sorgulama ve analizlerin gerçekleĢtirilebilmesi için grafik verilerle (harita vb.) grafik olma-
yan verilerin (veri tabanındaki sözel bilgiler) iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. 

 

3. MATERYAL VE METOD 

Bu çalıĢmada, Samsun Ġli Merkez Ġlkadım ve Atakum ilçelerinde 2011 yılında meydana gelen ve 
Samsun Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında yer alan trafik kazaları incelenmiĢtir. Ġncelenen trafik kazala-
rı verilerine göre veri tabanı tasarımı yapılmıĢ ve veriler veritabanına aktarılmıĢtır. Coğrafi bilgi sis-
temlerinin analiz ve sorgulama kabiliyetlerinden yararlanılan bu çalıĢmada ArcGIS 9.3 yazılımı kulla-
nılmıĢtır.  

Tasarlanan veri tabanı, kazalarla ilgili olarak elde edilen verileri içermektedir Kaza tespit tutanakların-
da; kazanın yeri ve zamanı, kazanın türü, yol ve çevre özellikleri, kazaya karıĢan araçlar, kazaya 
karıĢan sürücüler ve özellikle CBS ile analiz yapabilmek için en önemli veri olan koordinatlarla ifade 
edilmiĢ konum verisi mevcuttur. Temin edilen kent merkezi haritası ile tutanaklardan edile edilen trafik 
kazası verileri iliĢkilendirilmiĢ ve çeĢitli sorgulamalar ve analizler yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara 
dayanarak Ġlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili belirlemeler yapılmıĢ-
tır.  

 

4. BULGULAR 

Yapılan sorgulamalar neticesinde; kaza yapılan bölgelerde, hangi zaman aralılarında kaza yapıldığı 
(gece, gündüz ve hafta içi, hafta sonu), kaza yapan sürücülerin hangi yaĢ aralıklarında olduğu, eğitim 
durumları gibi veriler irdelenmiĢtir. Sorgulama sonuçları, grafikler ve haritalar üzerinde gösterilmiĢtir 
(ġekil 1). Samsun ilinde 2011 yılında meydana gelen trafik kazalarından 864 tanesi ölümlü ve yara-
lanmalı kazadır ve tutanaklarla kayıt altına alınmıĢtır. Kazaya karıĢan kiĢilerin yaĢ durumlarına göre 
incelenmesi sonucunda 21 ile 35 yaĢ aralığında kalan kiĢilerin daha fazla sayıda kazaya karıĢtığı 
gözlemlenmiĢtir. ġekil 2 de kaza yapan kiĢilerin yaĢ aralıkları ve ne kadar sayıda kiĢinin kazaya 
karıĢtığı gösterilmektedir. 
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ġekil 1. Meydana gelen kazalar ve kaza türlerini gösteren harita 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Kaza yapan kiĢi sayısı ve yaĢ aralıkları grafiği 

ÇalıĢmada yapılan bir diğer sorgulama ise kaza yapan ve kazaya karıĢan kiĢilerin eğitim durumlarıdır. 
Kazalarda eğitim durumunun ne kadar önemli olduğu bu sorgulama tekrar ispatlanmıĢtır. Ġlköğretim 
mezunlarının kazaya karıĢma oranı yüksekokul mezunlarının yaklaĢık üç katına varmaktadır. Ġstatis-
tiksel olarak yapılan incelenenin grafik sonuçları ġekil 3 de gösterilmiĢtir.  

 

Yaş Aralığı 
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ġekil 3. Kaza yapan kiĢilerin eğitim durumu-kaza sayısı iliĢkisi grafiği 

 

Yapılan sorgulamalarda çalıĢmaya konu olan yaralanmalı ve ölümlü kazalardan, kazanın gerçekleĢ-
me sebebine göre; toplam 295 (%34.1) adet kaza yandan çarpma veya çarpıĢma olaylarıdır. Bu tür 
kazaları 169 (%19.5) adet yayaya çarpma ve 142 (%16.4) adet arkadan çarpma olayları takip etmek-
tedir. Kazaların oluĢma durumuna göre hazırlanan grafik ġekil 4 de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4. Sebeplerine göre kazalar 

Kaza bölgeleri hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı incelendiğinde 602 (%69.7) kaza hafta içi, 262 
(%30.3) kaza ise hafta sonu yapılmıĢtır. Oransal olarak hafta içi oluĢan kazalar hafta sonu oluĢan 
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kazaların iki katından fazla olarak ortaya çıksa da gün baĢına düĢen ortalama kaza sayısının oranı 
hafta içi %13.9 olarak oluĢurken hafta sonu bu oran %15.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Özetle, kazaların 
oluĢumunda hafta sonu trafiğin azalmasının bir etkisi olmamakta ayrıca farklı etmenlerden dolayı 
kaza sayıları hafta içinde gerçekleĢen kaza sayılarını da geçtiği belirlenmiĢ ve ġekil 5 de gösterilmiĢir.  

 

 

ġekil 5. Kazaların meydana geldiği günler 

 

Kazalar, meydana gelme zaman dilimi olarak ayrı ayrı incelendiğinde 334 (%38.6) kazanın gece, 508 
(%58.8) kazanın ise gündüz meydana geldiği görülmüĢtür. Ayrıca 22 (%2.6)adet kazanın da alaca 
karanlık olarak adlandırılan zaman diliminde meydana geldiği belirlenmiĢtir (ġekil 6, ġekil 7).  

 

 

ġekil 6. OluĢ zamanına göre kaza verleri 
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ġekil 7. Kazaların gerçekleĢtiği zaman dilimine göre oranı hazırlanmıĢ harita 

ÇalıĢmaya konu olan zaman diliminde meydana gelen kazlardan ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak 
Emniyet birimlerince tutanak altına alınan toplam 864 adet kazada, sürücü, yolcu ve yaya olmak 
üzere toplam 17 adet ölüm olayı ve 1394 adet yaralanma olayı kayıt altına alınmıĢtır. Ölümlü kazala-
rın meydana geldiği noktalar ġekil 8 de ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği noktaları ġekil 9 da 
gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 8. Ölümlü kazaların meydana geldiği noktalar 
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ġekil 9. Yaralanmalı kazaların meydana geldiği noktalar ve türleri 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Samsun Ġli Ġlkadım ve Atakum ilçelerinde 2011 yılında meydana gelen trafik kazaları CBS aracılığı ile 
analiz edilmiĢtir.  

Kazaların yoğunlaĢtığı önemli kaza bölgeleri, Atatürk Bulvarı,100.Yıl Bulvarı, Çevre Yolu (Ankara 
Yolu), BarıĢ Bulvarı, Fuar Caddesi, Ġstiklal Caddesi olarak öne çıkmıĢtır. Yapılan çalıĢmada hafta içi 
ve hafta sonu durumuna göre cadde ve sokaklar ile kavĢak kazaları ayrı ayrı incelendiğinde Lise 
Caddesi‘nde hafta içi kazların meydana geldiği, hafta sonu meydana gelmediği görülmüĢtür. Bunun 
için hafta içi bu caddedeki önlemler artırılmalıdır. 

Ayrıca Ģehirde alternatif ulaĢım güzergahlarının fazla olmayıĢı trafiği genelde tekbir yola kanalize 
etmekte ve bunun sonucunda yoğunlukların önüne geçilememektedir. Ayrıca park yapılamam ve 
duraklama yapılamaz iĢaretlerinin sıklıkla ihlal edilmesi özellikle ana arterlerde kazaları tetikleyen bir 
unsur olarak göze çarpmaktadır. Yapılan tespitlerin daha da derinleĢtirilmesi ve sonuçların irdelen-
mesi ile baĢta ölüm ve yaralanma olayları olmak üzere trafikte meydana gelen kazalarının sayılarının 
azaltılması sağlanabilecektir.  
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GÜVENLĠK AÇISINDAN KARAYOLLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TRAFĠK 
KAZALARININ KAREKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

Can SABUNCU1, Melih YEĞĠN1, Ahmet ERBAY2, Serhan KALELĠ3 

 

ÖZET 

Karayolu trafik kazaları, ulaĢımda karayolunu daha çok tercih eden ülkemizde, önemli bir sağlık 
sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu makalenin amacı; güvenlik açısından ulaĢım sistemlerini 
kıyaslayarak, ülkemizde karayolunda meydana gelen trafik kazalarının genel, yol tipine, yerleĢim 
yerine, hava Ģartlarına ve yaĢa göre incelenerek, ülkemizin trafik sorunu hakkında,  bu konuda baĢa-
rılı olan diğer ülkelerden örnekler vererek değerlendirme yapmaktır. 

Türkiye‘ de ulaĢımın %95‘i karayoluyla, %2‘si demiryolu, %2‘si de havayollarıyla yapılmaktadır(TUĠK, 
2009). UlaĢım ağının önemli bir kısmı karayollarıyla gerçekleĢmektedir. Türkiye‘de artan ulaĢım 
talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının yeterince geliĢtirilememesi ve kapıdan 
kapıya taĢımacılık için en uygun ulaĢtırma türünün karayolu taĢımacılığı olması, yük ve yolcu taĢıma-
larının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıĢtır. Bu durum taĢıma türleri arasında 
dengesiz ve verimsiz bir ulaĢım sisteminin oluĢmasına sebebiyet vermiĢtir. Karayolunun ulaĢımda 
önemli bir yer tutması  ölümlü , yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarında  fazla olmasına neden olmuĢ-
tur.  

Türkiye Ġstatistik Kurumu 2010 yılı verilerine göre ülkemizde 1.100.000 trafik kazası meydana gelmiĢ, 
bu kazalarda  4045 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 211000 kiĢi yaralanmıĢtır(TUĠK,2010: 1). Kaza sonra-
sında hastanede yada baĢka bir yerde kaza nedeniyle hayatını kaybedenler istatistiklere yansımadığı 
için sayılar gerçek verilerden düĢük olmasına karĢın yıllık can kayıpları oldukça yüksektir. Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün Avrupa durum raporunda  kazalarda ölüm sayılarında Avrupa ortalamasının üze-
rindeyiz(DSÖ,2009: 12). 

Karayollarını diğer ulaĢım sistemleri ile karĢılaĢtırdığımızda ciddi anlamda kaza ve yaralanma oranı-
nın fazla olduğunu görmekteyiz. UlaĢım sisteminin önemli ölçüde karayollarının üzerinde olması buna 
önemli etkendir. Demiryollarında hemzemin geçit çarpıĢması ve yaya çarpmaları gibi dıĢ etkenler 
olmadığı sürece ciddi bir kaza çok az görülmektedir. Aynı Ģekilde hava ve deniz yollarında kaza 
sayısı oldukça azdır. Karayolu sisteminin diğer ulaĢım türlerine göre daha riskte olması çeĢitli önlem-
ler alınmasını zorunlu kılmıĢtır.  

9. Kalkınma Planı döneminde  2006 yılında 9.441 km olan karayolu bölünmüĢ yol uzunluğunun, 2013 
yılında 15.000 km ye ulaĢarak 2007-2013 döneminde 5.559 km artıĢ göstermesi, ancak  sürdürülen 
yoğun çalıĢmalar sonucu BölünmüĢ Yol uzunluğu otoyollar dahil 2010 yılı sonu itibariyle 19.702 km 
ye ulaĢmıĢ ve planda  2013yılında ulaĢılacak hedef öne çekilerek 2012 de 22 500 Km. olarak prog-
ramlanmıĢtır(KGM,2011: 10). Yapılan bu yollara rağmen kaza sayılarının azalmadığı görülmektedir. 
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Trafik kazalarını önlemede yol yapmanın tek çözüm olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Trafik kazalarını önle-
mede kurumların iĢbirliği içinde olduğu, sorunların iyi analiz edilip çözümler üretildiği, eğitimin, dene-
tim, altyapı ve halkın bilinçlendirilmesini de içeren kapsamlı bir sistemin oluĢturulması gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, ölü ve yaralı sayıları, IRTAD verileri, DSÖ tavsiyeleri. 

 

1.GĠRĠġ  

Türkiye‘ de trafik kazaları nedeniyle her yıl ortalama 4500 kiĢi hayatını kaybetmekte ve 200000 civa-
rında kiĢi de yaralanmaktadır(TÜĠK, 2010: 1). Ülkemizde trafik kazası sonrası, trafik kazası sebebiyle, 
hayatını kaybedenlerle ilgili sağlıklı veriler tam olarak ulaĢılamadığından ölüm sayıları düĢük gözük-
mektedir. Uluslararası Karayolu Trafik Kazaları Veri Tabanı (IRTAD), bizim durumumuzdaki ülkelere, 
kaza sonrası 30 gün yaralıları takip eden ülkelerle sağlıklı karĢılaĢtırma yapılsın diye, ölü sayılarına 
%30 ilave yapmaktadır(Murat, 2012). Elde edilen veriler ıĢığında bile trafik kazaları Türkiye‘ de ciddi 
ölüm nedenlerinden biridir. Trafik kazalarında ölüm oranlarında Türkiye Avrupa ortalamasının üzerin-
dedir(DSÖ, 2009: 12). Bu değerlendirmede 100.000 kiĢiye düĢen ölüm sayısı oranı Türkiye‘ de  13.4 
iken, Hollanda 4.8, Ġsviçre 4.9, Norveç 5.0, Ġsveç 5.2, Ġngiltere 5.4 olarak sıralanmaktadır.  

Ġnsanlar nasıl yılda üç uçak kazasını kabul etmezse, aynı Ģekilde trafik kazalarının sonuçlarını da 
toplumun bakıĢ açısı kabul etmemelidir(Wegman ve Aarts, 2006). Demir yolu , hava yolu ve tren 
kazası meydana geldiğinde herkesin ilgisini çekmekte ve büyük bir önem arz etmektedir. Trafik kaza-
larının çok olması insanlar üzerinde alıĢılagelmiĢ bir durum yaratmaması gerekir. Diğer ulaĢım sis-
temlerinde olduğu gibi her bir trafik kazası dikkatle incelenmelidir. Ġnsanların ailelerini, arkadaĢlarını, 
sevdiklerini kazalarda kaybetmesi kabul edilemez.  

Ülkemizde yolcu taĢımacılığının %95 civarı karayolu vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu kadar yoğunluğa 
rağmen yollarımız ve araç sayısı o kadar fazla değildir aslında. Almanya, Ġtalya ve Fransa‘ da 
100.000 kiĢiye düĢen araç sayısı 500 civarındadır. Avrupa Birliği ortalaması 339 iken Türkiye‘ de 87 
araç olarak tespit edilmiĢtir(DSÖ, 2009: 25). Trafikteki araçların yarısı otomobil olarak göze çarpmak-
ta olup, otobüs, motosiklet, kamyonlar sıralanmaktadır. Ülkemizde bisiklet ve benzeri motorsuz ula-
Ģım araçlarının çok yaygın olmadığı görülmektedir.  

Trafik kazası; Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıĢtığı ölüm, 
yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmıĢ olan olaydır.(KTK, md.3). Ülkemizde trafik kazalarıyla ilgili 
istatistik tutulurken ölüm sayıları kaza yerindeki ölümler dikkate alınmaktadır. Daha sağlıklı veri elde 
edilebilmesi için Avrupa genelinde 30 günlük izleme süreci oluĢturulmuĢtur. Trafik kazalarının temel 
unsurları insan, araç, yol ve çevre unsurlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarıyla ilgili riskleri dört 
bölümde incelemiĢtir. Riske maruz olunmasıyla ilgili ekonomik ve demografik etmenler, kazanın 
meydana gelmesiyle ilgili sürücü davranıĢları ve yasaların uygulanmasındaki eksiklerden kaynakla-
nan risk etmenleri, kaza sonrası yaralanmaların ciddiyetini etkileyecek koruyucularla ilgili risk etmen-
leri, kaza sonrası sonuçlarla ilgili ilk yardım ve rehabilitasyonu içeren risk etmenleri olarak belirlenmiĢ-
tir(DSÖ,2004).  

Karayolu trafik kazaları, ulaĢımda karayolunu daha çok tercih eden ülkemizde, önemli bir sağlık 
sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu makalenin amacı; güvenlik açısından ulaĢım sistemlerini 
kıyaslayarak, ülkemizde karayolunda meydana gelen trafik kazalarının genel, yol tipine, yerleĢim 
yerine, hava Ģartlarına, yaĢa  göre incelenerek, ülkemizin trafik sorunu hakkında,  bu konuda baĢarılı 
olan diğer ülkelerden örnekler vererek değerlendirme yapmaktır. Trafik sorunun çözümü için öncelikle 
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mevcut durum hakkındaki bilgilerin toplanıp analiz edilmesiyle, trafik kazalarının nedenlerinin tam 
olarak tespit edilip daha sonra bu nedenler ve veriler üzerinden çalıĢmalar yapılması gerekir.  

 

2.BULGULAR  

 

  

Tablo:1. Nüfus, Sürücü Belgesi Kaza ve Ölüm Sayısı (2001-2010). (TÜĠK, 2010: 2). 

  

10 yıl sürece bakıldığında Türkiye‘ de trafik kazası sayılarında ciddi oranda artıĢ görülmektedir. 2000‘ 
li yıllarda 450.000‘lerde olan kaza sayısı 2010 yılına gelindiğinde 1.100.000‘i geçmiĢtir. Özellikle kaza 
sayısının artan bir ivmede olduğu görülmektedir. Kazalardan etkilenme durumlarına gelindiğinde ölüm 
sayısının sabit bir sayıda olduğu görülmektedir. Tabloya bakarak ülkemizde yıllık trafik kazaları nede-
niyle ölümlerin  4000- 5000 kiĢi arasında olduğu görülmektedir. Trafik kazalarındaki yaralanmalar için 
aynı Ģeyi söylemek mümkün değildir. Trafik kazası nedeniyle yaralananların 10 yıllık dönemde 2 kat 
arttığını söyleyebiliriz. 2001 yılında yaralı sayısı 100.000‘ lerdeyken 2010 yılına gelindiğinde her 
geçen yıl artan bir Ģekilde 200.000‘i geçmiĢtir.  

 Tabloya bakıldığında yıllara göre trafik kazalarında ve bu kazalardan dolayı yaralanmalarda 
artıĢ görülürken, kazalarda ölüm sayılarında çok az değiĢkenlik gösterdiği görülmektedir. Kaza sayısı 
ve yaralanmalardaki artıĢa rağmen, ölüm sayısının artmamasının nedeni olarak; araçlardaki aktif ve 
pasif güvenlik donanımlarının her geçen gün artması, trafik cezalarının günün Ģartlarına uygunluğu-
nun sağlanması, az da olsa teknolojiye dayalı trafik denetim sistemlerinin kullanılmaya baĢlanılması, 
ilk ve acil yardım hizmetlerindeki olumlu geliĢmeler ile emniyet kemeri kullanımının 1995 yılından 
itibaren Ģehir içi ve Ģehirler arası yollarda zorunlu hale gelmesiyle açıklanabilir(Murat, 2012: 109).  
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Verilerden daha sağlıklı yorumlar yapabilmek ve uluslararası anlamda kıyaslamalarda bulunabilmek 
için 100.000 taĢıta ve 100.000 nüfusa düĢen trafik kazalarında ölüm ve yaralanma satılarına bakmak 
daha faydalı olacaktır.  

    

Tablo:2. Trafik Kazalarında 100.000 TaĢıta ve Nüfusa DüĢen Ölüm ve  Yaralı Sayıları. 
(TÜĠK,2010: 2). 

  

Trafik kazaları nedeniyle ölüm sayısının yıllara göre fazla değiĢmediğini Tablo.1 de gördüğümüzden 
Tablo.2 bakıldığında taĢıt sayısının 10 yıl içerisinde 2 kat arttığını çıkartabiliriz. 100.000 taĢıta düĢen 
ölüm sayısındaki azalma, taĢıt sayısındaki artıĢın ölüm sayılarını arttırmadığını göstermektedir. Ölüm 
sayılarındaki iyimser tabloyu yaralı sayıları için söyleyemeyiz. 100.000 taĢıta düĢen trafik kazaların-
daki yaralanma sayısı yıllar boyunca 1400 civarında seyretmiĢtir. Buda gösterir ki trafik kazalarındaki 
yaralı sayısının taĢıt sayısının artıĢıyla doğru ve aynı orantıyı göstermektedir. Trafik kazalarındaki 
ölüm sayısının artmaması sevindirici olarak gözükse de yaralanmaların artması sağlığımızı tehdit 
etmeye devam etmektedir. Kaza sonrası riski azaltacak tedbirlerin ( emniyet kemeri, hava yastığı, ilk 
yardım gibi) artması ölüm oranlarının artmasına engel olacak gibi görünse de kaza sayılarındaki 
artıĢın taĢıt sayıların artmasıyla devam edeceği ve buna bağlı olarak oluĢabilecek zararların artacağı 
bu sistemde öngörülmektedir.  

Yıllara göre nüfusun çok fazla değiĢmediği Tablo.1 de görülmektedir. 100.000 nüfusa düĢen ölüm 
sayılarının da yıllar geçtikçe fazla değiĢmediğini görmekteyiz. 100.000 nüfusa göre değerlendirildiğin-
de trafik kazalarında yılda ortalama 6 kiĢi hayatını kaybetmektedir. Yaralı sayılarını 100.000 nüfusa 
göre değerlendirdiğimizde ciddi bir artıĢ eğilimi vardır. 2001 yılında 170 olan yaralı sayısı 2/3 oranın-
da artıĢ göstererek 2010 yılında 287‘e ulaĢmıĢtır. Mevcut karayolu trafik düzeninde yaralı sayılarının 
sürekli artıĢ eğiliminde olduğu görülmektedir. 
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Tablo.3: YerleĢim Yerine Göre Trafik Kazaları(TÜĠK, 2010:4). 

  

Karayolu trafik kazalarının % 85-90 arası yerleĢim yeri için de olurken, trafik kazaları sebebiyle ölen-
lerin % 60-65 arası yerleĢim yeri dıĢında gerçekleĢmiĢtir. Bu tablodan da anlaĢılacağı gibi yerleĢim 
yeri dıĢında meydana gelen kazalar daha fazla risk içermektedir. Buna sebep olarak yerleĢim yeri 
dıĢında gerçekleĢecek kazalarda hız faktörünün daha ön plana çıkarak çarpıĢma Ģiddetini arttırması 
ve kaza sonrası ilk yardım hizmetlerinin daha geç verilebilmesi temel sebepler olarak gösterilebilir. 
YerleĢim yerinde trafik kazası sonucu yaralanan kiĢiler % 60- 65 oranındadır. Buda gösteriyor ki 
yerleĢim yeri dıĢında kazaya maruz kalan insanlar daha fazla hayati risk altındadır. Çünkü kaza 
esnasında yaralananların yerleĢim yerinde tedavi hizmeti görmeleri daha hızlı olmaktadır. Tabloya 
genel olarak bakıldığında hem yerleĢim yerinde hem de dıĢında karayolu trafik kazalarının ve bu 
kazalar sonucundaki ölüm ve yaralanmaların arttığı görülmektedir. 2008 yılından sonra değiĢen 
düzenleme ile maddi hasarlı kazalarda sürücülerin kendi aralarında antlaĢma yapabilmesinden dolayı 
kaza sayıları az görülmektedir.  
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Tablo.4: Hava Durumunun Trafik Kazalarına Etkisi (TÜĠK, 2010: 55). 

GüneĢli, açık havalarda daha çok trafik kazası ve buna bağlı olarak ölüm ve yaralamalar tespit edil-
miĢtir. Buna neden olarak havaların açık olduğunun kazaları olumsuz etkilediğini düĢünmek yanlıĢ 
olur. Çünkü olumsuz hava Ģartlarında insanlar daha az seyahat ettiği için bu kaçınılmaz bir durumdur. 
Fırtınalı ve tipili havalarda daha az kaza olmasının sebebi daha az sürücünün yola çıkmasıdır. Genel 
olarak hava Ģartlarına baktığımızda benzer oranlar görülecektir. Kaza sayılarını ölüm sayılarına oran-
larsak bütün hava Ģartlarında % 2-2,5 gibi bir oran görülecektir. Aynı Ģekilde kazalara bağlı olarak 
yaralanma oranları da birbirine yakındır. Hava Ģartlarının direk olarak trafik kazalarına etkisinden söz 
etmek mümkün değildir.   

 

Tablo.5: Kazanın Olduğu Yol Tipine göre Ölüm ve Yaralanma Sayıları(TÜĠK,2010:46). 
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Cadde ve sokaklar 60.000 trafik kazasıyla en çok kazası olan yerlerdir. Buna rağmen en çok ölümlü 
kaza, 1685 ölüm sayısıyla devlet yolları üzerinde olmaktadır. Yaralanma sayılarında ise cadde ve 
sokaklarda 90.000 yaralı varken devlet yollarında 64.000 yaralı vardır. Tablo.3 de yer alan yerleĢim 
yeri içinde ve dıĢında meydana gelen kaza nedenleri  cadde-sokak ve devlet yolları arasında da 
benzerlik göstermektedir. Ġl yolu, köy yolu, orman yolu gibi daha az kaliteye sahip trafik kazalarındaki 
sayının ve ölüm ve yaralanma sayılarının da azaldığı görülmektedir. Buna neden olarak bu yollardaki 
trafik yoğunluğunun azlığı ve yolların hıza daha az müsait olmasıdır. BölünmüĢ yollardaysa yıl bo-
yunca 60.000 kaza olmuĢ ve bu kazalarda 1800 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 107.000 kiĢi de yaralan-
mıĢtır. BölünmüĢ yollar trafik tıkanıklığını ve kesintisiz ulaĢımı kolaylaĢtırırken, yol güvenliği açısından 
hala riskler içermektedir. Yolların hıza müsait olması, altyapısı ve koruyucu cisimlerin azlığı kazaların 
Ģiddetli olmasına neden olmaktadır.  

 

 

Tablo.6: Kazaların OluĢ Biçimine Göre Etkileri (TÜĠK, 2010:92). 

KarĢılıklı çarpıĢmalar nedeniyle yıl boyunca 6106 kaza meydana gelmiĢ ve bu kazalarda 274 kiĢi 
hayatını kaybetmiĢ 5832 kiĢi de yaralanmıĢtır. Arkadan çarpma Ģeklinde 10664 kaza meydana gelmiĢ 
bu kazalar sonucunda 251 kiĢi ölmüĢ 10314 kiĢi de yaralanmıĢtır. Yandan çarpmalar nedeniyle 
30997 kazada 315 kiĢi ölmüĢ 30662 kiĢi de yaralanmıĢtır. KarĢılıklı çarpıĢma Ģeklinde meydana 
gelen kazalar sayı olarak az gibi de görülse de diğer çarpıĢma biçimlerine göre daha tehlikeli sonuç-
lar ortaya çıkarmıĢtır. KarĢılıklı çarpmalar Ģeklinde meydana gelen her 1000 kazada yaklaĢık 45 kiĢi 
hayatını kaybetmiĢtir. Arkadan çarpmayla her 1000 kazada yaklaĢık 26 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, aynı 
Ģekilde yandan çarpmalara bakıldığında her 1000 kazada yaklaĢık 10 kiĢinin hayatını kaybettiği 
görülmektedir. Bu yüzden trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak için yolların bölünmüĢ Ģeklin-
de tasarlanarak karĢılıklı çarpıĢmaların önüne geçilmesi gerekmektedir.  Ayrıca yoldan çıkma nede-
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niyle 12262 kazada 404 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, bu da yaklaĢık olarak 1000 kazada 37 kiĢidir. Araçla-
rın yoldan çıkmasını engelleyecek halat, çelik gibi bariyerlerin kullanılması bu tip kazaların ve daha 
tehlikeli sonuçların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yayaya çarpma nedeniyle 16972 kaza meydana 
gelmiĢ ve bu kazalarda 400 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Yayaların trafik kazalarından bu kadar olumsuz 
etkilenmesinden dolayı yayalarla, araçların bir arada oldukları yollarda gerekli düzenlemelerin yapıl-
masını gerektirmektedir.  

 

 

Tablo.7: YaĢ Gruplarına Göre Trafik Kazalarında Ölü ve Yaralı Sayıları(TÜĠK,2010:82). 

Özellikle genç nüfusun trafik kazalarından ciddi oranda etkilendiği görülmektedir. En fazla kazayla 
karĢılaĢan yaĢ grubunun 18-20 ve 21-24 yaĢ gruplarıdır. 18-20 yaĢ grubunda trafik kazaları nedeniyle 
142 genç hayatını kaybetmiĢ ve 13468‘i de yaralanmıĢtır. 21-24 yaĢ grubuna bakıldığındaysa 165 
genç hayatını kaybetmiĢ ve 18000 kiĢi de yaralanmıĢtır. 0-9 yaĢ grubu arasındaysa 131 ölü ve 11371 
yaralı vardır. Bu tabloda insanların küçük yaĢlardan baĢlayıp hayatları boyunca trafikte tehdit altında 
olduğunu göstermektedir.  
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Tablo.8: Emniyet Kemeri Kullanmanın Trafik Kazalarının Sonuçlarına Etkisi (TÜĠK,2010:84) 

 

Emniyet kemeri kullanan sürücülerin karıĢtığı 2329 trafik kazasında 47 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 816 
kiĢi de yaralanmıĢtır. Emniyet Kemeri kullanılmayan 724 trafik kazasında 75 kiĢi hayatını kaybetmiĢ 
ve 379 kiĢi de yaralanmıĢtır. 100 kaza baĢına oranlara bakıldığında emniyet kemeri kullanıldığında 
%2 ölüm %35 yaralanma gözlenmektedir. Emniyet kemeri kullanılmayan kazalarda %10 ölüm ve 
%55 yaralanma gözlenmektedir. Emniyet kemeri kullanımı ölüm sayılarını %80, yaralanmaları da % 
40 a yakın azaltmaktadır. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarının oluĢumunu engellemese de 
meydana gelen kazaların Ģiddetini ciddi oranda düĢürecektir.  

Trafik kazalarında kusur oranlarına bakıldığındaysa, sürücülerin önemli oranda kusurlu olduğu görül-
mektedir. Son 10 yıllık verilere bakıldığında sürücülerin % 95-98 arasında kusurlu olduğu görülmek-
tedir. Son 3 yılda kameralarında etkisiyle yayalara daha fazla kusur verilmesiyle yaya kusurları % 2 
den %8-9 civarına ulaĢmıĢ, sürücü kusurları da % 90‘ a azalmıĢtır. TaĢıt, yol ve diğer kusurların % 1 
bile olmadığı görülmektedir(TÜĠK, 2010:6).  

Sürücü kusurlarının bu kadar yüksek olup yol ve taĢıt kusurlarının %1 bile olmaması bize acaba 
yollarımız ve taĢıtlarımız bu kadar güvenli olduğu halde sürücülerimiz mi çok bilinçsiz ve tecrübesiz 
sorularını akla getiriyor. Fakat geliĢmiĢ bir ülke olan Amerika‘ da araç kusurlarının %10 , altyapı 
kusurlarının %36 , insandan kaynaklı kusurlarında %54 olduğu tespit edilmiĢtir(TMMOB, 2010:25). 
Türkiye‘ de kaza tespit tutanaklarında yol ve taĢıtlara yeterince kusur verilememesi istatistikleri ya-
nıltmakta ve gerçek kusurların bilinememesine yol açmaktadır.  
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Tablo.9: UlaĢım Sistemlerinin karĢılaĢtırılması(TÜĠK, 2009). 

 

Karayolları üzerinde yılda yaklaĢık 1.000.000 civarında kaza gerçekleĢirken bu kazalarda 4000‘den 
fazla insan hayatını kaybetmekte ve 200.000 civarında yaralanmaktadır. Diğer ulaĢım sistemlerine 
bakıldığında karayollarında tehlikenin çok yüksek olduğu görülmektedir. Rakamların bu kadar yüksek 
olmasında ulaĢımın %95‘inin karayolu ile gerçekleĢtirilmesinin de etkisi vardır. Diğer ulaĢım türlerin-
den demiryollarına bakıldığında, yılda ortalama 100 kiĢinin öldüğünü ve 250 yaralı olduğu görülmek-
tedir. Demiryolu kazalarının daha çok geçit çarpıĢmaları ve insana çarpmalar gibi çevresel etkenler-
den oluĢmaktadır(TCDD,2010:76). Tren içinde hayatını kaybeden insan sayısı çok azdır. Denizlerde 
gerçekleĢen kazalarda yılda 10-20 arası ölüm gerçekleĢmektedir. Havayolu ulaĢımına bakıldığında 
2007 yılında Isparta‘ da düĢen uçakta ölen 57 kiĢi hayatını kaybetmiĢti. 2007 yılından bu yana ciddi 
bir hava ulaĢım kazası olmamıĢtır. Karayolu dıĢındaki ulaĢım sistemlerinde çok az insanın hayatını 
kaybettiği görülmektedir.   
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Grafik.1: Dünya Ülkelerinde 2010 Yılı 10.000 TaĢıta DüĢen 

Trafik Kazalarında Ölüm Oranları (IRTAD, 2011:17). 

 

Ülkelerin nüfusları ve taĢıt sayıları birbirinden farklı olduğu için, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği 
Veri Toplama ve Analiz Grubu (IRTAD), ülkelerden aldıkları trafik kazası sonuçlarını 10.000 taĢıt ve 
nüfusa göre sabit bir sayıda oranlayarak, daha sağlıklı bir karĢılaĢtırma yapılabilmesini sağlamıĢtır. 
2010 yılında Türkiye‘de 10.000 taĢıta düĢen trafik kazaları sonucunda 2,7 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir 
(Tablo.2). IRTAD grafiğinde Türkiye‘ye ait bilgiler yer almamakla birlikte, eğer yer alsaydı sondan 4. 
Yada 5. Ülke olacaktık. Bu bilgilere göre Türkiye taĢıt oranlı trafik kazası ölümlerinde Sırbistan‘dan 
sonra Avrupa‘da 2. Sırada yer almaktadır. Ġzlanda‘nın en az ölüm sayısına sahip olduğu grafikte 
Ġngiltere, Ġsveç, Norveç, Ġsviçre, Hollanda, Almanya 10.000 taĢıta düĢen ölüm sayısında 0,5 gibi bir 
ortalama yakalamıĢtır. Türkiye‘yi bu ülkelerle kıyasladığımızda yaklaĢık 5 kat fark olduğu görülmekte-
dir.  
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Grafik.2: Dünya Ülkelerinde 2010 Yılı 100.000 Nüfusa DüĢen 

Trafik Kazalarında Ölüm Oranları(IRTAD,2011:16) 

 

Türkiye‘de 2010 yılında trafik kazaları sonucu 100.000 nüfusta 5,5 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Ġzlan-
da‘nın ilk sırada yer aldığı grafikte Ġsveç, Ġngiltere, Hollanda, Ġsviçre ve Norveç 100.000 nüfusa düĢen 
trafik kazaları sonucunda 4 ölümle sıralanmaktadır. Grafikte 12 ülkenin 100.000 nüfus baĢına düĢen 
ölüm sayılarının 5‘in altında olduğu görülmektedir. Türkiye‘de kaza sonrası ölümlerin istatistiklerde 
yer almamasından dolayı, ölüm oranı gerçek değerden düĢük görünmektedir.  

 

3.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Türkiye‘ de karayolu ulaĢımı insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluĢturmaktadır. Karayolu ulaĢımı 
bu kadar tehlikeli olmasına rağmen ulaĢımın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Alternatif ulaĢım 
türleri ülkemizde çok fazla geliĢmemiĢtir. Bu nedenle karayolu trafiği önemli bir yoğunluğa ve buna 
bağlı risklere maruz kalmıĢtır. Avrupa ülkelerine kıyasla taĢıt sayısı az olmasına rağmen karayolu 
trafik kazaları nedeniyle ölüm sayıları yüksektir. Ayrıca nüfusa oranlı ölüm istatistikleri de incelendi-
ğinde Avrupa ortalamasının üzerinde olunduğu görülmektedir. Ülkelerin çoğunun uyguladığı kaza 
sonrası, kazadan zarar görenlerin 30 gün takip edildiği sistem Türkiye‘de genel olarak uygulanmadı-
ğından ölüm sayıları mevcut verilerde az görünmektedir. Bu verilere rağmen Türkiye karayolu trafik 
kazalarında ölüm istatistiklerinde Avrupa ortalamasının altındadır.  

Trafik kazalarının önemli bir sorun olduğu herkes tarafından bilinmesine karĢın, sorunun nedenleri 
üzerine kapsamlı bir çalıĢma yoktur. Verilerin sağlıklı toplanmaması sorunun nedenleri hakkında bilgi 
edinilmesine engel olmaktadır. Ayrıca trafik kazaları sonucunda yol ve altyapı kusurlarının yeterince 
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incelenmemesi sorunun tespitinde bizi yanılgıya düĢürmektedir. Kusurun %99‘unun insani davranıĢ-
lardan kaynaklandığını söylemek kabul edilemez. Trafik kazaları hakkında detaylı çalıĢmalar yapmak 
ve doğru bilgilerin toplanması, gerçek sorunun ortaya çıkmasına ve sorunun çözümüne faydalı ola-
caktır.  

UlaĢımın önemli bir bölümünü karayolu ile gerçekleĢtiren Türkiye‘de karayolu altyapısını yeteri kadar 
geliĢmemiĢ olduğu görülmektedir. Karayolu ulaĢımındaki sıkıntıları gidermek için son 10 yılda 21.000 
km. bölünmüĢ yol yapılmıĢtır(www.kgm.gov.tr). Fakat yapılan bu bölünmüĢ yollar trafik kazalarının 
oluĢturduğu tehlikeleri değiĢtirmemiĢtir. BölünmüĢ yollardaki trafik kazası, ölüm ve yaralanma sayıları 
oldukça yüksektir(Tablo.5). Buna neden olarak yolları aĢırı hıza müsait olmasından kaynaklanan 
sürücü davranıĢları ve yolların tasarımından kaynaklanan hatalar gösterilebilir. BölünmüĢ yollar, 
karĢılıklı çarpıĢmaların önleyerek önemli bir tehlikeyi ortadan kaldırırken, hıza daha müsait olması, 
yoldan çıkmayı engelleyici tedbirlerin tam alınmaması ve diğer altyapıdan kaynaklı tehlikeleri de 
ortaya çıkarmıĢtır.  

Trafik kazalarında hız çok önemli bir unsurdur. Özellikle hızlanmaya müsait yollarda daha ölümcül 
kazalar gerçekleĢmektedir. YerleĢim yerleri dıĢında ve daha iyi yol tiplerinde daha çok ölümlü ve 
yaralamalı kaza gerçekleĢmektedir. YerleĢim yeri dıĢında, yerleĢim yerlerine göre yaralamaların daha 
az ölümlerin daha çok olması ilk yardım hizmetlerinin hızlı olmasının etkinliğini de akla getirmektedir 
(Tablo.3).   

YaĢ unsuru trafik kazalarında etkindir. Özellikle 18-24 yaĢ grubunun trafikte en çok zarar gören kısım 
olduğu görülmektedir. Genç nüfusun çoğunun trafikte zarar görmesi incelenmesi gereken bir konudur. 
Ayrıca 0-9 yaĢ arası ölüm ve yaralanma oranlarının çokluğu insanların çok küçük yaĢlarda trafik 
Ģiddetiyle tanıĢtığını göstermektedir. YaĢ grubuna özel trafik eğitimi verilmesinin zorunludur.(Tablo.7).  

Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası sonucu oluĢan enerjiyi ciddi oranda azaltmaktadır. Emniyet 
kemeri kullanımı ölüm sayılarını %80, yaralanmaları da % 40 a yakın azaltmaktadır. Emniyet kemeri 
kullanımı trafik kazalarının oluĢumunu engellemese de meydana gelen kazaların Ģiddetini ciddi oran-
da düĢürecektir.(Tablo.8).  

Dünya Sağlık Örgütü trafik kazaları sonucu ölümleri ciddi sağlık sorunu olarak görmüĢtür ve sorunun 
çözümü için ülkelere aĢağıdaki tavsiyeleri göstermiĢtir:(DSÖ, 2004). 

1- Ulusal trafik güvenliği alanındaki çabaların baĢını çekecek bir hükümet birimi belirlenmesi.  

2- Her ülkede, trafik kazalarıyla ilgili sorunun, politikaların ve kurumsal ortamların, bu arada 
kazaların önlenmesi için elde mevcut kapasitenin değerlendirilmesi.  

3- Ulusal yol güvenliği stratejisinin ve eylem planının hazırlanması.  

4- Sorunun ele alınması için finansal ve insani kaynak tahsisi.  

5- Karayollarında meydana gelen kazaların önlenmesi ve yol açtıkları sonuçların hafifletilmesi 
için müdahalelerde bulunulması ve bu müdahalelerin sonuçlarının belirlenmesi.  

6- Ulusal kapasitenin ve uluslararası iĢbirliğinin desteklenmesi. 

 

 

 

http://www.kgm.gov.tr/
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KARAYOLU TRAFĠK HUKUKUNA SOSYAL MEDYANIN YANSITILMASI 

 

Cengiz AġKAN1 

ÖZET 

Trafik, kapsayıcılığı ve etkisi itibarı ile bütün yaĢamazımızla ilgi kurar. Ġlgi konularına; norm bilgisi, 
sorumluluk, tehlike kavramlarının yanında güncel geliĢmiĢlik düzeyi açısından internet, sosyal medya 
da dâhil olmuĢtur. Sosyal medyanın, trafik hukukunun fonksiyonlarını yerine getirmesi açısından 
düĢünce, uygulama dünyamıza önemli katkılar sağlayabilecek güçlü, yaygın, aktif bir araç-yöntem 
olduğu artık ortadadır. 

Ġlgi, çözümü odakladığından, sosyal medya güncel ilginin membaını oluĢturmakla, trafik sorunlarının 
çözümü açısında dikkate değer yansıma alanıdır. Sosyal medya ve temsil ettiği iletiĢim-ilgi artık 
yaĢamımızda olduğu gibi trafik hukukunda da gerçekleĢerek, trafik sorununun çözüm yolunda yeni bir 
kulvar açmaktadır.  

Trafik kazalarının sonuçları düĢünüldüğünde önlenmesinde her tür yol, yöntem ve ilginin kullanılması 
zorunlu ve kaçınılmazdır. Sosyal medya yeni bir ilgi alanı olarak trafik hukukuna yansıtılmalı, buna 
iliĢkin alt yapı ve görsel unsurlar tespit edilip, tamamlanarak yaĢamımıza, aktarılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: 1-Karayolu Trafik Hukuku 2-Sosyal Medya 3-Trafik Norm-YaĢam ilgisi 4-Sosyal 
Medya-Sosyal YaĢam-Trafik Bağı 5-Trafik Ġlgisi-Dikkati-Sorumluluğu 

 

I-GĠRĠġ 

Her düĢünüĢ, yenidir. Öğrenmek, anlamak, uygulamak farklı kavramlardır. Teknolojik geliĢimle birlikte 
yaĢamımız, düĢünme biçimimiz, kültürümüz, alıĢkanlıklarımız hızla değiĢmektedir. Sosyal öğrenme, 
örnek alma ve iletiĢim güncel trendi oluĢturmaktadır. Gerçek ve sanal iki etkileĢimli dünya-network 
yaĢamımızın içinde birleĢmiĢtir.  

Trafik, kapsayıcılığı ve etkisi itibarı ile bütün yaĢamazımızla ilgi kurar. DüĢünüĢ ve yaĢayıĢımızın da 
bir parçasıdır. Yeni normal, artık sosyal medya ile Ģekillenmektedir. Paradigma, online olmak, bağ-
lanmaktır. Sosyal medyanın insanlarla iliĢki kurma, ilgilenme, katılım sağlama, değer yaratma, yardım 
alma-verme fonksiyonlarından yararlanarak, karayolları trafik hukuku normlarının düĢüncemize, 
yaĢam ve uygulamamıza aktarılması uyumlaĢtırılarak gerçekleĢtirilmelidir.  

 

II-KARAYOLU TRAFĠK HUKUKU-SOSYAL MEDYA-YANSITILMA  

Karayolu trafik hukuku, geniĢ ve kapsayıcı bir kavramdır. Karayolu ve trafik iliĢkilerinin hukukudur. 
Yeni bir hukuk alanıdır, herkesle ilgilidir. Anlam değeri gün geçtikçe daha geniĢ kitleler tarafından da 
kabul edilmektedir. Karayolu trafik hukukuna, trafik güvenliğini sağlama yönünde ilginin artması için 
popüler-güncel etkileĢim alanlarından yararlanmak gerekmektedir.  

                                                           
1 LL.M- MüĢavir Hazine Avukatı- Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Antalya Muhakemat 
Müdürlüğü 
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Birçok kiĢi, topluluk, kurum, devlet; sosyal ağ ve sosyal medyadan kiĢisel, profesyonel, ticari, kamu-
sal… anlamda nasıl yararlanabileceği konusunda düĢünce, proje, uygulama üretmeye çalıĢmaktadır. 
Karayolu trafik hukuku normlarının düĢünce ve uygulamaya aktarılması için de sosyal medya muhak-
kak kullanılması gereken yeni kulvardır. 

Sosyal medya, internet-kullanıcı tabanlı iletiĢim, etkileĢim, paylaĢım ve yayın alanıdır. KiĢilerin, ku-
rumların ve toplumun davranıĢlarını etkilemesi bakımından önemlidir (Vural ve Bat, 2010). Burada 
iliĢkililik, süre ve bağlantı içinde olma öne çıkmaktadır. Yine Dünya Ekonomik Forumu tarafında ya-
yınlanan 2012 tarihli 11.Küresel Bilgi Teknolojileri Raporunun baĢlık ve içeriğinde belirtildiği gibi artık , 
―Hiper Bağlantılı Dünyada YaĢamak‖ ve biliĢim teknolojilerinin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı 
dönüĢüme yol açan etkisi üzerine odaklanmak gerekiyor (ref.sabanciuniv.edu/tr).  

Trafik, karayolu hukuku normları ile devamlı bağlantı içinde olmayı öngörür. Amaçlanan bağlantıyı 
oluĢturmada sosyal medya düĢünsel etkiyi-kabulü oluĢturarak trafik güvenliğine üst düzeyde, nitelikli 
katkı sağlayacaktır. OluĢturulmak istenen süreçte; anlama (Morin, 2010: 65), ikna (DemirtaĢ, 2004), 
yaĢanan toplumun değerleri gözetilmesi (Saydam, 2011: 147) gereken baĢat kavramlardır. 

Trafik hukuku kuralları, aynı zamanda insan hakları normudur. Yeni yaklaĢımda iç hukuk uluslararası 
hukuk ayrımı da değiĢlikliğe uğramıĢtır. Ġnsan hakları her iki alanı da kapsamaktadır (Akıllıoğlu, 2010: 
25). Ġnsan haklarına saygılı devlet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri (Gören, 2011: 92) bağlamında da 
trafik güvenliği konusu yüksek önceliklidir. Ayrıca sosyal medyanın düĢük maliyetli imkânlar sunması, 
trafik kamu hizmeti (Gözler, 2011: 509) ve kamu maliyesi (Mutluer vd: 2010: 26) açısından da tercih 
önceliği yaratmaktadır. 

Sosyal medya olarak; facebook, twieter ve yuotube‘dan daha fazla uygunluk içermesi bakımından 
yararlanılabilir. Sosyal medya organizasyonuna mutlaka, kamu (merkezi-yerel), özel sektör ve üniver-
siteler katılarak kurumsal ilgi geniĢletilmeli, sosyal medya aracılığı ile de kitlesel ilgi giderek artırılma-
lıdır. Zira bu ilgiler, yaĢamla, trafik normu ile bağlantı kurarak, kiĢide dikkat ve sorumluluğun yerleĢ-
mesini sağlayacaktır. Sosyal yaĢam sosyal medya ilgisi ve trafik normu yaĢam ilgisi, trafik ilgisine-
dikkatine-sorumluluğuna dönüĢerek trafik güvenliği etkinleĢecektir. Bu faaliyetlerde en önemli unsur, 
devamlılık ve her yerdeliktir. Devamlı ve her yerde iseniz pozitif kazanım artmaya devam edecek ve 
nihai güvenlik amacına her geçen gün daha da yaklaĢılacaktır. Bugünkü ilgi ve iliĢki düzeyi ile soru-
nun çözümü olanaklı değildir. Ġlgi ve iliĢki düzeyi mutlaka artırılmalıdır. 

Üniversiteler, merkezi ve yerel idare (Valilik, Kaymakamlık, belediyeler), sivil toplum kuruluĢları, 
medya, otomobil-kamyon-otobüs üreticileri, akaryakıt dağıtım Ģirketleri, sigorta Ģirketleri bu alanda 
etkin olmak ve faaliyette bulunmak mutlak zorunluluğu içindedirler. Derhal harekete geçmelidirler. 
Mevcut faaliyetleri var olanlar ise onları muhakkak yenilikçi bir bakıĢ açısı ile gözden geçirmeli, ço-
ğaltmalı, büyütmelidir. 

Sosyal medyadan, öncelikle bu alanın öne çıkmıĢ, takipçi ve arkadaĢ sayısı on, yüz binleri veya 
milyonları bulan gönüllü lider isimlerle temasa geçilerek; trafikle ilgili, trafikte dikkatli olma konusunda 
mesajlar vermelerini istemek baĢlangıç çıkıĢı olacaktır. 

Ġkinci olarak, bu mesajlara artık medyada da yer verildiğinden; medya hem kendisi bu konuda yayın 
yaparak, hem de sosyal medyada yer alan trafikle ilgili mesajları seçerek, (seçtiği diğer mesajlara 
katarak) yayınlamak suretiyle katkı sağlamalıdır. 
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Trafiğin, hep yenilik, motivasyon, bağlantı gerektiren bir alan olması sebebi ile üçüncü olarak, yukarı-
da sayılan paydaĢlar vasıtası ile yeni projeler üretilmesi imkânlarını yaratmak, devamlılaĢtırmak ve 
uygulamayı takip lüzumludur. 

Trafik, stratejik yönetim ve stratejik planlama alanıdır (Aktan, 2008), halen ülkemizde hane halkının 
%42,9, giriĢimlerin 92,4‘ü internete eriĢim imkânına sahiptir (tuik.gov.tr, 2012). Trafik hukuku kuralla-
rının sosyal medyaya yansıtılmasında, her gün bir adım atmak, basitleĢtirmek, herkesi dâhil etmek 
(Krames, 2007: 43), sonuçlar test edilerek, geri dönüĢ bilgileri değerlendirilmelidir. Özellikle veri 
madenciliği tekniklerinden (Kırcı ve Boy; 2011) yararlanılmalıdır. 

Avrupa Yol Güvenliği ġartı (European Road Safety Charter) ve yeni Avrupa Yol Güvenliği Eylem 
Programı (2010–2020) da içerdiği taahhüt alma yapısı ile (tsrsb.org.tr, 2012) trafik ilgisi kavramını 
oluĢturmaya ve bu ilgiyi güvenliğe dönüĢtürmeye çalıĢan platformlardan biridir. 

Sosyal medyada: Trafik konularına iliĢkin içerik oluĢturmak; oluĢan bu içeriği, ilgi, dikkat, sorumluluk, 
güvenlik olarak karayolu hukukuna (düĢünce ve uygulamaya) yansıtarak olağanüstü maddi, manevi, 
kiĢisel, kurumsal, toplumsal zararlara yol açan trafik kazalarını önlemek, azaltmak mümkün olabile-
cektir. 

Trafik, bilgi-denge-uyum-norm-uygulama sistemidir. 2010 yılı itibarı ile ülkemizde meydana gelen 
1.106.201 trafik kazasında, 4045 ölümde ve 211496 yaralanmada (tuik.gov.tr, 2010) azaltıcı etki 
sağlayacak her düĢünce, katkı değerlidir, her çaba takdire Ģayandır. Aynı zamanda; kamusal, bilimsel 
ve ahlaki bir görevdir.  

  

III-SONUÇ 

Ġlgi, çözümü odakladığından, sosyal medya güncel ilginin membaını oluĢturmakla, trafik sorunlarının 
çözümü açısında dikkate değer yansıma alanıdır. Sosyal medya ve temsil ettiği iletiĢim-ilgi artık 
yaĢamımızda olduğu gibi trafik hukukunda da gerçekleĢerek, trafik sorununun çözüm yolunda yeni bir 
kulvar açmaktadır.  

Trafik kazalarının sonuçları düĢünüldüğünde önlenmesinde her tür yol, yöntem ve ilginin kullanılması 
zorunlu ve kaçınılmazdır. Sosyal medya yeni bir ilgi alanı olarak trafik hukukuna yansıtılmalı, buna 
iliĢkin alt yapı ve görsel unsurlar tespit edilip, tamamlanarak yaĢamımıza, aktarılmalıdır. 

Sosyal medya, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgi-düĢünce-deneyim aktarımında en yaygın 
doğrudan ağdır. DüĢük maliyetlidir ve birebir iletiĢim olanaklıdır. Mutlaka değerlendirilmeli, projeler 
üretilmelidir. 

Anayasa, insan hakları ve trafik hukuku açısından, böyle bir yolun kullanılması aynı zamanda kamu-
sal, bilimsel ve ahlaki bir görevdir. Zira trafik kazasını azaltmaya, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik 
her davranıĢ, düĢünce, değerlidir, çözüme katkı anlamı taĢır. YaĢamı ve insanı korur. 
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HIZ YÖNETĠMĠ KONUSUNDA TÜRKĠYE ĠÇĠN BĠR MÜDAHALE 
PROGRAMI ÖNERĠSĠ 

 

Dr. Emin SEMĠZ1, ġehnaz KÖKSAL2 

 

ÖZET 

Trafik güvenliği için alınması gereken temel önlemlerin ve ölü-yaralı sayısını hızla azaltabilecek mü-
dahalelerin neler olduğu, bunların hangi öncelikle uygulanması gerektiği konusunda dünya ülkeleri 
çok değerli bir tecrübe birikimine sahiptir. Çoğunlukla geliĢmiĢ ülkelerde uygulanmıĢ olan bu önlem ve 
müdahalelerin, farklı ülkelerin kendine özgü kültürel ikliminde ve mevcut teknolojik altyapısı içinde ne 
gibi sonuçlar verdiği konusunda da azımsanmayacak bir tecrübe edinilmiĢtir. Bu tecrübeler öylesine 
değerlidir ki uygulandığı yerde ya da zaman diliminde umulan baĢarıyı sağlayamamıĢ olmaları ya da 
uygulama sürecinde karĢılaĢılan beklenmedik sorunlar bile bu değerli bilgi birikimine katkıda bulun-
maktadır. Trafik güvenliğini arttırmak ve bu konuda aĢama kaydetmek isteyen ülkelere düĢen, bu 
tecrübeleri kendi koĢullarına en çok yarar sağlayacak Ģekilde adapte etmek ve en etkili Ģekilde uygu-
lanması için gerekli Ģartları sağlamaktır. 

BirleĢmiĢ Milletler, bu yönde çaba harcayan ülkelere destek olmak ve harekete geçmesi gereken 
ülkeleri teĢvik etmek amacıyla son on yılda önemli bazı kararlar alarak uygulamaya koymuĢtur. Hızlı 
araç kullanan sürücülerin doğrudan doğruya neden olduğu ya da sonuçlarının ağırlaĢmasına yol 
açtığı vakalara özel bir önem atfedilerek, bu konudaki bilgi birikiminin paylaĢılması ve konuya ilgi 
duyan ülkelere tavsiyelerde bulunulması ise öncelikle ele alınan konulardan biri olmuĢtur. 

Karayolu trafiğinde hız yönetiminin esasları ve iyi bir müdahale programı için temel koĢulların neler 
olduğuna dair bu öneriler incelenerek Türkiye‘deki karayolu güvenliğinin mevcut durumu ve önerilerin 
uygulanabilirliği açısından eleĢtirel bir bakıĢla irdelenmiĢ, dünya ülkelerinin tecrübesi ıĢığında Türki-
ye‘deki temel ihtiyaca yönelik gereçekçi bir planlamanın ana öğeleri hakkında görüĢlere yer verilmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Hız yönetimi, aĢırı hız, uygun olmayan hız, hız kontrolleri, denetim. 

 

1. GĠRĠġ 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu 14 Nisan 2004 tarihinde Küresel Karayolu Güvenliği krizine daha 
fazla dikkat edilmesini ve kaynak aktarılmasını teĢvik eden, bu konuda uluslararası iĢbirliğinin önemi-
ne vurgu yapan bir karar çıkarmıĢtır (Küresel karayolu güvenliğini geliĢtirme hakkındaki 58/289 numa-
ralı karar). Bu karar, uluslararası toplumun karayolu güvenliğinin sağlanmasında en baĢarılı uygula-
ma örneklerini ihtiyaca uyarlamak ve bu konuda geliĢme kaydetmeyi hedeflemiĢ ülkelerde benzer 
müdahalelerin uygulanmasına destek vermek suretiyle yol gösterici olması gerektiği fikrine dayan-
maktadır. BirleĢmiĢ Milletler, 2005 yılının Ekim ayında aldığı 58/60 numaralı kararıyla Üye Ülkeleri 
Dünya karayolu trafiği kayıplarını önleme raporu‘nun önerilerini uygulamaları yönünde cesaretlendire-

                                                           
1 EGM Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürü 
2 EGM Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü 
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rek ve 58/289 numaralı kararı uygulamaya yönelik giriĢimleri överek bu konudaki duyarlılığını yeniden 
ortaya koymuĢtur (Global Road Safety Partnership, 2008). 

BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında baĢlayan bu giriĢimler aynı konuyu dünya ülkelerinin  doğrudan katı-
lımına açan yeni kararlarla devam etmiĢ, 20 Kasım 2009 tarihinde Moskova‘da düzenlenen Birinci 
Küresel Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferansında BM temsilcileri tarafından kabul edilmiĢ olan ve 
trafik güvenliği alanında Hükümetlerin taahhütlerini içeren Moskova Deklarasyonu Türkiye tarafından 
da kabul edilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler‘in 10 Mayıs 2010 tarihindeki 64/255 sayılı kararıyla üye ülkeler 
on yıllık eylem planlarını açıklamaya davet edilmiĢtir (UN, 2010). Halen devam etmekte olan Türkiye 
için eylem planı oluĢturma çalıĢmalarının yol güvenliğini arttıracak geliĢme sağlaması, dünyada bu 
konuda edinilmiĢ deneyimlerin ülkemizin koĢullarına kararlılıkla uyarlanıp uygulanması sayesinde 
sonuç verebilecektir.  

BirleĢmiĢ Milletler tarafından yürütülen giriĢimler çerçevesinde 2010 yılında düĢük ya da orta gelirli 10 
ülkede yol güvenliğini arttıracak nitelikte faaliyetlerde bulunmak üzere Dünya Sağlık Örgütü, Küresel 
Karayolu Güvenliği Ortaklığı (GRSP, Global Road Safety Partnership), Johns Hopkins Üniversitesi 
Uluslararası Yaralanma AraĢtırmaları Birimi (International Injury Research Unit), Dünya Bankası, Dünya 
Sürdürülebilir UlaĢım Merkezi (EMBARQ - The World Resources Institute Center for Sustainable Trans-
port), Uluslararası Güvenli Kara Yolculuğu Birliği (ASIRT, Association for Safe International Road Tra-
vel) ortaklığıyla oluĢturulan ve Bloomberg Yardım Kurumu (Bloomberg Philanthropies) tarafından kay-
nak sağlanan bir de konsorsiyum kurulmuĢtur. On Ülkede Yol Güvenliği Projesi (Road Safety in 10 
Countries Project) olarak adlandırılan ve kısaca RS10 Projesi olarak anılan bu giriĢimle Brezilya, Kam-
boçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika Rusya Federasyonu, Türkiye ve Vietnam‘da karayolundaki 
yaralanma ve ölümleri önlemeye yönelik çalıĢmalar yapılması amaçlanmaktadır. Projenin Kenya ve 
Hindistan ayağı tarvma müdahalelerini, yine Kenya ve Mısır ayağı veri tabanı sistemlerinin geliĢtirilmesi-
ni de kapsamaktadır. Bu on ülkenin seçiminde karayolunda 100 000 kiĢi baĢına düĢen ölü sayısı, nüfus 
büyüklüğü, politik irade ve insan kapasitesi ölçüt alınmıĢtır (Peden, 2010). 

Bu çalıĢmada, halen ülkemizde yürütülmekte olan RS10 Projesi kapsamında ülkemizin yol güvenliği 
açısından durumuna değinilerek, BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında hazırlanmıĢ olan ve ülkemizdeki temel 
yol güvenliği ihtiyacının en önemli baĢlıklarından birini oluĢturan hız yönetimi hakkında gerçekçi bir 
planlamanın nasıl olabileceğine dair fikir veren yayınlarda yer alan öneriler ana hatlarıyla incelenmiĢtir. 

2. SORUNUN TANIMLANMASI 

2004 yılında yayınlanan Dünya Karayolu Trafiği Kayıplarını Önleme Raporuna göre karayolundaki 
ölümler tek baĢına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin %2,1‘ine eĢittir ve ölüm nedenleri arasında 
11. sırada gelmektedir. 2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler 
arasında 3. sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Karayolunda meydana gelen ölüm ve yaralanma-
ları azaltma çabasının temelinde, bu sorunun ―öngörülebilir ve önlenebilir‖ olduğu düĢüncesi vardır. 
BirleĢmiĢ Milletler çatısı altında bu sorunun ele alınmasında çok önemli bir yere sahip olan bu rapor-
da ayrıca hız sınırları, alkollüyken araç kullanma, emniyet kemeri kullanımı, çocuk koruma sistemleri 
ve kask kullanımı ile ilgili kanun koyulması, bu konudaki farkındalığın arttırılması ve bu kanunlara 
uygun denetim yapılmasının bir çok ülkedeki ölüm ve yaralanmalarda keskin düĢüĢler sağladığı 
vurgulanmıĢtır. Aynı raporda, daha az, daha kısa ve daha güvenli seyahat imkanı sağlayacak Ģekilde 
ulaĢım ve arazi kullanım politikaları oluĢturup uygulanması; toplu taĢım gibi daha güvenli ulaĢım 
yöntemlerini özendirilmesi; kaza önleyici önlemlerin trafik yönetimi ve karayolu tasarımı ile birlikte ele 
alınması; taĢıtların yolcular, yayalar ve bisikletliler için daha koruyucu hale getirilmesi gibi önlemlerin 
de olumlu sonuçlar verdiğine değinilmiĢtir (bkz.: Peden, 2004). 

http://tureng.com/search/g%c3%bcvenli%20uluslararas%c4%b1%20kara%20seyahati%20birli%c4%9fi
http://tureng.com/search/g%c3%bcvenli%20uluslararas%c4%b1%20kara%20seyahati%20birli%c4%9fi
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3. TÜRKĠYE‟NĠN KARAYOLU GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN DURUMU 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009 yılında yayınlanmıĢ olan Karayolu Güvenliğnde Küresel Durum 
Raporunda yer alan veriler kullanılarak, RS 10 projesi kapsamındaki ülkelerin yol güvenliği açısından 
durumu bu on ülkenin seçiminde kullanılan sayısal göstergelerden biri olan ―karayolunda 100 000 kiĢi 
baĢına düĢen ölü sayısı‖ ve ―nüfus büyüklüğü‖ ile GSMH ve taĢıt sayıları dikkate alınarak Tablo 1‘ de 
özetlenmiĢ, Tablo 2‘de istatistiksel modellemeye dayalı yıllık ölü sayısı tahminlerine yer verilmiĢ, ġekil 
1‘de ise meydana gelen ölümlerin yol kullanıcılarına göre dağılımı gösterilmiĢtir. Tabloların incelen-
mesinden de anlaĢılacağı gibi, ülke kayıtları ve istatistiksel tahminler arasında önemli farklar bulun-
maktadır. Esasen 100 000 kiĢi baĢına düĢen ölü sayısı açısından dünya ülkeleri arasında bu tabloda 
yer alan değerlerin üzerinde ve altında göstergeleri olan ülkeler bulunduğu da ayrıca göz önüne 
alınmalıdır. Bu ülkelerin  RS 10 projesine dahil olan ülkelerin seçiminde önemli ancak tek baĢına 
belirleyici olmasa da bu ölçüt açısından en iyi durumda ve nüfusu elli milyonun üzerinde olan ülkelerle 
kıyaslandığında trafik güvenliği profilleri hakkında daha somut bir fikir edinmek mümkün olamaktadır. 
Bu kıyaslamalar için Tablo 3 ve ġekil 2 incelenebilir. 

 

TABLO 1. RS 10 Ülkelerinde trafik güvenliği göstergeleri 

RS 10 
ÜLKELERĠ 

 

GELĠR 
GRUBU 

 

GSMH 

 

NÜFUS 

 

KAYITLI 
TAġIT SAYI-

SI 

(1) 

BĠR YILLIK 
TOPLAM ÖLÜ 

SAYISI 

Ġlgili ülkenin 
resmi kayıtlarına 
göre   (2) (3) (4) 

100 000 
kiĢi baĢına 
düĢen ölü 

sayısı 

(5) 

Brezilya Orta 5 910 191 790 929 46 644 025 35 155 33,8 

Çin Orta 2360 1 336 317 116 145 228 994 89 455 16,5 

Hindistan DüĢük 950 1 169 015 509 72 718 000 105725 16,8 

Kamboçya DüĢük 540 14 443 679 154 389 1 545 23,4 

Kenya DüĢük 680 37 537 716 1 004 243 2 893 34,4 

Meksika Orta 8 340 106 534 880 24 970 879 17 003 20,7 

Mısır Orta 1 580 75 497 913 4 300 000 12 295 41,6 

Rusya Fed. Orta 7 560 142 498 532 38 695 996 33 308 25,2 

Türkiye Orta 8 020 74 876 695 13 311 000 4 633 13,4 

Vietnam DüĢük 790 87 375 196 22 926 230 12 800 16,1 

(1) Hindistan, 2004; Çin, Meksika 2006;  Brezilya, Kamboçya, Kenya, Rusya Fed.,  Vietnam 2007 yılı; Mısır, Türkiye 2008 yılı verileri.  

(2) Brezilya, Çin, Türkiye, Meksika 2006 yılı; Kamboçya, Vietnam, Mısır, Hindistan, Kenya, Rusya Fed. 2007 yılı verileri. 

(3) Brezilya, Mısır, sağlık verisi; Türkiye, Meksika, ulusal istatistik kurumu verisi; Rusya Federasyonu, içiĢleri ba-kanlığı verisi; Kamboçya farklı 
sektörlerden alınmıĢ veri; Kamboçya; Vietnam, Çin, Hindistan, Kenya, polis verisi. 

(4) Brezilya, kaza sonrası ölümler; Mısır, Kenya, Türkiye, Meksika, olay yerinde ölümler; Kamboçya, Rusya Federasyonu, kazadan sonraki 7 
gün içinde olan ölümler; Vietnam, Çin, kazadan sonraki 24 saat içinde olan ölümler; Hindistan kazadan sonraki 30 gün içinde olan ölümler. 

 (5) Nüfusu 100 000‘in altında olan ülkeler dıĢarıda bırakılarak negatif binom regresyon ile modellenmiĢ. 

KAYNAK: World Heath Organization, 2009. 
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TABLO 2. RS 10 Ülkelerinde istatistiksel modellemeye dayalı yıllık ölü sayısı tahminleri 

RS 10 ÜL-
KELERĠ 

 

BĠR YILLIK TOPLAM ÖLÜ SAYISI 

100 000 kiĢi 
baĢına düĢen 

ölü sayısı 

(2) 

Ġlgili ülkenin 
resmi kayıtları-

na göre 

 

30 gün içindeki 
muhtemel ölüm 

tahminine göre (1) 

Ġstatistiksel modelle-
meye göre (nokta 

kestirimi ve 

%90 güven aralığı) 

(2) 

Brezilya 35 155 35 155 35 155  33,8 

Çin 89 455 96 611 220 
783 

183 428 – 
333 623 

16,5 

Hindistan 105725 105 725 196 
445 

155 727 – 
266 999 

16,8 

Kamboçya 1 545 1 668 1 749 1 385 – 2 
410 

23,4 

Kenya 2 893 3760 12 918 7 459 – 29 
191 

34,4 

Meksika 17 003 22 103 22 103  20,7 

Mısır 12 295 15 983 31 439 19 411 – 47 
668 

41,6 

Rusya Fed. 33 308 35 972 35 972  25,2 

Türkiye 4 633 6 022 10 066 8 394 – 11 
839 

13,4 

Vietnam 12 800 12 800 14 104 11 987 – 16 
387 

16,1 

(1) Ġlgili ülkenin kayıtlı ölü sayısının kazadan sonraki 30 gün içindeki muhtemel ölümler dikkate alına-
rak uyarlanması. 

(2) Nüfusu 100 000‘in altında olan ülkeler dıĢarıda bırakılarak negatif binom regresyon ile modellen-
miĢ. 

KAYNAK: World Heath Organization, 2009. 
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TABLO 3. Trafik güvenliği açısından iyi durumda olan ülkelerin göstergeleri 

TRAFĠK GÜVENLĠ-
ĞĠ AÇISINDAN ĠYĠ 
DURUMDA OLAN 

ÜLKELER 

GELĠR 
GRUBU 

 
GSMH 

 
NÜFUS 

 

KAYITLI 
TAġIT 
SAYISI 

 
BĠR YILLIK 

TOPLAM ÖLÜ 
SAYISI 

Ġlgili ülkenin 
resmi kayıtla-

rına göre 

100 000 
kiĢi baĢına 
düĢen ölü 

sayısı 
(*) 

Japonya Yüksek 37 
670 

127 966 
709 

91 378 
636 

6 639 5.0 

Almanya Yüksek 38 
860 

82 599 
471 

55 511 
374 

4 949 6.0 

Fransa Yüksek 38 
500 

61 647 
375 

39 926 
000 

4 620 7.5 

Ġngiltere Yüksek 42 
740 

60 768 
946 

34 327 
520 

3 298 5.4 

italya Yüksek 33 
540 

58 876 
834 

43 262 
992 

5 669 9.6 

 (1) Nüfusu 100 000‘in altında olan ülkeler dıĢarıda bırakılarak negatif binom regresyon ile modellen-
miĢ. 

KAYNAK: World Heath Organization, 2009. 

 

ġEKĠL 1. RS 10 Ülkelerinde meydana gelen ölümlerin yol kullanıcılarına göre dağılımı 

 

KAYNAK: World Heath Organization, 2009. (Sayısal veriler grafiğe dönüĢtürülmüĢtür). 
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ġEKĠL 2. Trafik güvenliği açısından iyi durumda olan ülkelerde meydana gelen ölümlerin yol 
kullanıcılarına göre dağılımı 

 

KAYNAK: World Heath Organization, 2009. (Sayısal veriler grafiğe dönüĢtürülmüĢtür). 

 

Dünya Bankası tarafından hazırlanmıĢ bir raporda GSMH‘nın yaklaĢık olarak 8000 ABD $ olmasıyla 
birlikte ülkelerin karayolu güvenliği sicilinde de iyileĢmelerin baĢladığı belirtilmektedir (Kopits ve Krop-
per, 2003). Bu nedenle trafik güvenliği alanında daha az sorun yaĢayan ülkelerin tümünün yüksek 
gelir grubunda olmaları beklenen bir durumdur. Öte yandan, RS 10 ülkelerinin istatistiksel modelle-
meye dayalı ölü sayısı tahminlerinin mevcut kayıtlardan farklı olması ve %90 güven aralığının geniĢli-
ği, bu ülkelerle ilgili tahminde bulunmanın ne denli güç olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle RS 10 
ülkelerinin ölü sayısının yol kullanıcılarına göre dağılımlarının farklılığı ile trafik güvenliği açısından iyi 
durumdaki ülkelerin dağılımlarının benzerliği dikkat çekicidir. Bu durum, RS 10 ülkelerinin sosyal 
ekonomik Ģartlarındaki farklılığın, bu ülkeler için öncelikli olan konuları da farklı kılabileceğine iĢaret 
etmektedir. 

 

4. HIZ YÖNETĠMĠ NEDĠR VE NEDEN ĠHTĠYAÇ VARDIR? 

Bu konuyla ilgili olarak, Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı tarafından, dahil olduğu yayın iĢbirliği 
grubu ile birlikte hazırlanan hız yönetimi konulu el kitabında yer verilen temel tanımlar ve vurgulanan 
konular Ģöyle özetlenebilir (Global Road Safety Partnership, 2008).: 

 Hız yapma, aĢırı hız (hız sınırının üzerinde araç kullanma) ya da uygun olmayan hız (yasal 
sınıra uygun ancak Ģartlara göre çok hızlı araç kullanma) anlamına gelmektedir. 

 AĢırı hız ve uygun olmayan hız birçok ülkedeki en büyük karayolu güvenliği problemidir. Hız 
bütün çarpıĢmalarda ağırlaĢtırıcı bir etmendir. 

 Trafikte meydana gelen çarpıĢmalara etki eden etmenlerin tanımı açısından öznel yakla-
Ģımları dolayısıyla da bazı farklılıkları olmakla birlikte, ölüme yol açan çarpıĢmaların üçte 
birinde aĢırı hızla ilgili bir unsurun rol oynadığını gösteren araĢtırmalar bulunmaktadır. 
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 Hız yönetimi, karayolu ağında güvenliği ve taĢıt hızlarının verimliliğini dengelemeye yönelik 
önlemler bütünüdür. Amaç, içinde bulunulan koĢullar için yüksek olan hızda araç kullanma 
oranını azaltmak ve hız sınırlarına uygun araç kullanma oranını en üst düzeye çıkarmaktır. 

 Uygun hız, mobilite ve karayolu çevresindeki geliĢimin, karayolundan yararlanan yol kulla-
nıcısı karıĢımının, bağlanan yol sıklığının (kavĢaklar da dahil), trafik hacmi ve karıĢımının, 
çevre korumayla ilgili önceliklerin ve karayolu çevresinde yaĢayanların yaĢam kalitesinin 
dikkate alınarak trafik güvenliğinin temel hedef olarak gözetilmesidir. 

 Kuvvet modeline göre ortalama hızda %5‘lik bir artıĢ  yaralanmaya yol açan çarpmalarda 
%10, ölüme yol açan çarpmalarda ise %20‘lik bir artıĢa neden olmaktadır. 

 Hız sınırı farkları hakkında yapılmıĢ araĢtırmaların gözden geçirildiği bir çalıĢmada, hız sını-
rının düĢürüldüğü ya da yasal hız sınırının yürürlüğe girdiği birçok ülkede (Güney Afrika, 
Belçika, Finlandiya, Fransa, Ġngiltere, Almanya, ABD ve Yeni Zelanda) karayolunda mey-
dana gelen çarpıĢmaların %8 ila %40 arasında azaldığı görülmüĢtür. 

 ÇalıĢmalar, yasal hız sınırının saatte 60 km olduğu meskûn alanlarda hızın, saatte ortalama 
olarak sadece 5 km, Ģehir dıĢı yollarda ise 10 km artmasının kayıplara yol açan çarpıĢma 
riskinin iki katına çıkması için yeterli olduğunu göstermektedir.  

 Kanıtlar ―orta düzey hız aĢımının‖, yani belirlenen yasal hız sınırının 10 - 15 km/s aĢılması-
nın, çok yaygın bir ihlal olmasından dolayı karayolunda meydana gelen Ģiddetli çarpıĢmala-
ra –daha aĢırı hızların olumsuz etkisiyle kıyaslanabilecek nispette– büyük bir zemin hazır-
ladığını göstermektedir. 

 Daha fazla motorlu taĢıt ve ekonomik kalkınma ile birlikte yolculuk sürelerini ve tıkanıklığı 
azaltmak için karayollarını daha yüksek standartlarda inĢa etme konusunda sürekli artan bir 
talep bulunmaktadır. Bu, daha yüksek hız anlamına gelmekte ise de daha yüksek hızlarda 
gerekli önlemler alınmadığı sürece, bütün yol kullanıcıları için çarpıĢmaların sayısı yüksele-
cek sonuçlar ağırlaĢacaktır. 

 Yüksek hızlar daha yüksek bir çarpıĢma riskine yol açmakta, bir çarpıĢma olması halinde 
ise önemli düzeyde kayıplara yol açma ihtimalini artırmaktadır. Bunun nedeni, hız arttıkça 
hem sürücünün tepki verme süresi içinde kat edilen mesafenin hem de durmak için gerekli 
mesafenin artmasıdır. Ayrıca, hız arttıkça sürücü hatalarının etkisi de artmaktadır. Bir 
çarpma esnasında hız ne kadar yüksekse, darbe sırasında emilmesi gereken mekanik (ki-
netik) enerji miktarı da o kadar yüksektir. Dolayısıyla yüksek hızın önemli düzeyde kayıpla-
ra yol açma ihtimali de daha yüksektir. Yüksek hızlar bir çarpma riskini birçok nedenden do-
layı artırmaktadır. Hız yüksek olduğunda sürücünün araç kontrolünü kaybetme, gelen tehli-
keleri zamanında fark edememe ihtimali artarken, diğer yol kullanıcılarının ise taĢıtın hızını 
yanlıĢ değerlendirme ihtimali artmaktadır. Yüksek hızlarda birim zamanda gidilen mesafe-
nin -dolayısıyla herhangi bir sürücü ya da binicinin karayolu üzerinde karĢısına çıkan tehli-
keli bir duruma tepki verme mesafesi artmakta, ayrıca, sürücü tepki verdikten ve fren yap-
tıktan sonra taĢıtın durma süresi de artmaktadır (Bkz.: ġekil 3). 
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ġEKĠL 3. Ani fren gerektiren durumlarda, tepki süresi içinde ve frenle duruĢ süresi içinde 
gidilen mesafenin, hız göre değiĢimi 

 

KAYNAK: (Global Road Safety Partnership, 2008). 

 

5. GÜVENLĠ SĠSTEM YAKLAġIMI 

Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı tarafından, karar organları ve uygulayıcılar için hazırlanmıĢ olan 
el kitabında hız yönetimi ve hız yapma konusuyla ilgili bakıĢ açısı ana hatlarıyla yukarıdaki gibi özet-
lenebilir. Ancak bu bakıĢ açısının temelinde yer alan güvenli sistem yaklaĢımı üzerinde de durulması 
gerekmektedir. Güvenli-sistem yaklaĢımı, bir yandan ölüm ya da ağır yaralanma riskini minimuma 
indirirken, diğer taraftan insan hatalarını öngören ve bu hatalar için pay bırakan bir karayolu ulaĢım 
sisteminin yaratılmasını amaçlamaktadır (Global Road Safety Partnership, 2008). Bir baĢka ifadeyle 
yüksek beceriyle hatasız araç kullanabilen sürücüler üzerine kurulu bir ulaĢım sistemine değil, kural 
ihlallerinin olabildiğince azaltıldığı, buna karĢılık ve bu sayede ―insanî hataların‖ telafi edilebildiği bir 
trafik sistemine vurgu yapılmaktadır. 

Bu anlayıĢ karayolu güvenliğinin sağlanmasında yol, taĢıt ve yol kullanıcılarını kapsayan sistem 
yaklaĢımını savunmakta, karayolundaki kayıplarla mücadele etmek için sorumluluğun devlet yönetimi, 
sanayi, sivil toplum kuruluĢları ve uluslararası kurumlar arasında paylaĢılması gerektiği fikri temel 
çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır (Global Road Safety Partnership, 2008). 

6. HIZ KONTROLLERĠ VE DENETĠM 

Denetim insanın cezadan kaçınmak için çaba göstermesi ilkesine dayanmaktadır (OECD/ECMT, 
2006). Denetimin etkili olması için caydırıcı olması gerekmekte, caydırıcılık ise kural ihlalinde bulunan 
yol kullanıcılarının yakalanma riskinin arttırılmasıyla sağlanabilmektedir. Denetimin etkili bir caydırıcı-
lık düzeyine ulaĢması için özel stratejiler uygulanması ve denetim faaliyetlerinin yoğunluğu, amacı, 
hedefleri konusunda kampanyalar yoluyla halka bilgi verilmesi çok yarar sağlamaktadır (Zaal, 1994; 
OECD/ECMT 2006). Hız yönetimi için denetim faaliyetleri öncesinde sosyal pazarlama ve halka 
yönelik bilgilendirme çalıĢmalarının potansiyel katkısı göz ardı edilmemelidir.  
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―Hız yönetimi kampanyalarının hedefi, bazen her yol kullanıcısının davranıĢını etkileyecek olan yeni 
yasal düzenlemeler, daha sert cezalar, daha yoğun denetim ya da karayolu/trafik mühendisliği gibi 
değiĢik önlemler öncesinde, halktan daha fazla destek almak olabilir. Diğer bir deyiĢle, buradaki amaç 
hız yönetimi için talep yaratmaktır. Bu, yönetimlerin karĢı karĢıya kalabileceği kamuoyu direncini 
azaltarak hareket etmelerine imkân sağlayacaktır (Global Road Safety Partnership, 2008; sayfa 68).‖ 

Genel kanı kitlesel karayolu güvenliği kampanyalarının bilgi ve tutumları değiĢtirebileceği yönünde ise 
de buna eĢlik eden denetim faaliyeti olmadığı sürece bunların davranıĢ değiĢikliği sağlayabileceğini 
gösteren kanıtlar sınırlıdır (Global Road Safety Partnership, 2008). ArttırılmıĢ denetim faaliyetiyle 
birleĢtirilen farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar en iyi sonuçlarıvermekte bu nedenle denetim 
ve bilgilendirme kampanyalarının ―bütünleĢtirildiği stratejiler‖ tavsiye edilmektedir (European Com-
mission, 2007). 

Artan denetim faaliyetinin doğrudan doğruya kaza sayısı, ölü yaralı sayısı üzerindeki etkisini gösteren 
çalıĢmaları incelediği bir değerlendirmesinde Elvik (2001) ana hatlarıyla Ģu sonuçlara ulaĢmıĢtır. 
Belirli bir miktardaki denetimin etkisi muhtemelen Ģu baĢlıkları da içeren bir dizi faktöre bağlıdır:  

1. Denetimin hemen öncesinde ihlallerin sıklığı ve niteliği,  

2. Halihazırdaki yakalanma riski (Halihazır denetim miktarı)  

3. Ġhlalcilere uygulanan cezaların ciddiyeti,  

4. Denetimin ne Ģekilde yapıldığı.  

Elvik (2001) incelediği çalıĢmaların farklı özellikleri olmasına rağmen bazı temel konularla ilgili genel-
lemeler yapılabileceğini belirtmekte ve Ģu sonuçlara varmaktadır:  

1. Mevcut denetim düzeyi mevcut yol güvenliği düzeyinin sürmesini sağlar 

(temel denge koĢulu)  

2. Denetimi azaltmak yol güvenliğini olumsuz etkiler (ihlaller artar)  

3. Denetimi arttırmak yol güvenliğini arttırır (ihlaller azalır)  

4. Artan denetimin marjinal etkisi giderek azalır. 

 

ġEKĠL 4. Denetim miktarı ve yaralanmalı kaza sayısı arasındaki iliĢki 

 

KAYNAK: Elvik (2001). 
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7. SONUÇ 

Denetim olmaksızın hız sınırlarını belirlemek ve uygun yaptırımlar olmaksızın denetim yapmak hız 
yönetiminin etkisiz kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla, gerek hız denetimi gerekse yaptırımlar, 
belirlenen hız sınırlarına uyulmasını temin etmek için hemen hemen her zaman gereklidir (Global 
Road Safety Partnership, 2008). Motorlu taĢıt oranının yüksek olduğu ülkelerin durumuna daha uy-
gun bir çalıĢma olan ve bu tür ülkelerin verilerine dayalı olarak yapılan maliyet fayda analizlerinin, bu 
ülkelerde [bile] halen denetim düzeyinin düĢük olduğunu gösterdiği, denetimin büyük oranda arttırıl-
masının maliyet-etkin bir uygulama olacağı rapor edilmiĢtir (Elvik, 2001). Ancak hız sınırına uyma 
oranını artırmak ve tehlikeli hızları düĢürmek, kolay olmamakta, birçok sürücü risklerin farkına var-
mamakta ve genellikle hızlı araç kullanmanın algılanan faydaları, algılanan muhtemel problemlerden 
daha ağır basmaktadır (Global Road Safety Partnership, 2008). Ayrıca politikacıların kimi denetim 
faaliyetlerine destek vermekte ihtiyatlı olduğuna ve polisin kamuoyunda ters tepkiye yol açacağı 
düĢüncesiyle ―agresif‖ ceza kesme uygulamasına karĢı gönülsüz olduğuna dikkat çekilmektedir (Wil-
liams ve Wells, 2004). Nitekim, denetim faaliyetlerinin iyi sonuçlar vereceğine dair tavsiyelerin yol 
kullanıcılarının kurallara uyduğu varsayımına dayandığı, esasen insanları yasalara aykırı davranıĢlar-
dan caydırmakla ilgili sorunlar büyük olduğuna ve düĢük gelirli ülkelerde sürücü yetiĢtirme ve denetim 
konularında geliĢme sağlanmasının sorunun çözümünde önemli bir rol oynayacağı da belirtilmiĢtir 
(Global Road Safety Partnership, 2008). 

Öte yandan, artan denetimin marjinal etkisinin azalması bir dezavantaj olmakla birlikte, göze alınması 
gereken bir zorluk olarak kabul edilmelidir. Kaldı ki bu durum özellikle denetimin zayıf olduğu ülkeler-
de -giderek etkisi azalsa da- baĢlangıç etkisinin çok yüksek olabileceği anlamına gelmekte, bu yön-
deki sonuçların halka duyurulması, denetim faaliyetlerinin yararı konusunda halkın ikna edilmesi ve 
bu faaliyetlere destek vermesi için bir imkan yaratmaktadır. Bu tür bilgilendirme ve tanıtım çalıĢmaları 
denetim faaliyetleriyle birlikte, somut hedefler konularak planlandığında en iyi sonuçları vermektedir. 
Ülkemiz için de caydırıcı denetim faaliyetinin arttırılması hız yönetiminin temel direğini oluĢturacak, bu 
amaç doğrultusunda yapılacak denetim faaliyetinin halka yönelik bilgilendirme çalıĢmalarıyla güçlen-
dirilerek halkın desteğinin alınması anahtar rol  oynayacaktır. 
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TÜRKĠYEDE MOTOSĠKLET SÜRÜġ EĞĠTĠMĠNĠN DURUMU VE 
EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞĠ 

 

Erhan AYDIN1 
Alaattin KESKĠN 2 

Emre ġEN3 
ÖZET 

 

Korunmasız Yol Kullanıcıları grubuna (yaya, bisiklet, motosiklet) giren motosiklet kullanıcılarının 
karıĢtıkları kazaların azaltılması ve önlenmesi, küresel anlamda, Karayolu ve Trafik Güvenliğinin 
sağlanmasında ele alınan ve ön sıralarda yer alan konular arasındadır. Motosiklet sürüĢ eğitimi prog-
ramlarının hazırlanması, mevcut olanların gözden geçirilmesi ve diğer taĢıt kullanıcılarının karayolunu 
kullanan motosikletleri fark etmelerinin sağlanması, bilinçlendirme çalıĢmalarının yapılması gibi çeĢitli 
önlemlerin alınarak uygulamaya konulması bildirilmektedir. 

Ülkemizde sürücü eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Sürücü Kursları tarafından verilmektedir. 
Müfredatta motosiklet direksiyon eğitimi programı 10 ders saatidir (Kaynak: Motorlu TaĢıt Sürücü 
Kursları Yönetmeliği, 1.Bölüm, Madde:6). Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Sınav Yeri Krokisi 
incelendiğinde (M.T.S.K.Yönetmeliği Ek/7-a) 8 adet trafik konisi ile düz hatlı slalom istasyonu, sekiz 
istasyonu ile hızlanma-frenleme ve durma bölgesi oluĢturularak uygulama sınavına ait içerik belirlen-
miĢtir.Ancak bugüne kadar yaptığımız araĢtırmalarda A2 sürücü belgesi almak için Sürücü Kursları-
nın uygulama sınavınlarında, sekiz (8 ) diye bilinen dönüĢ tekniğinin uygulanması ve 3 ya da 4 adet 
trafik konisi ile aralarında mesafe bulunan (orantısız ya da orantılı) düz hatlı istasyondan geçilmesi 
halinde sürücü adayının uygulama sınavından geçtiği bilgileri edinilmiĢtir. Motosikletli Polis Birimleri-
nin sürüĢ eğitimlerinde edindiğimiz tecrübe ile varılan sonuç ise; 

a)Direksiyon eğitiminde bir sürücü için 10 ders saatinde iĢlenecek programın sürücünün debriyaj-gaz 
ve fren koordinasyonuna baĢlangıç ve bu yeteneği geliĢtirme sürecinin orta seviyeleri olup, Sürücü 
Kurslarında ki direksiyon eğitimi ders saatinin yetersiz olduğu, 

b)Uygulama sınav sisteminin ise güvenli sürücülük yeteneğinin varlığını ispat niteliği taĢımadığı de-
ğerlendirilmektedir. Karayolu ve trafik güvenliğinin sağlanmasında ve motosiklet kazalarının önlen-
mesinde en önemli unsur olan sürücü eğitimi politikasının çağa ve teknolojiye uyarlanması, sürücü 
kurslarında ki mevcut müfredatın gözden geçirilmesi, iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılarak sürücülere 
daha fazla beceri kazandırılması gerekmektedir. 

Ulusal ve Uluslar arası Motosikletli Polis Birimlerinin eğitimlerinde kullanılan Motosikletli Polis Timleri 
nin (Yunuslar) sürüĢ eğitimi programı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atölye çalıĢma-
sında ―Motosiklet SürüĢ Eğitimi Eğitici El Kitabı‖ ismi ile 2012 yılı itibariyle basımı yapılarak güncel 
hale getirilmiĢtir. Bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sürücü Kurslarında referans kaynak olarak 
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değerlendirilerek Sürücü Kurslarındaki programın güncellenebileceği ve kazaların azaltılmasındaki 
ana unsur olan sürücü eğitiminde bir boĢluğun giderilebileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, korunmasız yol kullanıcıları (yaya, bisiklet, motosiklet), Sürücü 
Eğitimi Programı, yol bariyerleri, kaza.  

 

1.GĠRĠġ 

Dünya üzerinde insan yaĢamını etkileyen, maddi ve manevi kayıplar ile çevrenin kirlenmesine neden 
olan trafik kazaları, yaralananlar ile ölenlerin yakınlarında psikolojik sorunlara neden olmaktadır. 
Trafik kazalarını önleme ve azaltma konusunda ciddi çalıĢmaların yapıldığı ülkemizde yazılı ve görsel 
basında her gün trafik kazası haberlerinin yer alması da halen yapılmakta olan çalıĢmaların yetersiz 
kaldığını ispatlar niteliktedir. Bu sebeple ülkemizde trafik kazası riski tüm yol kullanıcıları için çok 
yüksek seviyelerde bulunmaktadır. 

Karayolu ve trafik güvenliğinin sağlanması hususunda yapılan çalıĢmalar kaza olgusu üzerine kurulu 
olup, taĢıt, yol ve insan unsurlarını içermektedir. 

TaĢıt olgusu: Günümüz taĢıtları incelendiğinde üzerlerinde darbe algılayıcı sensörler ve çok sayıda 
hava yastıkları, darbe emici tamponlar gibi emniyet tedbirleri geliĢen teknoloji ile taĢıtlardaki yerini 
almıĢtır. Bu güvenlik önlemleri, kazalardaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması için yapılmıĢ olan en 
önemli çalıĢmalardan birisidir. Dört teker ve daha fazla tekerleği olan araçlar için geliĢtirilen güvenlik 
alanındaki yeniliklerin maalesef motosikletler üzerinde yeterli oranda geliĢtirilemediğini görmekteyiz. 

Karayolu olgusu: Yol güvenliğinin artırılması amacıyla son yıllarda yapılan çalıĢmaların en önemlileri; 
ülkemiz karayollarındaki bölünmüĢ yol çalıĢmaları ile kaza kara noktalarının tespit edilerek kusurların 
giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü‘nce yapılan iyileĢtirme çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmaların 
yanında motosiklet kullanıcıları için birer kara hat sayılan ve karayolunun her iki yönünü çevreleyen 
yol bariyerlerinin de motosiklet kazalarında ölümlere neden olduğunun bilinciyle Karayolu Genel 
Müdürlüğünün, gerekirse yerel yöntemlerin de katılımlarıyla acilen yol bariyerlerinde kusur giderici, 
ölüm ve yaralanmayı önleyici tedbirleri alması gerekmektedir. Yol bariyerleri ile ilgili detaylı bilgi Bö-
lüm: 2 – 2.1, Bölüm: 6.2 ve 6.2.1 baĢlıkları altında açıklanacaktır. 

Ġnsan olgusu: Kazalarda kusur oranlarının tespitini içeren çok sayıda araĢtırma ile ulusal ve uluslar 
arası toplantı kararları incelenmiĢ, yazılı ve görsel basında yer alan kaza haberleri de değerlendirildi-
ğinde kazalarda esas unsurun insan hataları olduğu, buna da neden olanın sürücü eğitimi ve tecrübe 
eksikliği olduğu kanaatiyle konunun tarafı olan sürücü kurslarının özellikle müfredat programları 
üzerinde incelemelerde bulunulmuĢtur. Sürücü Kursları ile ilgili detaylı bilgi Bölüm:3 ve Bölüm:6.1 
baĢlıkları altında açıklanacaktır. 

2.YOL BARĠYERLERĠ 

Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen ve 2003 yılı Nisan ayında sona eren Karayolu ĠyileĢtirilmesi 
ve Trafik Güvenliği (KĠTGĠ) Projesi kapsamında; 1997–2002 yılları arasında 317 adet kaza kara 
noktası iyileĢtirilmesi yapıldığı ve bu çalıĢma için toplam 42 Milyon ABD Doları harcandığı, 

2003 yılında ise tamamı milli bütçeden karĢılanmak üzere kaza kara noktası projesi kapsamında; 55 
adet kaza kara noktası ve Devlet Demir Yolları otomatik kontrol bariyerleri ile beraber 118 kaza po-
tansiyeli yüksek olan kesimde kavĢak tanzimi, sinyalizasyon, tırmanma Ģeridi teĢkili, oto korkuluk, 
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dijital hız sınırlayıcı yapımı, banket geniĢletilmesi gibi değiĢik çalıĢmaların yapıldığı ve 9 Milyon ABD 
Doları harcandığı, 

2004 yılında da tamamı milli bütçeden karĢılanmak üzere 93 adet kaza kara noktası ve kaza potansi-
yeli yüksek kesim ile trafik güvenliğine yönelik 50 adet hemzemin geçitte otomatik bariyer tesis edi l-
mesi iĢlerinin yapılması için 15 Trilyon TL ödenek tahsis edildiği, 

Kaza kara noktalarının iyileĢtirilmesine iliĢkin ekonomik analizlerin yapılmakta olduğu, 2003 yılsonu 
itibariyle iyileĢtirilen yaklaĢık 400 kaza kara noktasında 4 yıllık gözlem sonucunda iyileĢtirilen kaza 
kara noktalarında kaza sayısında %74, ölü sayısında %85, yaralı sayısında %79 azalma tespit edildi-
ği1, 

2012 yılına gelindiğinde Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 35 noktada kaza kara nokta 
iyileĢtirilmesi yapılacağı açıklanmıĢtır2. 

13 Haziran 2008 tarihinde Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN - European Committee for Stan-
dardization) üyeleri motosiklet kazalarında ki yaralanmaları azaltmak amacı ile güvenlik bariyerleri 
standartlarının geliĢtirilmesi ile ilgili bir çalıĢmayı oylamıĢtır. Yol Ekipmanları Teknik Komitesi üyeleri 
Milan da güvenlik bariyerlerinde ulusal standartlar ve günümüz teknolojisinin imkânları ile Avrupa 
standardı oluĢturmak üzere mevcut standart EN1317 yol güvenlik sistemleri standartlarına yeni bir 
bölüm ekleyerek güç ünitesine sahip 2 tekerlekli araçların (PTW) sürücülerinin yerde sürüklenme 
ihtimallerini çalıĢma programına almıĢtır. EN1317 tüm araç ve yayaları korumak için test edilmiĢ ve 
dizayn edilmiĢ bir sistem olmasına rağmen motosikletçiler için yollarda pek çok tehlikenin olması, 
Ġspanya gibi bazı ülkelerin kendi ulusal yol standartlarını geliĢtirmelerine yol açtığı belirtilmiĢ-
tir.EN1317 ‗ye eklenen yeni bölüm 8 ile Avrupa ‗da ki ülkelerin ilgili kurumları motosiklet sürücülerinin 
ölüm ve yaralanmalarına sebep olan güvenlik bariyerlerini geliĢtirmekle yükümlü olacaklarını bildir-
miĢtir3. 

Motosikletler, kullanım alanı olarak taĢıt trafiğinin de en yoğun olduğu büyükĢehirlerimizde; hobi, 
seyahat, ulaĢım, kargo ve ilaç taĢımacılığı ayrıca, güvenlik ve sağlık gibi amaçlarla da kullanılmakta-
dır. Her gün artan taĢıt trafiği ve iĢ kapasitesi ayrıca buna eĢdeğer oranda daralan yollar ile kıyaslama 
yapmak istenildiğinde korunmasız yol kullanıcılarından olan iki tekerlekli taĢıt kullanıcılarının kazalar-
da yaralanma ve ölümlerinin önlenmesi için ciddi çalıĢmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
ÇalıĢma yapılması gereken bazı hususlara aĢağıda değineceğiz. Bu nedenle korunmasız yol kullanı-
cılarının; 

—Yoğun olarak kullandıkları yol güzergâhlarının belirlenmesi, 

—Kazalara karıĢtıkları yol güzergâhlarının belirlenmesi, 

—Kazalarda ölümlere ve yaralanmalara neden olan etkenlerin belirlenmesi ve önleyici tedbirler alın-
ması gerekmektedir. Ayrıca; 

—Bariyerlere çarpma sonucu ölümlerin meydana geldiği yol güzergâhlarının belirlenmesi, 

—Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin ortak çalıĢmaları ile yol bariyerlerinin korunma-
sız yol kullanıcılarını koruyacak Ģekilde yeniden yapılandırılması gerekmedir. 

                                                           
1http://www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/Hicabi_Ece.doc  (18.04.2012 – 23.49) 
2http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/kazakaranokta.html  (19.04.2012-21.35) 
3http://www.motoaktuel.com/blog/index.php/bariyer-standartlarinda-mutlu-sona-dogru (14.04.2012-00.43) 

http://www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/Hicabi_Ece.doc
http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/kazakaranokta.html
http://www.motoaktuel.com/blog/index.php/bariyer-standartlarinda-mutlu-sona-dogru
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Kaynak: http://www.mottoman.org/forum/showthread.php?14260-Yine-metrob%FCs-

telleri-ve-Bir-Can-Daha-Gitti-(/page3 (14.04.2012) 

2.1.Bariyerlere Çarpma Sonucu Meydana Gelen Ölümlü Kaza Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yansıyan üzücü tabloların bir daha yaĢanmaması, önlenmesi mümkün olmayan kazalarda 
en azından bariyerlere çarpma/kayarak çarpma sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümlerin 
önlenmesi/azaltılması için aĢağıdaki örneklere benzer gerekli çalıĢmaların bir an önce baĢlatılması 
gerekmektedir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun, Karayolu Trafik Güvenliği baĢlıklı 
13.maddesinde ―Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluĢlar karayolu yapı-
sını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdürler‖ denilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.SÜRÜCÜ KURSLARI, SÜRÜCÜ EĞĠTĠMĠ VE YASAL MEVZUAT 

3.1.Yetki 

1–2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123.maddesinde; ―Motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtir-  

Kaynak: 

http://www.habervitrini.com/hab

er/istanbulda-korkunc-motosiklet-

kazasi-surucunun-basi-koptu-

383212/ , (19.04.2012) 

 

 

Kaynak: http://motoron.com.tr/925-bariyerler-yine-

can-aldi.aspx (14.04.2012) 

http://www.mottoman.org/forum/showthread.php?14260-Yine-metrob%FCs-telleri-ve-Bir-Can-Daha-Gitti-(/page3
http://www.mottoman.org/forum/showthread.php?14260-Yine-metrob%FCs-telleri-ve-Bir-Can-Daha-Gitti-(/page3
http://www.habervitrini.com/haber/istanbulda-korkunc-motosiklet-kazasi-surucunun-basi-koptu-383212/
http://www.habervitrini.com/haber/istanbulda-korkunc-motosiklet-kazasi-surucunun-basi-koptu-383212/
http://www.habervitrini.com/haber/istanbulda-korkunc-motosiklet-kazasi-surucunun-basi-koptu-383212/
http://www.habervitrini.com/haber/istanbulda-korkunc-motosiklet-kazasi-surucunun-basi-koptu-383212/
http://motoron.com.tr/925-bariyerler-yine-can-aldi.aspx
http://motoron.com.tr/925-bariyerler-yine-can-aldi.aspx
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mek, yetiĢmiĢ olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere 
kamu kurumları ile diğer hakiki ve hükmi Ģahıslara Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilgili 
mevzuatına göre sürücü kursları açma izni verilir ‖   

2–5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Tanımlar baĢlıklı 2/i maddesinde; ―Motorlu TaĢıt 
Sürücüleri Kursu: Motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili 
eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarını ifade eder‖ denilerek Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü 
Eğitimi sistemini sürücü kurslarına devretmiĢ olup denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapı l-
maktadır, denilmektedir. 

3.2.Sürücü Kurslarında Eğitim Programları 

Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu (M.T.S.K.). Yönetmeliği 27.maddesinde; ―Resmi ve Özel Kurslarda 
sınıf çeĢitlerine göre uyulacak öğretim programları Bakanlıkça hazırlanır.Hazırlanacak programlarda, 
derslerin mahiyetine göre uygulanacak metot ve teknikler de belirlenir‖, denilmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 20.05.1993 tarih ve 174 sayılı Motorlu 
TaĢıt Sürücüleri Kursları Programlarını Kabulü konulu yazısında; 

—Bu programlar, sürücü adaylarının eğitimleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile M.T.S.K. 
Yönetmeliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca açılacak motorlu 
taĢıt sürücüleri kurslarında uygulanmak üzere hazırlanmıĢtır denilerek A1-A2, B, C, D, E, F, G, H 
sınıfı sürücü belgesi alacaklar için sürücü kurslarınca hazırlanması gereken teorik ve uygulama prog-
ramlarına yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda sürücü kurslarınca hazırlanan müfredatların incelenmesinde 
yapılan araĢtırmalarda varılan sonuç; 

—Ülkemiz sürücü kursu ders kitapları incelendiğinde, teorik eğitimler için hazırlanmıĢ kaynakların 
olduğu ancak direksiyon eğitiminde uygulanacak çalıĢmalar için Amaç, Hedef, Uygulama Ģekli, Göz-
lem formu gibi bilgileri içerir ve sürücü adayına güvenli sürüĢ yeteneklerinin kazandırılacağı istasyon 
çalıĢmalarını içeren müfredat programının olmadığı tespit edilmiĢ varsa da ulaĢılamamıĢtır. Yapılan 
araĢtırmada M.T.S.K. Yönetmeliği Ek: 7/a incelendiğinde slalom, sekiz, hızlanma ve durma uygulama 
istasyonlarının olduğu ‗motorlu bisiklet ve motosiklet direksiyon sınav yeri krokisi‘ mevcuttur.Krokideki 
gibi çizilmiĢ, sürücülerin eğitimlerinde kullanılan baĢka da bir istasyon grafiği/kaynağa ulaĢılamamıĢ-
tır.Bahse konu kroki ―Çizelge 1‘de‖ sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1.Ek 7/a – Motorlu Bisiklet “A1”ve Motosiklet “A2” Direksiyon Sınav Yeri Krokisi 
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3.3.Sürücü Kurslarında Eğitim Araçları 

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin (17.02.2011-1242 sayılı Makam Oluru-Kısmi Deği-
Ģiklik:05.03.2012 tarih ve 2057 sayılı Makam Oluru) 187. maddesi (1) Özel motorlu taĢıt sürücüleri 
kurslarının bölümlerinin özellikleri ile bulunması gereken araç-gereçler, (2)Direksiyon eğitim araçları, 
çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda 
olmalıdır (A1, A2, F, H sınıfları hariç), (3)Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın 
yedek pedallarına bastığında sesli veya ıĢıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurullarınca sınavdan önce 
aletin çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilir, denilmektedir. 

2.ve 3.madde incelendiğinde; 

2.madde: a)Direksiyon eğitim araçları tanımı ile direksiyon eğitiminin hangi özelliklere sahip araçlar-
la verileceği düzenlenmiĢtir. b)Maddede ― hariç ‖ tutulan A1,A2,F,H sınıf taĢıtlar için; belirtilen ekip-
manların olmasına gerek duyulmadığı, her türlü donanımının sağlam ve trafiğe hazır durumda olma-
sının gerekmediği gibi bir anlam çıkarmakta açık olarak belirtilmediği için mümkündür. 

3.madde: Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılacak araçların hangi özelliklere sahip olacağı 
düzenlenmiĢtir. Her iki madde kıyas yöntemi yapılarak incelendiğinde;  

2.maddede direksiyon eğitim aracı,  3.maddede ise direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlar 
tanımı yapılarak her iki araç için getirilen özellikler açıklanmıĢ, özellikle 3.maddede direksiyon eğitimi 
sınavlarında kullanılan araçların özellikleri belirtilmesine rağmen bu maddede ―2.madde hükümlerinde 
ayrı tutulan‖ A1,A2,F,H sınıflarının hariç tutulduğunu belirtir tanım yazılmadığı için ―direksiyon eğitimi 
sınav araçlarında (A1,A2,F,H dahil) aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı aletin 
bulunması gerektiği ve sınav kurullarınca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi 
gerektiği‖ gibi bir anlam çıkarmakta ayrıca mümkündür. Bu maddelerin yeniden gözden geçirilmesi, 
maddelerdeki eksik tanımların ve yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçilmesi için yeni yasal düzenlemele-
rin yapılması gerekmektedir. 

a)Direksiyon eğitim araçları: (05/03/2012 tarih ve 2061 sayılı Makam Oluru1) Özel motorlu taĢıt sürü-
cüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre; 

1- ―B‖ sertifika sınıfı için en az iki tane, 

2- ―A1‖, ―A2‖, ―C‖, ―D‖, ―E‖, ―F‖ ve ―H‖ sertifika sınıfları için en az birer tane direksiyon eğitim aracı 
bulunur, ayrıca; 

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü‘nün 08.07.2002 tarih ve 55812 sayılı Makam Oluru 
ile yürürlüğe giren, 02.03.2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru yazıları ile değişiklik yapılan “ Özel 
motorlu taĢıt sürücü kurslarındaki uygulamalar ile sınav kurulları ve sınav esasları yazısının; 

Direksiyon Eğitim Araçları bölümü, Md.8 : (02.03.2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru) Direksiyon 
eğitim aracı olarak kullanılacak bütün taĢıtların yetkili kuruluĢlarca muayenesinin yapılmıĢ ve trafiğe 
çıkması uygun görülmüĢ olması gerekmektedir. Bu araçlardan ―A1‖, ―A2‖ ve ―B‖ sınıfı direksiyon 
eğitim aracı olarak kullanılacak taĢıtlar on yaĢından büyük olamaz denilmiĢtir. 

                                                           
1 http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2012/yonerge_esas.pdf Erişim:19.04.2012-22.41 

 

http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2012/yonerge_esas.pdf
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Madde 187 ve Madde 8‘in incelenmesinde sürücü eğitimlerinde kullanılması gereken motosikletlerin 
―otomatik Ģanzımanlı” veya “vitesli” motosiklet olacağı hususunda açıklama getirilmediğinden 
sürücü kursları sürücü eğitiminde kolaylık sağlaması nedeniyle scooter diye bilinen otomatik vitesli 
motosikleti eğitim ve direksiyon sınavında kullanılacak taĢıt olarak tercih etmektedirler. 

Otomatik Ģanzımana sahip scooter motosikletle direksiyon eğitimi alan sürücü adayları motosikletin 
üzerinde debriyaj levyesi olmamasından ve motosikletin sadece gaz vermek suretiyle hareket etme-
sinden dolayı gaz-debriyaj ve fren koordinesi hususunda eksik tecrübe ile yetiĢtirilmektedir. Ġki teker-
lekli taĢıt sürücü eğitiminin en zorlu yanı bisiklet sürüş dengesine sahip olmayan ve motosiklet sür-
meye ilk defa sürücü kurslarında başlayan bir aday için denge çalışmasının adaya kazandırılması ve 
bu süreç içerisinde kullanılan eğitim motosikletinin vitesli motosiklet olması durumunda baĢlayan 
ikinci zorlu sürecin denge çalışması ile birlikte sürücü adayına gaz-debriyaj ve fren koordinesinin 
kazandırılmasıdır. Sürücü kursları iki tekerlekli taĢıt sürücü adaylarına (A2-motosiklet) gaz-debriyaj ve 
fren koordinesini kazandırmayan ve eğitim esnasında kolaylık sağlayan scooter motosiklet ile direksi-
yon eğitimini yetersiz Ģekilde vermektedir. Bu belirsizliklere rağmen Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmelik eki olan ―A1-A2 Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formunun (Ek:7/a) Sınav Esnasında 
Değerlendirilecek Durumlar‖ baĢlıklı sınav değerlendirme kriterleri incelendiğinde;  

1/a kriterinde: Ġki (2) kötü puan karĢılığı olan ―motoru çalıĢtırırken vitesi boĢa almıyor‖ denilmektedir. 
Yukarıda da açıklandığı üzere sürücü adayının gaz-debriyaj ve fren koordinesi esnasında yaĢayacağı 
sorunları bertaraf etmesi nedeniyle kullanılan scooter motosikletlerde, motosikletin otomatik Ģanzı-
mana sahip olmasından dolayı ayakla değiĢimi yapılan vites kolu yoktur. 1/a maddesinde belirtilen 
―vitesin boşa alınması‖ vitesli motosikletlerin mekanik özelliğidir. Bu durumda sınav uygulayıcıları bu 
sorunun ―kötü puan‖ karĢılığı (2) olarak nasıl bir puanlama yapmaktadır?  

A1 ve A2 sürücü eğitimi ve sürücü sınavlarında kullanılacak eğitim ve sınav motosikletleri ile ilgili araç 
ve gereç tanımlarının incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi hususunda çalıĢma yapılması gerek-
mektedir.  

1/b kriterinde: ―KalkıĢ esnasında ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. ÇıkıĢ iĢareti vermiyor‖, denilmek-
tedir. Yine Ek:7 incelendiğinde “A1” ve “A2” sınıfı sertifika sınavı;  

1-―A1-A2‖ sınıfı sertifika sınavları, ―sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde 
baĢlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitiĢiğinde, Yönetmeliğin ekindeki (Ek–7/A) krokide belirle-
nen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında devam ettirilerek tamamlattırılır‖, den i-
lerek direksiyon sınavının nerede ve nasıl baĢlayacağı ve nasıl uygulanacağına açıklık getirilmiĢ ve 
sınavın belirtilen usullere göre yapılması istenmiĢtir1.Buradan itibaren konunun daha iyi anlaĢılabil-
mesi için ―K‖ Sürücü Aday Belgesi konusu Bölüm:3.5‘te daha detaylı Ģekilde açıklanmıĢtır.  

Bu açıklamadan sonra 1/a maddesine geri dönmek ve yarıda kalan bazı hususlara açıklama getirmek 
gerekmektedir. 

Sürücü kurslarında scooter motosikletle eğitim alan ve direksiyon sınavını da baĢarı ile tamamlayan 
aday, sürücü belgesini almakta, ancak karayolunda motosiklet kullanacak çoğunluk vitesli motosiklet 
kullandığından, sürücü belgesini alan sürücü vitesli motosiklet kullanmak istediğinde eğitimin baĢın-
daki süreci yeniden yaĢamaktadır. Belge alan sürücü, vitesli motosiklet kullanmaya kalkıĢtığı andan 
itibaren karĢılaĢtığı vites (Ģanzıman) sistemi ve debriyaj ve gaz koordinesi nedeniyle yine acemilik 

                                                           
1 http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2011/mtsk_esas.pdf  (19.04.2012–23.45) (Özel Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarındaki Uygu-
lamalar Ġle Sınav Kurulları Ve Sınav Esasları)                 

http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2011/mtsk_esas.pdf
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çekmekte, bu eksikliğini gidermeden trafikte vitesli motosikleti kullanmakta ısrarcı olması halinde ise 
risklerle karĢılaĢmakta, kazalara karıĢmakta, sakat kalmakta, 3.Ģahıslara zarar vermekte ya da mey-
dana gelen kazalar ölümle sonuçlanmaktadır. 

Bu ve benzeri sebeplerle sürücü kurslarının ders araç ve gereçlerinden eğitim ve direksiyon (gidon) 
sınav motosikleti/motosikletlerinin ―scooter/otomatik vitesli‖ ya da ―vitesli‖ olacak Ģekilde ayrı ayrı 
incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca motosikletin scooter olması halinde müfredat programın son ders 
saatlerinde sürücüye ―vites ve debriyaj tekniği” hususunda ders verilmesine iliĢkin program hazırlan-
ması sürücü güvenliği ve sürüĢ becerilerinin kazanılması açısından son derece önem arz etmektedir.  

3.4.Motosiklet Direksiyon Eğitimi Ders Saatleri 

M.T.S.K. Yönetmeliği Kursların Süresi baĢlığı "A1" ve "A2" sınıfı kursları Madde:6/a‘da Trafik ve 
çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 5, direksiyon eğitimi 
dersi 10 saat olarak belirlenmiĢ, ayrıca  “özel motorlu taĢıt sürücü kurslarındaki uygulamalar ile 
sınav kurulları ve sınav esasları‖ konulu 02/03/2011 tarih ve 1521 sayılı Makam Oluru tarihli yazının 
11/3 maddesinde bunun (direksiyon eğitimi) 2 saatinin gece eğitimi olması zorunludur, denilerek A1 
ve A2 sınıfı kursların direksiyon eğitiminin 10 saat ve 2 saatinin de gece eğitimi olması gerektiği 
bildirilmiĢtir.Yapılan araĢtırmalarda sürücü adaylarının belirtilen süre kadar ve özellikle gece eğitimle-
rinin uygulamada yaptırılmadığı tespit edilmiĢtir. 

3.5.“K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi 

―K‖ Sınıfı Sürücü Aday Belgesi 18.07.1997 tarih ve 23053 Mükerrer no ile Resmi Gazete de yayınla-
nan Karayolu Trafik Yönetmeliği‘nin "K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi baĢlıklı 82.maddesinde: A1, A2, F 
ve G sınıfları hariç sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyen sürücü adaylarının karayolla-
rında sürmeyi öğrenmek üzere araç kullanabilmeleri için ilgili sürücü kurslarından "Sürücü Aday 
Belgesi" (Ek: 26) almaları mecburidir, denilerek ―K‖ sınıfı sürücü aday belgesinin tanımı yapılmıĢtır. 

 

M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü‘nün 16/06/2011 tarih ve 7391 sayılı ―K‖ Sınıfı Sürü-
cü Belgesi konulu yazılarında özetle; kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte direksiyon eğitimi 
dersi verilebilmesi için Özel Motorlu TaĢıt Sürücü Kursları tarafından kursiyerlerin adlarına, ―Sorumlu 
Sürücü‖ bölümünde direksiyon eğitimi dersinde direksiyon usta öğreticisine ait bilgilerinin yer aldığı 
―K‖ sınıfı sürücü belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; direksiyon eğitimi dersi sınavında 
ise Özel Motorlu TaĢıt Sürücü Kursları tarafından kursiyerlerin adlarına, ―Sorumlu Sürücü‖ bölümü 
boĢ bırakılarak ―K‖ sınıfı sürücü belgesi düzenlenerek boĢ bırakılan kısım sınav günü öndeki koltukta 
oturacak direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi tarafından doldurulacaktır, 
denilmektedir1. Sürücü adaylarının karayolunda ve trafiğe açık alanda taĢıt kullanmasına olanak 
tanıyan ancak A1-A2-F ve G sınıflarını hariç tutan ―K‖ Sürücü Aday Belgesi hükümleri incelendi-
ğinde belgenin;  

Karayolunda sürmeyi öğrenmek üzere araç kullanabilmeleri için düzenlendiği, 

A1-A2,F ve G sürücü belgelerinin hariç tutulduğu görülmektedir. Buradan itibaren bölüm 3.3‘e  geri 
dönmek ve eksik kalan husus hakkında açıklama yapmak gerektiğinden; 

                                                           
1http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2011/7391.pdf (19.04.2012–23.25) 

 

http://ookgm.meb.gov.tr/duyurular/2011/7391.pdf
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M.T.S.K. Yönetmelik eki olan A1-A2 Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formunun (Ek:7/a)  Sınav 
Esnasında Değerlendirilecek Durumlar baĢlıklı sınav değerlendirme kriterlerinden;  

1-A1-A2 sınıfı sertifika sınavları sınav güzergahının bulunduğu ―karayolunda ve trafiğe açık alanda‖ 
baĢlatılır denilerek, direksiyon sınavının karayolunda ve trafiğe açık alanda baĢlatılması gerektiği 
belirtilmiĢtir. K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi A1-A2-F ve G sınıfı sürücü belgelerine hariç tutulmuĢken 
(karayolunda sürmeyi öğrenmek üzere düzenlenmeyeceği) sınav kriterlerine A2 direksiyon sınavının 
karayolunda ve trafiğe açık alanda baĢlaması gerektiği yazılmıĢtır. Diğer bir husus ―direksiyon sınavı-
nın A2 direksiyon sınavı madde hükümlerinde belirtildiği gibi karayolunda ve trafiğe açık alanda ya-
pıldığı anda‖ sürücü adayının ya da karayolunu kullanan diğer taĢıt sürücülerinin hataları yüzünden 
trafik kazası meydana gelmesi halinde ―K‖ sınıfı sürücü aday belgesi düzenlenmeyiĢi nedeniyle so-
rumluluk ne olacaktır? 

Bu kriterinde; taĢıtı sürmeyi öğrenmek üzere sürücü kurslarına gelen ve teorik eğitim ile kapalı alan 
uygulama eğitimlerinden sonra trafik eğitimine baĢlayan diğer taĢıt sürücü adayları gibi ―motosiklet 
kullanıcılarının da karayolunda ve trafiğe açık alanda sürüĢ eğitimi almaları ve müfredatlar ile 
ilgili yasa ve yönetmeliklerinde bu yönde düzenlenmesinin gerektiği‖ düĢünülmektedir. 

Bu madde ile açıklanması önem arz eden diğer bir husus; Emniyet Genel Müdürlüğünce ülkemizde 
düzenlenen motosiklet sürüĢ eğitimi kurslarında eğitim sonunda kursiyerler bu madde hükümlerince 
―K.T.K.‘nun sürücülerin sınavları ve sürücü belgelerinin verilmesi esasları baĢlıklı 42/a maddesi sürü-
cü sınavlarını düzenlese de‖ madde incelendiğinde ―Emniyet TeĢkilatının motorlu araç sürücüsü 
ihtiyacını karĢılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde “yönetmelikte” belirtilen esas 
ve Ģartlara uygun olarak, illerde Emniyet Müdürünün teklifi Valinin Onayı, merkez birimleri için ilgili 
Daire BaĢkanlığının teklifi Emniyet Genel Müdür Yardımcısının Onayı ile Emniyet TeĢkilatı mensupla-
rına sürücü belgesi verilir. Bu sınavlar Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taĢra birimlerinde 
görevlendirilecek sınav sorumluları tarafından yapılır denilerek Emniyet Genel Müdürlüğünün sürücü 
eğitimi, sınav sistemi gibi uygulamalarını da ilgili yönetmelik hükümlerine tabi kılmıĢtır. 

Motosikleti hizmet aracı olarak kullanan ve personel seçiminde daha önce hiç motosiklet kullanmamıĢ 
olması tercih nedeni olan ve bu Ģekilde seçilerek kapalı alan motosiklet sürüĢ eğitimi verilen ancak 
ilgili yönetmelik hükümlerince ―K‖ sınıfı sürücü aday belgesi düzenlenemediğinden ve henüz sürücü 
belgeleri olmayan personeller kurs sonunda trafikte sürüĢ eğitimine çıkartılamamaktadır. Tüm bunlara 
rağmen her türlü trafik Ģartlarına uygun olarak hazırlanan kapalı alan eğitimlerinde ki disiplin, Motosik-
letli Polis Timlerinde uygulanan motosiklet sürüĢ eğitimi programının baĢarısı ve sürüĢ eğitmenlerinin 
tecrübesi sayesinde sürücü belgesini aldıktan sonra karayolunda güvenlikleri sağlanarak eğitimleri 
tamamlanan personeller için risk, sürücü kurslarından eğitim alanlara oranla yok denecek kadar 
azdır. 

Her ne kadar Sürücü Kursları Konfederasyonuna ait internet sitesinde ―K‖ Belgesinin kaldırıldığına 
dair röportaj haberi yayınlanmıĢ ise de ilgili yasa ve yönetmelikler eski haliyle uygulanmaktadır1. 

4.EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTOSĠKLET SÜRÜġ EĞĠTĠMĠ PROGRAMI 

Emniyet Genel Müdürlüğü AsayiĢ Dairesi BaĢkanlığı‘na bağlı Motosiklet SürüĢ Eğitmenleri olarak 
tarafımızdan hazırlanan ve 1993 yılında Ġstanbul ilinde Motosikletli Polis Timlerinin (Yunuslar) kurulu-
Ģu ile birlikte her yıl düzenlenen motosiklet sürüĢ eğitimlerinde kullanılan program yapılan atölye 

                                                           
1 http://www.mtskkonfederasyon.org/63769/31/baskanimiz_dursun_onal_ile_yapilan_roportaj/hnd_V7N.aspx (09.04.2012-
00.13) 

http://www.mtskkonfederasyon.org/63769/31/baskanimiz_dursun_onal_ile_yapilan_roportaj/hnd_V7N.aspx
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çalıĢmasında geliĢtirilerek ―Motosiklet SürüĢ Eğitimi Eğitici El Kitabı ‖ ismiyle ―HĠZMETE ÖZEL‖ olarak 
basımı yapılmıĢtır (Keskin, Aydın, 2011). Sürücü kursları ve motosikletli polis timlerinde uygulanan 
müfredat program kıyas tablosu çizelge 2‘de sunulmuĢtur. 

 

SÜRÜCÜ 

KURSLARI 

 

(Toplam ders süresi: 47 saat) 

MOTOSĠKLETLĠ 

POLĠS TĠMLERĠ 

 

(Toplam ders süresi: 180 saat) 

 

Teorik Ders 
Süresi 

 

37 saat 12 ders / hayat boyu öğrenme 

Direksiyon (sürüĢ) 
Eğitimi Ders 

Süresi 

10 ders-  sınav için 
hazırlanmıĢ 1 istas-

yon grafiği 

Kombine olarak kurulan 18 ayrı uygulama dersinde 
72 ayrı uygulama ve 43 adet istasyon grafiği / uygu-

lama ve gözlem yolu ile hayat boyu öğrenme 

                                                         Çizelge: 2 

 

NOT: Motosikletli polis timlerinde uygulamalı sürüĢ eğitimi (direksiyon eğitimi) sabah ve öğle progra-
mı olarak kombine çalıĢmalardan oluĢmakta ve her sürücü adayı sabah uygulama eğitiminde 30-
45dk. öğleden sonraki uygulama eğitiminde 30-45dk. ―çalıĢma süreleri uzatılmadığı sürece‖ gün içi 
toplamda: 1–1,5 saat faal olarak çalıĢmaktadır. Eğitimler 20 personel ve en az 5 eğitim motosikleti 
olarak planlanmaktadır. Teorik ve uygulama dersleri ayrı ayrı iĢlenmekte ayrıca uygulama derslerinde 
de teorik dersler ek olarak iĢlenmektedir. 

Bu program daha önce hiç motosiklet kullanmamıĢ sürücü adaylarının belirtilen süre kadar çalıĢmala-
rı sonucunda Motosikletli Polis Timlerinin bulunduğu baĢta büyükĢehirlerimizde ve motosikleti hizmet 
aracı olarak kullanan bazı kurumlarda ayrıca Sudan, Filistin, Irak gibi ülke polislerinin motosiklet sürüĢ 
eğitim programı olarak kullanılmıĢ ve halen motosiklet sürüĢ eğiticilerinin eğitim programı olarakta 
kullanılmaktadır.20 iĢ gününde 180 ders saatinden oluĢan ve süre sonunda eğitimleri tamamlanan 
personeller baĢta büyükĢehirlerimizin yoğun trafiğinde ve meydana gelen olaylara müdahalede moto-
sikleti hizmet aracı olarak her türlü trafik Ģartlarında kullanabilmektedirler. 

Motosiklet SürüĢ Eğitimi Eğitici El Kitabının içeriğinde yer alan ve sürücü eğitiminde kullanılan istas-
yonlardan ‗Frenli Engelden Kurtulma AlıĢtırması‘ ile ‗Kombine Üçlü Manevra Ġstasyon ÇalıĢması‘ 
istasyonlarına  ait çalıĢma grafikleri Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ya da kuruluĢlar tarafından 
sürücü kurslarında A2 Sürücü eğitimi müfredatlarının hazırlanması aĢamasında değerlendirmeye 
alınabilmesi ve yöntemin anlaĢılabilmesi için aĢağıda sunulmuĢtur. (ÇalıĢmalar kendi içinde temel 
eğitim ve ileri sürüĢ tekniklerinin uygulandığı alıĢtırma ve çalıĢma istasyonları olarak hazırlanmıĢtır). 
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5.SONUÇLAR 

—Sürücü eğitim sisteminin yayaları ve yavaĢ kullanıcıları gözetecek Ģekilde tasarlanmasına  

ihtiyaç vardır.( Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi Madde:6, 1988) 

—Sürücüler tarafından ―yaya geçitlerinde ilk geçiĢ hakkının yayalarda ‖ olduğu kuralına riayet edi l-
memektedir.(SayıĢtay raporu, Madde:39, Paragraf: 4.1.43 – 4.1.48) 

— M.E.B.‘nın 1993/174 sayılı programı doğrultusunda hazırlanan müfredatların incelenmesinde A2 
sürücüsü direksiyon eğitimi ve sınav sisteminin diğer yasal mevzuatın aksine karayolunda ve trafiğe 
açık alanda yapılacağını gösterir tanımlar bulunmakta ve K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi hükümlerine 
aykırı olan (A1-A2,F,G sürücü sınıflarının hariç tutulması) müfredatların hazırlanmasının ve uygulan-
masının da yanlıĢ olduğu değerlendirilmektedir. Sürücü kursları ve sürücü eğitimi yasal mevzuatında 
―K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi‖ sisteminin sürmeyi öğrenecek adayın (A1-A2 sürücü eğitimi-motosiklet 
sürücüsü) karayolunda ve trafiğe açık alanda direksiyon eğitimi alacak Ģekilde ve tüm ilgili mevzuat 
hükümlerinde aynı tanımlarla desteklenecek Ģekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

—Sürücü kurslarının denetim sistemi ve denetimde bulunan/bulunacak kurumların sorumlulukları 
artırılmalıdır. 

—Sürücü kurslarında direksiyon eğitimi veren öğreticilerin ve sınav uygulayıcılarının yenilenecek 
müfredat programları çerçevesinde geliĢtirme eğitimlerine katılımlarının zorunlu hale getirilmesi, 
eğitimlere katılmayanların öğreticilikten iliĢiklerinin kesilmesi, geliĢtirme eğitimlerinde uygulanacak 
müfredatında hazırlanarak belirlenecek süre içerisinde ve dönemler halinde eğitici eğitimlerinin ta-
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mamlanması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili Üniversitelerden, kurum ve kuruluĢlardan destek alın-
malıdır. 

—Direksiyon sınavları sürücü adaylarının her türlü trafik Ģartlarındaki becerilerini ölçecek yöntemlerle 
yapılmalıdır. 

—Diğer taĢıtlarda olduğu gibi, motosiklet sürüĢ eğitimi konusunda uzman eğitmenler tarafından ya-
pılmalıdır. 

—Diğer taĢıtlarda olduğu gibi iki tekerlekli taĢıtlar için direksiyon sınavı motosiklet sürüşü konusunda 
tecrübeli olan gözlemciler tarafından yapılmalıdır. 

 

*Motosikletli Polis Birimlerinin sürüĢ eğitimlerinde edindiğimiz tecrübe gereği; 

a)Direksiyon eğitiminde bir sürücü için 10 ders saatinde iĢlenecek programın sürücünün debriyaj-gaz 
ve fren koordinasyonuna baĢlangıç ve bu yeteneği geliĢtirme sürecinin orta seviyeleri olup, Sürücü 
Kurslarında ki direksiyon eğitimi ders saatinin yetersiz olduğu, b)Uygulama sınav sisteminin ise gü-
venli sürücülük yeteneğinin varlığını ispat niteliği taĢımadığı değerlendirilmektedir. Karayolu ve trafik 
güvenliğinin sağlanmasında ve motosiklet kazalarının önlenmesinde en önemli unsur olan sürücü 
eğitimi politikasının çağa, teknolojiye ve AB normlarına uyarlanması, sürücü kurslarında ki mevcut 
müfredatın gözden geçirilmesi, iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılarak sürücülere daha fazla beceri ka-
zandırılması gerekmektedir.  

c) ―K‖ sınıfı sürücü aday belgesi sisteminin karayollarında sürmeyi öğrenmek üzere iki tekerlekli 
taĢıt kullanıcılarını da kapsayacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi, insan hatalarından, özellikle eğitim 
eksikliğinden kaynaklanan / kaynaklanacak kusurların önüne geçmek için sürücü adaylarının konu-
sunda uzman olan eğitmenlerden ―karayolunda direksiyon eğitimi‖ almaları gerekmektedir. 

—Sürücü Kursları Federasyonunca ve üyelerinin katılımlarıyla 28-29-30/Ekim/2011 tarihinde Ankara 
ili Kızılcahamam ilçesinde M.T.S.K. Yönetmelik taslağı ile ilgili çalıĢtay yapılmıĢ ve Kızılcahamam 
ÇalıĢtayı Sonuç  Bildirgesinin 7.maddesinde; ―Zorunlu direksiyon eğitimi:  B - 12 Saat,  H sınıfı 15 
saat,  E ve D sınıfı için 24 saat olmalı‖ denilmiĢtir1. ÇalıĢtay bildirgesinin maddeleri incelendiğinde iki 
tekerlekli taĢıt sürücüsü direksiyon eğitimine dair herhangi bir çalıĢma yapılmadığı ya da motosiklet 
için direksiyon eğitiminde var olan 10 saatlik ders süresinin yeterli olduğunu ve bu sebeple de yukarı-
daki tanımların içerisinde motosiklete dair (A2 sürücü sertifikası) herhangi bir bilgi belirtilmediği düĢü-
nülmektedir. Sürücü eğitimi üzerine bu görevi yerine getiren Sürücü Kursları Federasyonu ve üyeleri-
nin motosiklet kullanıcılarını da gözeterek A2 Sürücü Sertifikası-Motosiklet SürüĢ Eğitimi sistemleri 
üzerine toplantılar yapması, kararlar alması beklenmektedir. 

6.ÖNERĠLER 

Korunmasız ve incinebilir yol kullanıcıları grubuna giren yaya ve iki tekerlekli taĢıt kullanıcılarının 
korunmasına iliĢkin alınan kararlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü Motosiklet SürüĢ Eğitmenleri olarak 
yurt içi ve yurtdıĢı motosiklet sürüĢ eğitimlerinde edindiğimiz tecrübe doğrultusunda trafik kazalarının 
azaltılmasına yönelik çözüm önerilerimiz aĢağıdaki gibidir.  

                                                           
1 http://surucukurslarifederasyonu.org/?skf=haberdetay&id=62   (16.04.2012-22.26) 

http://surucukurslarifederasyonu.org/?skf=haberdetay&id=62
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1 Temmuz 2006 Cumartesi tarihli Mükerrer Resmî Gazetenin 26215 sayılı 2007-2013 dönemi Doku-
zuncu Kalkınma Planı TBMM Kararının Karayolu baĢlıklı 441. maddesinde; Trafik kazalarının yoğun 
olarak görüldüğü kara noktalar giderilecek, trafik denetim hizmetlerinin etkinleĢtirilmesine ve hedef 
programlar çerçevesinde yaygınlaĢtırılmasına, trafik eğitiminin ilköğretimden baĢlatılarak halkın bilinç-
lendirilmesine önem ve öncelik verilecektir. Trafik güvenliği konusunda hazırlanacak programlara 
kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin artırılması, özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili 
projelere katılımının sağlanması özendirilecektir, denilmektedir. Ayrıca; 

2011 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu sonuç bildirgesinin 6.maddesinde; ―2918 Sayılı 
K.T.K.‘nun 123. maddesinde, ülkemizde sürücü eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde olmak 
üzere sürücü kurslarına verilmiĢtir. Ancak sürücü kurslarında, eğitim ve sınav sisteminin yetersizliği 
nedeniyle ülkemizde sürücü eğitimi arzu edilen seviyenin çok altında bulunduğu gerçeğinden hareket-
le, sürücü kurslarının eğitim, sınav ve denetim yönünden asgari AB standartlarına çıkarılabilmesi için 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır ‖ denilmektedir. 

19–20 Kasım 2009 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından ev sahipliği yapılan ve Moskova'daki 
Dünya Ticaret Merkezi'nde Türkiye adına ĠçiĢleri Bakanı olarak BaĢbakan Yardımcımız Sayın BeĢir 
ATALAY‘ın katıldığı Birinci Küresel Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferansı‘nda 150 ülkenin bakanla-
rı ve görevlileri tarafından imzalanmıĢ olan "Moskova Deklarasyonu", özellikle yayalar, bisikletliler 
ve motosikletliler gibi yaralanması en çok mümkün olan tüm yol kullanıcılarının korunmasının öne-
mini vurgulamaktadır1. Moskova Deklarasyonu sonucunda 02 Mart 2010 tarihinde, dünyadaki çeĢitli 
devletler önümüzdeki on yıl içinde yol güvenliği krizinin çözümünü harekete geçirecek tarihi bir karar 
almıĢtır. BM Genel Asamblesi‘nin 2010-2020 Karayolu Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı‘nı ilan 
eden kararı (A/64/L.44/Rev.1), Rusya Federasyonu tarafından tartıĢmaya sunulmuĢ ve sayısı 90‘ı 
aĢan diğer ülkeler tarafından desteklenmiĢtir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya çapındaki trafik 
kazası ölümleri ve yaralanmalarındaki artan eğilimleri durdurmayı hedefleyen bu bildiriyi memnuniyet-
le karĢıladığını bildirmiĢtir2.Moskova Deklarasyonunda alınan kararlar doğrultusunda yaralanma 
ihtimali en yüksek olan (yaya, bisiklet, motosiklet) korunmasız yol kullanıcılarından motosiklet kullanı-
cılarının karıĢtıkları kazaların azaltılması ve önlenmesi, küresel anlamda Karayolu ve Trafik Güvenli-
ğinin sağlanmasında ele alınan ve ön sıralarda yer alan konular arasındadır.  Ayrıca; 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel ölçekte ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olarak 
yaĢandığı ve dünya genelinde toplam kazaların %48‘inin meydana geldiği Brezilya, Kamboçya, Çin, 
Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya, Vietnam ve Türkiye‘de baĢlatılan 10 Ülkede Yol Güvenliği 
Projesi (Road Safety 10-RS10) kapsamında Sağlık Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlı-
ğı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) iĢbirliğinde Mart 2012 tarihinde Dün-
ya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr.Cristina PROFĠLĠ‘nin ev sahipliğinde Türkiye‘de gerçekleĢtiri-
len 2012–2013 planlama toplantısında RS10 Projesi ile Türkiye‘de yol güvenliği üzerine iĢbirliği me-
kanizmasının kurulması, emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla önlemler alınması, trafik 
mevzuatındaki boşlukların tespit edilerek önerilerde bulunulması ve eğitim programlarının hazırlan-
masının hedeflendiği bildirilmiĢtir3.Ayrıca;  

                                                           
1 
http://www.rusya.ru/Comment/8097%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri+Bakan%C4%B1_+N__Global+Karayolu+G%C3%BCvenli
%C4%9Fi+Bakanlar+Konferans%C4%B1__+i%C3%A7in+Rusya_ya+gitti  (26.03.2012-23.34) 
2 http://www.trafikhareketi.org/ (25.03.2012-22.14) 
3 http://www.egm.gov.tr/detay.aspx?id=61&tur=haberler (11.04.2012-16.11) 

http://www.rusya.ru/Comment/8097%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri+Bakan%C4%B1_+N__Global+Karayolu+G%C3%BCvenli%C4%9Fi+Bakanlar+Konferans%C4%B1__+i%C3%A7in+Rusya_ya+gitti
http://www.rusya.ru/Comment/8097%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri+Bakan%C4%B1_+N__Global+Karayolu+G%C3%BCvenli%C4%9Fi+Bakanlar+Konferans%C4%B1__+i%C3%A7in+Rusya_ya+gitti
http://www.trafikhareketi.org/
http://www.egm.gov.tr/detay.aspx?id=61&tur=haberler
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Sürücü Kurslarındaki sürücü eğitimi programlarının hazırlanması, mevcut olanların gözden geçirilme-
si ve diğer taĢıt kullanıcılarının karayolunu kullanan motosikletleri fark etmelerinin sağlanması, bilinç-
lendirme çalıĢmalarının yapılması gibi çeĢitli önlemlerin alınarak uygulamaya konulması Karayolu 
Trafik Güvenliğinin sağlanmasında ele alınan konular arasındadır1.Ayrıca; 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce 12–13 Nisan 2012 tarihlerinde 
Ankara Plaza Otel‘de  ―Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni YaklaĢımlar ÇalıĢtayı‖ düzenlen-
miĢ, çalıĢtayda; 

—Hazırlanması planlanan program ve mevzuat düzenlemeleri ile ilgili tüm paydaĢlardan görüĢ alın-
ması, gerektiği yönünde karar alındığı bildirilmiĢtir2.    

Ġstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan ―trafikte yol güvenliği için trafik akademisi projesi‘nin 
Sonuçlar ve Öneriler kısmında: ―Emniyet Genel Müdürlüğü, BüyükĢehir Belediyeleri, Karayolları 
Genel Müdürlüğü gibi kuruluĢlardan eğitimci desteği alınmalıdır‖,  denilmektedir3. 

6.1.Sürücü Eğitimi Ġle Ġlgili Öneriler 

Karayolu Trafik Güvenliğinin sağlanması ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda alınan kararların ortak 
sonucu sürücü eğitimi programlarının yeniden hazırlanması olup, çalıĢmamızın bu yönde değerlendi-
rilmesini ve uygun görülmesi halinde; 

—Bildiri metnini hazırlayanlar olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Motosiklet SürüĢ Eğitmenleri Erhan 
AYDIN, Alaattin KESKĠN ayrıca; Kaza Analizi ve BilirkiĢilik Eğitmeni Emre ġEN, 

—Almanya, Japonya, Amerika gibi ülkelerde motosiklet sürüĢ eğitimi ile eğiticilik eğitimi almıĢ ve 
halen ülkemizde motosiklet sürüĢ eğitimi veren ve sürücü kurslarında eğitmenlik yapmayan sertifikalı, 
sivil, motosiklet sürüĢ eğitmenleri (istenmesi halinde isim/isimler bildirilecektir), 

—Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kiĢi kurum ve kuruluĢlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görece-
ği Motosiklet SürüĢ Eğitmenleri ve diğer görevlilerinde katılımıyla ülkemiz A2 sürücü sertifikası- moto-
siklet sürüĢ eğitimi programı / müfredatındaki eksiklikleri bilenler ve bu alanda çalıĢma yapmıĢ moto-
siklet sürüĢ eğitmenleri olarak Sürücü Kurslarında uygulanacak A1-A2 Sürücü Sertifikası (Motosiklet 
SürüĢ Eğitimi) Programı çalıĢmalarını baĢlatmak, ya da oluĢturulacak komisyonlarca fikir ve önerilerin 
değerlendirilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Motosiklet SürüĢ Eğitmenlerinin‘de sürüĢ eğitimindeki 
tecrübelerinden yararlanılması için toplantılara katılımın faydalı olacağını düĢünmekteyiz.  

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereğince Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel 
ilkeleri esas alınarak hazırlanacak A1-A2 direksiyon (gidon) eğitimi programı adayların mutlak 
katılımcılığını esas almalı, memnuniyeti sağlamalı, adayların her türlü trafik ortamında ki sürüĢ 
yetenekleri geliĢtirilmelidir. Sürücü adayları bu eğitim sonunda; 

*Korunmasız yol kullanıcılarından yayaların haklarını bilmeleri ve gerekli tedbirleri almaları, 

*Yasal hız limitlerine uymanın ve diğer kuralların bilincini kazanmaları, 

*Sürücülükte ileri bakıĢ (periferik bakıĢ) tekniğini öğrenmeleri, 

                                                           
1 Korunmasız yol kullanıcılarının korunması: AB Yol Güvenliği 2011-2020 Politikası Yönelimleri 
2 http://ookgm.meb.gov.tr/surucucalistayi.html (19.04.2012-22.32) 
3 http://www.topluulasimhaftasi.com/dosyalar/Suat%20Sar%C4%B1.pdf (26.03.2012-23.19) 

 

http://ookgm.meb.gov.tr/surucucalistayi.html
http://www.topluulasimhaftasi.com/dosyalar/Suat%20Sar%C4%B1.pdf
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*Trafikte tehlike yaratan/yaratacak pozisyonları fark edebilme yeteneğini kazanmaları, 

*Kendisi dıĢındaki etkenleri ve diğer sürücülerin trafikteki konumunu dikkate alarak, trafik okuma 
becerisini kazanmaları, 

*TaĢıtı kullanırken sakin ve sorumluluk sahibi olmaları, 

*Süratli ve doğru karar verme yeteneklerini geliĢtirmeleri, 

*Yorgunluk, stres ve sinirlilik hallerinde taĢıt kullanmanın risklerinin farkında olmaları, 

*Her türlü trafik riskleri altında karar verme yeteneklerinin geliĢtirilmesi, 

*Doğru ve ideal fren kullanmayı refleks haline getirerek uygulayabilmeleri, 

*Viraj okuma becerisini ve kontra tekniğini öğrenerek virajlarda güvenli sürüĢ kurallarını uygulamaları, 

*Engelden kurtulma becerisini geliĢtirerek uygulayabilmeleri, 

*TaĢıtın günlük ve teorik bakımını yaparak taĢıt arızalarından kaynaklanacak kazaların önüne geçeb i-
lecekleri bilincinin yerleĢtirilmesi, 

*Kayma ve çarpma kazalarında korunma tedbirlerini uygulayarak meydana gelen herhangi bir kaza-
dan en az zararla çıkmalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu becerileri kazandıracak programın 
hazırlanması ve programların yeniden kurulacak denetim mekanizması içerisinde denetlenerek uygu-
lanması halinde sürüĢ ve motor yeteneklerini geliĢtirecek adayların karayolunda ve akan trafikte taĢıtı 
güvenle kullanabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.  

 

6.2.Yol Bariyerleri Ġle Ġlgili Öneriler 

Kazalarda en çok ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği ve özellikle korunmasız yol kullanıcıların-
dan motosiklet kullanıcıları için risk oluĢturan baĢta büyükĢehirlerimizde ki riskli bölgelerin belirlenme-
si için ilgili kurumlar ve Üniversitelerin de katılımıyla anketlerin hazırlanması, motosiklet kullanıcıları-
nın değerlendirme yapması için anketlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilerek riskli bölgele-
rin belirlenmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda çalıĢmaların vakit geçirilmeden planlanması ve uygulanması 
gerekmektedir. 

6.2.1.Pilot Bölge  

Motosiklet kullanıcılarının bir araya geldikleri ve sorunlarını paylaĢtıkları internet sitelerindeki yorumla-
rın, motosiklet kullanan çevremizdeki motosiklet kullanıcılarının, motosiklet ile görev yaptığımız süre 
içinde yaptığımız gözlemler sonucu oluĢan ortak fikir; 

a)Ġstanbul ilinin Topkapı mevkii E–5 yolu güzergâhında bulunan ve MetroBus hattı boyunca kullanılan 
yol ile, 

b)Boğaziçi köprüsü çıkıĢından itibaren Eski Ankara Asfaltı yolunu takiben Bostancı köprüsüne kadar 
olan yolun her iki yönü Ġstanbul trafiğinin en yoğun ve her motosiklet sürücüsünün çoğunlukla kullan-
dığı yoldur. Daralan Ģerit, taĢıtların yüksek hızları, bilinçsiz taĢıt kullanıcıları, trafik magandaları ve 
daha bir sürü nedenle bu güzergâhlar üzerinde Karayolu ve Trafik Güvenliği risk içermektedir. Özel-
likle ölümlü motosiklet kazalarının en çok meydana geldiği ―İstanbul E-5 güzergâhı Vatan caddesi 
ayrımından itibaren Atatürk Havaalanı kavşağına kadar gidiş ve geliş güzergâhları‖ üzerindeki yol 
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bariyerlerinin alt kısımlarının AB standartlarında koruyucu malzeme ile kapatılması halinde bariyerlere 
çarpma sonucu meydana gelen motosiklet kazalarında ölüm oranının azalacağı değerlendirilmekte ve 
bu bölgenin pilot uygulama bölgesi olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir.  

6.3.“112” Sağlık Personelinin (Paramedik) Motosiklet Kazalarına YaklaĢımı 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8.maddesi ile trafik kazalarındaki ilk ve acil yardım görevi 
Sağlık Bakanlığına verilmiĢ olup madde incelendiğinde: 

Madde 8 /b–3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiĢ sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve 
acil yardım ambulansı bulundurmak, tanımı yapılmaktadır. Trafik kazaları için eğitilmiĢ sağlık perso-
neline ise Paramedik ―Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve 
yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı 
önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilen yardımcı sağlık personeli‖ denilmektedir. Trafik kaza-
larında kaza mahaline gelerek yaralılara müdahale eden paramediklerin motosiklet kazalarında ve 
kazazedelerin kasklarının çıkartılması gereken durumlarda kask çıkarma tekniklerini bilmeleri ve 
doğru olarak uygulamaları gerekmektedir. Yapılan araĢtırmalarda paramediklere kask çıkarma husu-
sunda eğitim verildiğini gösterir müfredat bilgisine ulaĢılamamıĢtır1.Paramedik eğitimlerine; ―açık 
kask-open face, kapalı kask-full face, açılır çenelikli kask-flip up,‖ vb. kaskların hangi yöntemlerle 
çıkartılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak kapsamlı Ģekilde öğretilmelidir. Eğitimlerde gerekirse 
konusunda uzman olan kiĢi ya da kurum görevlilerinden yardım alınmalıdır. 

Bu bildiri „karayolunda motosiklet, sürücü ve yolcu güvenliği‟ çalışmalarına katkı sunmak üzere hazır-
lanmıştır. 

  

                                                           
1 http://shmyo.akdeniz.edu.tr/ders-icerikleri  (18.04.2012–22.29) 

http://shmyo.akdeniz.edu.tr/ders-icerikleri
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TRAFĠK KAZALARINDAKĠ HAYVAN ÖLÜMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA 

Faruk ARAL1  Sezen Semra ARAL2 

Özet: 

Bu yayın son iki yıl içinde (2010- 2011) internet ortamında gazete haberlerinden Türkiye‘de trafik 
kazaları sonucu ölmüĢ hayvanların tür ve sayılarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu, online gazete 
haberlerinden elde edilen trafik kazalarında görülen ölen hayvanlar için ilk çalıĢmadır. Hayvan ölümle-
ri ulusal sebeplerinin sayıları, hayvan sayılarına göre sınıflandırılıp gazete haberlerine göre Türki-
ye‘den toplanmıĢtır. Hayvan ölüm verileri google arama motoru yardımıyla 84 web sayfası taranarak 
elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada son 2 yılın haberlerine göre taĢıt içeren kazaların % 100‘ünde 206 hayvan 
ölmüĢtür. Trafik kazalarının 2010-2011 yılında çoğu eylül ve mayıs ayları arasında olmuĢ % 82,03 
koyun, % 17,96 sığır, % 0,48 köpek ve % 0,97 ile yabani hayvan takip etmiĢtir. Hayvanlar arasında % 
82,03 ile koyun % 17,96 ile de sığır en yüksek yüzdeye sahip olmuĢtur (P<0.001). Sonuçlar göster-
miĢtir ki, kazalar hayvan refahı için büyük riske sahiptir. Buradaki amaç trafik kazalarında ölen hay-
vanların ayrıntısından ziyade genel bir bakıĢ sağlamaktır. Ġnsanların dikkatini trafik kazalarındaki 
hayvan ölüm ve yaralanmalarına çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: hayvan, trafik kazası, ölüm 

1: Niğde Üniversitesi, Bor Meslek YO, Bor/Niğde/Türkiye 

2:Konya Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Konya/Türkiye 

 

GiriĢ 

Birçok çalıĢma, hayvan ölüm oranlarının trafik yoğunluğu, araç hızı, toprak yapısı ve arazi topograf-
yası ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir.  Kaza olasılığının, hayvanların cinsiyeti, yaĢı veya mevsimle 
ortak gitmekte ve hayvanların göç zamanında daha büyük olabilmektedir. Yollar aynı zamanda bir 
engel oluĢturarak hayvanlarda popülâsyonlar arası gen akıĢını etkileyebilmektedirler. Ayrıca bunlar 
kimyasal ve gürültü kirliliğinin kaynağıdırlar (4). 

Türkiye her yıl, binlerce araç, hayvanlara çarpmakta, araç tamir maliyeti, insanların yaralanması, 
hayvanların yaralanma ve ölümlerine yol açmaktadır. Yolların büyük bir kısmı, kırsal alanda kaldığı 
için hayvanların karıĢtığı kazaların büyük çoğunluğu bu bölgelerde oluĢmaktadır(1,2,5, 9,12,16, 18). 
Araçların yola çıkan hayvanlara çarpma sonucu hayvanların öldüğü ya da yaralandığı internetten 
öğrenilmektedir. Örneğin, Kırklareli-Edirne Karayolunda gece saatlerinde seyir halindeyken bir anda 
yola çıkan Domuz sürüsüne çarparak tehlikeli bir kaza atlatıldığı, domuzlardan biri feci Ģekilde can 
verirken bir baĢkasının da arka ayaklarının kırılmıĢ bırakıldığı ifade edilmektedir (10). Trafik kazaları 
sonucu ölen ya da yaralanan hayvanlar, ekonomik maliyeti, ulusal düzeyde oluĢturduğu problemler 
konusunda Türkiye istatistikleri bulunmamaktadır. Kapsamlı bir veri olmadığı için Türkiye taĢıt trafiği 
içinde hayvan kazaları, ancak yerel olarak öneme sahip olabilmektedir (1, 2, 5, 11, 17, 19). Çünkü 
yaralı ya da ölü hayvanlar, adli olaylara dıĢında, kayıt altına alınmadan gerekli iĢlemler yapılmaktadır. 
Bu durum, sadece Türkiye için geçerli olmayıp, Ġngiltere ve Avustralya da benzeri durumların yaĢan-
dığı bildirilmektedir (13, 14, 15, 16). Bu çalıĢmada trafik kazalarına bağlı istatistikî hayvan ölümleri 
yerine, hayvanla iliĢkili kazalar incelendi. Bu amaçla son iki yıl içinde (2010- 2011) internet ortamında 
gazete haberlerinden Türkiye‘de trafik kazaları sonucu ölmüĢ hayvanların tür ve sayılarını belirlendi. 
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Materyal ve metot 

Son iki yıl içinde (2010- 2011) internet ortamında Türkiye‘deki gazete haberlerine yansımıĢ ve trafik 
kazaları sonucu ölmüĢ hayvanların tür ve sayıları belirlendi. Hayvan ölüm verileri google arama moto-
ru yardımıyla 84 web sayfası taranarak elde edilmiĢtir (1,2,5,9,12,15,17, 19). Hayvanlar, Sığır, At, 
koyun, keçi, köpek, kedi ve yabani hayvanlar olarak gruplandırıldı. At ve kedi için haber bulunamadığı 
için çıkartıldı. Tekrarlanan aynı haberler hariç tutuldu. Hayvanlarda, ırk, yaĢ gibi bireysel özellikler 
yeterli bilgi sağlanamadığı için dikkate alınmadı. Aynı Ģekilde, araç özelliği, sürücü özelliği, arazi 
yapısı, arazi topografyası, bitki örtüsü, yol ve hava durumu gibi çevresel faktörlerle ilgili yeterli veri 
elde edilemediğinden bu özelliklerde değerlendirme dıĢı bırakıldı. Mevsimin etkisi incelenmek istendi 
ancak verilerde homojenlik görülmediği için hariç tutuldu. 

Ġstatistiksel analiz 

ÇalıĢmanın verileri SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Yüzde oranlar arasında fark ki 
kare testi ile analiz edildi. P değeri 0.05 den küçük olanlar önemli kabul edildi.  

 Sonuçlar 

Ġnternet ortamından elde edilen haberlere göre, trafik kazası geçirmiĢ 206 hayvan haberi tespit edildi. 
Ölü hayvan olarak, sığır 37 (% 17,96), Koyun 166 ( % 80,58), Köpek 2 (% 0,97) ve yabani hayvanlar 
1 (% 0,48) belirlendi  (Tablo 1). Gruplar arasındaki fark önemli bulundu (P<0.001). En yüksek ölümlü 
kaza oranı koyunlarda, en düĢük ise köpek ve yabani hayvanlarda belirlendi.  

Tablo 1. 2010-2011 yılları arasındaki trafik kazalarında ölen hayvan türleri 

Hayvan türü n % P 

Sığır 37    17, 96 b  

Koyun 166  82,03 a  

Köpek 2      0,97 c  

Yabani hayvan 1      0,48 c <0.001 

Toplam 206   

a,b,c: aynı sütunda farklı harf taĢıyan gruplar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

TartıĢma 

Gazete haberlerinden yola çıkılarak elde edilen verilerde, ölen hayvan olarak at görülmemiĢ ve kaza-
ların çoğunluğunun kırsal arazide belirlenmiĢtir. Attewell and Glase (3) Avusturalya‘da hayvanla ilgili 
kazaların % 80‘nini kırsal alanda gerçekleĢtiğini bildirmiĢtir. AraĢtırıcılar, çalıĢmalarımıza benzer 
Ģekilde At gibi büyükbaĢ hayvan kazalarına rastlanmadığını bildirmiĢlerdir (14). 

ÇalıĢmada koyunlar, en çok ölen hayvanlar olarak görülmektedir. Borkovcova ve ark (4) Çek Cumhu-
riyetinde en çok orta boy hayvanlarda ölüm sıklığı görüldüğünü bildirmektedir. Gerlach ve Musolf (11) 
en çok küçük ve orta boy hayvanların yolun karĢısına geçerken öldüklerini bildirmiĢlerdir. 

Bununla birlikte araç trafiği ve hayvan ölümleri arasında her zaman bir pozitif bir iliĢki görülmemekte-
dir. Özellikle arazi topografyası çok önemli bulunmaktadır. Bir ya da her iki yanı arazi seviyesinin 
altında olan yolların yem ve su bulma yönünden daha güvenli olduğu bildirilmektedir (4,8). 
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ġekil 1. Ölen kurt için verilen resim (Kaynak: Çevre kuruluĢları dayanıĢma derneği: 
http://www.cekud.org.tr/icerik.asp?ic_id=850, 08.12.2011) 

 

Mevsimler incelenmemesine rağmen, en çok kaza eylül ve mayıs ayları arasında olmuĢtur. Borkov-
cova ve ark (2012), ilkbahar mevsiminin en çok kazaların olduğu ay olarak belirlemiĢlerdir. Bu farklı-
lık, çalıĢmada incelenen hayvan türlerinin farklılığından kaynaklanmıĢ olabilir. Diğer bir neden de, 
Türkiye‘de kurban bayramı nedeniyle hayvan nakilleri ölümleri artırmıĢ olabilir. 

Kaza resimleri incelendiğinde, kazaların çoğunluğunun, bitki örtüsü ve ağaç yönünden yarı açık ve 
açık alanlarda gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bu bulgu, açık alanların hayvanlar yönünden daha güvenli 
olduğu görüĢüne ters düĢmektedir. Bunun nedeni sürücülerin açık alanları güvenli görüp daha hızlı 
gitmiĢ olabilmeleridir (4,6,7). 

Sonuç olarak, trafik kazaları hayvanlar için büyük risk yaratmaktadırlar. Çok sayıda hayvanın ölmesi 
ve yaralanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, maddi hasar sonucu oluĢan ekonomik kayıpta incelen-
mesi gereken bir diğer yönüdür. Bu çalıĢma sonucunda, trafik kazalarında ölen hayvanların ayrıntı-
sından ziyade genel bir bakıĢ sunulmaya çalıĢıldı. Ġnsanların dikkatini trafik kazalarındaki hayvan 
ölüm ve yaralanmalarına çekilmek istendi. 

  

http://www.cekud.org.tr/icerik.asp?ic_id=850


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

99 

Literatür 

1. Aksaray Haber, 18 ekim 2011, http://aksarayhaber.com.tr/balikesir-bandirmada-trafik-kazasi.html. ġubat 2012‘de 
alındı. 

2. Ankaranın sesi, 12/04/2011, http://haber.ankaraninsesi.com/asayis-haberleri/buyukbas-hayvan-yuklu-kamyon-
devrildi.htm. ġubat 2012‘de alındı. 

3. Attewell R, Glase K. 2000. Bull bars and road trauma. Report CR200. Australian Transport Safety.  Bureau, Can-
berra. 

4. Borkovcova M, Mrtka J, Winkler J. 2012. Factors affecting mortality of vertebrates on the roads in the Czech Re-
public. Transportation Research Part D. 17, 66–72. 

5. Can Erzincan gazete-
si,17/09/2009,http://www.canerzincangazetesi.com/erzincan/erzincan_dan_hayvan_tasiyan_tir_kaza_yapti.asp. 
ġubat 2012‘de alındı. 

6. Clevenger AP, Chruszcz B, Gunson KE, 2003. Spatial patterns and factors influencing small vertebrate fauna 
road-kill aggregations. Biological Conservation 109, 15–26. 

7. Clevenger AP, Waltho N, 2005. Performance indices to identify attributes of highway crossing structures facilita-
ting movement of large mammals. Biological Conservation 121, 453–464. 

8. Çorum, internet haber gazetesi,29 Ocak 2011, http://www.haberler.com/sahibi-trafik-kazasinda-olen-kurbanlik-
boga-sokak-3100268-haberi/. ġubat 2012‘de alındı. 

9. Çevre kuruluĢları dayanıĢma derneği ( http://www.cekud.org.tr/icerik.asp?ic_id=850, 08.12.2011) 

10. http://www.flickr.com/photos/sinandogan/4955062213/ 25.07. 2010, ġubat 2012‘de alındı. 

11. Gerlach G, Musolf K, 2000. Fragmentation of landscape as a cause for genetic subdivision in bank voles. Conser-
vation Biology 14, 1066–1074. 

12. Haberin özü, 20 Ekim 2011. http://www.haberinozu.com/guncel/gorele-canakci-karayolunda-trafik-kazasi-1-olu-1-
yarali-h40408.html. ġubat 2012‘de alındı. 

13. Putman R J. 1997.  Deer and Road Traffic Accidents: Options for Management. Journal of Environmental Mana-
gement. 51, 43–57. 

14. Rowden P, Steinhardt D, Sheehan M. 2008. Road crashes involving animals in Australia. Accident Analysis and 
Prevention 40, 1865–1871. 

15. Son dakika haberleri, internet haber gazetesi,20/10/2011, http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/282727-
giresun-da-trafik-kazasi-1-olu-1-yarali. ġubat 2012‘de alındı. 

16. Söğütlü, terme gündem gazetesi, yerel gazete, 6 eylül 2011.http://www.termehaber.com/haber-1284-
S%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BCde-Trafik-Kazas%C4%B1=-2-Yaral%C4%B1-.html. ġubat 2012‘de alın-
dı. 

17. Teleiz-
le.com.25.10.2011.http://www.teleizle.com/ara?s=25.10.2011%20bursada%20trafik%20kazas%C4%B1&k=hayva
nlar. ġubat 2012‘de alındı. 

18. Trafik Haber, 22 eylül 2011, ġubat 2012‘de alındı. 

19. Yeniufuk gazetesi, yerel gazete, 4/11/2011, http://www.yeniufuknet.com/root.vol?title=erdemli-39de-trafik-kazasi-2-
olu&exec=page&nid=219556. ġubat 2012‘de alındı. 

  

http://aksarayhaber.com.tr/balikesir-bandirmada-trafik-kazasi.html
http://haber.ankaraninsesi.com/asayis-haberleri/buyukbas-hayvan-yuklu-kamyon-devrildi.htm
http://haber.ankaraninsesi.com/asayis-haberleri/buyukbas-hayvan-yuklu-kamyon-devrildi.htm
http://www.canerzincangazetesi.com/erzincan/erzincan_dan_hayvan_tasiyan_tir_kaza_yapti.asp
http://www.haberler.com/sahibi-trafik-kazasinda-olen-kurbanlik-boga-sokak-3100268-haberi/
http://www.haberler.com/sahibi-trafik-kazasinda-olen-kurbanlik-boga-sokak-3100268-haberi/
http://www.cekud.org.tr/icerik.asp?ic_id=850
http://www.flickr.com/photos/sinandogan/4955062213/
http://www.haberinozu.com/guncel/gorele-canakci-karayolunda-trafik-kazasi-1-olu-1-yarali-h40408.html
http://www.haberinozu.com/guncel/gorele-canakci-karayolunda-trafik-kazasi-1-olu-1-yarali-h40408.html
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/282727-giresun-da-trafik-kazasi-1-olu-1-yarali
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/282727-giresun-da-trafik-kazasi-1-olu-1-yarali
http://www.teleizle.com/ara?s=25.10.2011%20bursada%20trafik%20kazas%C4%B1&k=hayvanlar
http://www.teleizle.com/ara?s=25.10.2011%20bursada%20trafik%20kazas%C4%B1&k=hayvanlar
http://www.yeniufuknet.com/root.vol?title=erdemli-39de-trafik-kazasi-2-olu&exec=page&nid=219556
http://www.yeniufuknet.com/root.vol?title=erdemli-39de-trafik-kazasi-2-olu&exec=page&nid=219556


3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

100 

TÜRKĠYE‟DE TRAFĠK EĞĠTĠMĠNE FARKLI BĠR BAKIġ 

 

Fatih SEZGĠN1, Erdal GĠġĠ2, Muharrem PAKEL3 
 

Özet: 

Eğitim; yeni kuşakların, toplum hayatında yerlerini almak için hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve 
anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği olarak tanımlanır. Baş-
ka bir ifadeyle eğitim; bireyin, içinde yaşayacağı topluma uyum sağlayabilmek ve etkin bir birey ola-
bilmek için yaşamış olduğu hazırlık sürecidir. Eğitimin, bu süreç içerisinde, hitap ettiği bireyleri içinde 
yaşadıkları toplumun sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarlı hale getirmek gibi bir görevi de mevcuttur. 
Bu bağlamda bir eğitim sisteminin hitap ettiği toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almaması 
ve müfredatını bu çerçevede hazırlamaması düşünülemez. Ancak Türk Milli Eğitim Sistemi‟nin Türki-
ye‟nin temel sorunlarına duyarlı olduğunu söylemek çok güçtür. Örneğin trafik sorunu Türk Eğitim 
Sistemi‟nin ilgisini çeken bir sorun olarak görülmemektedir.  Yaptığımız araştırmalar sonucunda 
Türkiye‟yi çok uzun bir zamandır meşgul ve huzursuz eden, maddi manevi büyük kayıplara,  on bin-
lerce insanın ölümüne ve daha fazlasının yaralanmasına neden olan trafik kazalarının orta öğretim 
ders kitaplarında kendisine yer bulamadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Seçmeli olarak okutulan “Trafik 
ve İlk Yardım Bilgisi” dersi bulunmakla beraber ne kadar seçildiği, içeriği ve veriliş biçimi tartışmaya 
açık bir dersin dışında bu sorunu ele alan başka bir orta öğretim dersi bulunmamaktadır. Trafik soru-
nu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Sağlık Bilgisi derslerinde etkili bir şekil-
de ele alınabilir. Türk Eğitim Sistemi gözden geçirilerek Türkiye‟nin trafik sorunu gibi reel sorunlarını 
etkili bir şekilde ele alacak bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Sistemi, eğitim ve toplum ilişkisi, trafik sorunu, trafik eğitimi 

 
GĠRĠġ 

Eğitim, birtakım materyal ve yöntemlerle bireylerde olumlu davranıĢlar geliĢtirebilme olgusu olarak 
tanımlanabilir. Bu noktadan bakıldığında eğitimin, özellikle öğretim olgusuyla karıĢtırılmamasına 
dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü öğrenilen bir bilginin doğru ve faydalı olsa bile uygulamaya konu-
larak bir davranıĢa dönüĢmemesi durumunda bir eğitimden bahsetmek mümkün olamamaktadır.  

Eğitim sistemleri hitap ettikleri insanları toplumla entegre olacak Ģekilde hazırlamakla mükelleftirler. 
Bu sistemler, toplumların ihtiyaçlarına göre Ģekillenir ve toplumların ihtiyaçlarına cevap verdikleri 
müddetçe ayakta kalabilirler. Bu bağlamda eğitim sistemlerinin verimliliği, mevcut sistem içerisindeki 
sorunlara nedenli duyarlı oldukları ve onlara ne oranda çözüm ürettikleri ile de doğru orantılıdır. 

Eğitim, dinamik ve değiĢken bir olgudur. Bu nedenle eğitim sisteminin temel niteliklerinden biri de 
değiĢen dünya ve ülke Ģartlarına göre kendisini yenileyebilmesidir. Bu açıdan bakıldığında Türk Milli 
Eğitimi‘nin geliĢen ve değiĢen dünyaya ayak uydurduğunu söylemek güçtür. Özellikle toplumsal 
yapıda göze çarpan önemli sorunlara yer verme, bunların yeni nesiller tarafından anlaĢılabilmesi ve 
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içselleĢtirilebilmesi bu yolla sorunun değil çözümün bir parçası olabilmelerinin sağlanması noktasın-
da, uygulanan eğitim sisteminin yetersiz kaldığı açıktır. Bu görüĢü destekleyecek pek çok husus 
bulunmakla birlikte özellikle uzun bir süredir Türkiye‘nin önemli bir sorunu olan ve ―trafik terörü‖ Ģek-
linde adlandırılan sorun özellikle öne çıkartılabilir. Bu sorunun eğitim müfredatı içerisinde yasak sav-
ma babında yer alıyor olması herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Trafik sorununun, özellikle orta öğretim kurumlarında iyi bir müfredat ve sunuĢ biçimiyle ciddi bir 
Ģekilde verilmesinde fayda görülmektedir. Bu sayede trafik sorunu konusunda erken yaĢta bilinçlendi-
rilen bireylerin daha duyarlı olması ve farkına varmaları sağlanan hataları yapmama konusunda 
dikkatli davranmaları sağlanabilir. Ġnsanların birbirlerine katlandıkları, insanlara saygı duydukları, 
baĢkalarının haklarını koruyup gözetebilme Ģuuruna ulaĢtıkları bir Türkiye‘de trafik sorununun bu 
boyutta olamayacağı pek ala düĢünülebilir.  

Bu makalede orta öğretim ders kitaplarında Türkiye‘nin trafik sorununun nasıl ele alındığı incelenmiĢ 
ve nasıl ele alınabileceği konusunda görüĢler ortaya konmuĢtur. 

1. Eğitim ve eğitimle ilgili kavramlar 

1.1. Eğitim nedir? 

Eğitim belli yaklaĢımlara göre haliyle belli tanımları vardır. DavranıĢçı psikolojiye göre eğitim, kiĢide 
öğrenme yaĢantıları yoluyla istendik davranıĢ değiĢiklikleri oluĢturma sürecidir. Yapılandırmacı yakla-
Ģıma göre ise, eğitim; yaĢantılar yoluyla deneyimleyerek, gözlemleyerek, deneme-yanılma yoluyla, 
kendi biliĢsel Ģemalarını yapılandırma sürecidir. 

Eğitim, önceden saptanmıĢ esaslara göre insanların davranıĢlarında belli geliĢmeler sağlamaya 
yarayan planlı etkiler dizgesizdir. Eğitim, bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı olarak 
istedik değiĢme meydana getirme sürecidir. 

Eğitim, ‗yeni kuĢaklara toplumdaki mevcut değerlerin, bilgilerin, düĢüncelerin ve hünerlerin aktarılma-
sı veya öğretilmesini sağlayan bir süreçtir. (Kerimoğlu, Kızılçelik ve Gündüz, 1996:3). Eğitim, toplu-
mun sosyal kurumlarından bir tanesidir. Her çocuk belirli bir aile içinde doğar, belirli bir sosyal taba-
kanın dilini ve görgü kurallarını öğrenir, bir köy veya Ģehir ortamında büyür, ilkokulda ve öğretim 
sisteminin diğer okullarında okur. Küçük çocukluk yaĢlarından itibaren çeĢitli arkadaĢ çevredeki içine 
girerek oyunlarını bu çevreler içinde oynar, sohbet eder, bu gruplarla bütünleĢir. Kitap, gazete, dergi 
okur; sinemaya, tiyatroya gider, radyo dinler, televizyon seyreder... Bütün bunlar insanların ve özellik-
le yeni yetiĢen nesillerin içinde yaĢadıkları toplumdan etkilenme yollarından bazılarıdır. Ġçinde yaĢanı-
lan bu ortamlar, çocukları ve gençleri hayatın amacı, önyargılar ve değer hükümleri, tutumlar, vaziyet 
alıĢlar, bütün düĢünce ve davranıĢ yönlerinden etkiler, yönlendirir ve kalıplaĢtırır.(Ergün, 2009). 

Sosyolojik açıdan eğitim, bireyin içinde yaĢadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu yöndeki 
diğer davranıĢ biçimlerini geliĢtirdiği bir süreçler toplamıdır. BaĢka bir tanıma göre de eğitim, bireyin 
toplumsallaĢması ve ferdî geliĢimini - ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda - en yüksek düzeye çıkarması 
için düzenlemiĢ, kontrollü bir çevredeki toplumsal süreçtir. Sosyolojiye göre eğitim, bir sosyalleĢme 
veya sonradan topluma katılanlar için bir entegrasyon (bütünleĢme, kaynaĢma, intibak) sürecidir. 
(Ergün, 2009). 

Eğitim; bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve 
bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireyle-
rin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaĢama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal sü-
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reçlerdir. KiĢinin yaĢadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranıĢ biçimlerini 
geliĢtirdiği süreçlerin tümüdür. SeçilmiĢ ve kontrollü bir çevrenin, özellikle okulun etkisi altında sosyal 
yeterlik ve optimum bireysel geliĢmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir.  

1.2. eğitimin amacı 

Toplumdan topluma ve zamana bağlı olarak değiĢkenlik gösterse de eğitimin temel iĢlevinin toplum-
sal yaĢamın ürünü olan kültürü yeni kuĢaklara aktarmak olduğunu söylemek mümkündür. Bununla 
beraber bireyin, aklen, ahlaken ve ruhen dengeli ve sağlıklı bir kiĢiliğe ve karaktere, sahip; içinde yer 
aldığı topluma ve bütün insanlara karĢı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiĢiler olarak 
yetiĢmesi (M.E.B. Mevzuat Bankası, 2009) de eğitimin temel amaçlarından biri olarak düĢünülebilir. 
Ġçinde yaĢadığı topluma karĢı görev ve sorumluluklarının olduğunu bilen bir bireyin yetiĢmesi eğitim-
deki temel hedef olmalıdır. Bu anlayıĢla yetiĢen bir bireyin toplumda sorun olma yerine mevcut sorun-
ları kavrayarak onların çözümü adına üzerine düĢen görevler olduğunu kavraması ve bu yolda gayret 
göstermesi mümkün olacaktır.  

Amacı ve hedefi belli bir eğitim insanın bilerek düĢünce üretmesine ve yaratıcılığa yönelmesine imkân 
verir. Ġnsanın kafasındaki kalıpları kırmasına ve dünyaya daha esnek ve geniĢ açıdan bakmasını 
sağlar. Eğitim hayatın inceliklerini görmeyi sağlar. Ġyi bir eğitim görmenin önemli avantajlarından biri 
de kiĢiye farklı ilgilere, becerilere, görüĢ ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkânı sağlam-
sıdır. Böylece insanın kendi ufkunu geniĢletmesi, yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur.  

1.3. EĞĠTĠM VE TOPLUM ĠLġKĠSĠ 

Toplum, sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelmiĢ, karĢılıklı oluĢturulan 
kurallara bağlı, iĢbirliği ve dayanıĢma içinde olan insanlardan oluĢur. (BaĢaran, 1983:48). Eğitim ise; 
toplum yaĢamının kurallara göre ve düzenli olarak sürdürülmesi için toplum tarafından oluĢturulan 
temel toplumsal kurumlardan biridir. ĠĢte bu noktadan sonra, toplum ve eğitim birbirlerini tamamlayan 
iki kavram haline gelmiĢtir. Bilindiği gibi eğitimin iĢlevlerini yerine getirebilmesi için mutlaka bir top-
lumsal ortam ve atmosfere gereksinimi vardır. Yani ancak toplum varsa eğitim vardır. Fakat öte yan-
dan yukarıda tanımını yaptığımız toplum da ancak eğitim, yani insan iliĢkileri ve etkileĢimi varsa 
varlığını sürdürebilir. Öyle ise, mutlaka bir öncelik ya da sıralama yapmak gerekirse, toplum bir amaç, 
eğitim de bu amacı gerçekleĢtirmenin vazgeçilmez bir aracı olarak görülebilir. (Aslan, 2001:16) 

John Dewey ise eğitimi toplumsal ilerleme ve reformun temel yöntemi olarak görmektedir. (Saysel, 
2009). Dewey‘e göre kanunlara, cezalara veya mekanik ve cebri düzenlemelere dayalı reformlar 
faydasızdır. Eğitim toplumsal bilinci paylaĢma sürecinin düzenlenmesidir ve bireysel aktivitenin top-
lumsal bilinç temelinde ayarlanması toplumsalın yeniden inĢası için tek güvenli yöntemdir. Bu anlayı-
Ģın hem ferdiyetçi hem de toplumcu ideallere saygısı vardır. Ġdeal bir okulda ferdi ve kurumsal idealler 
mezcedilmelidir. Kanun ve ceza, toplumsal kıĢkırtma ve tartıĢma ile toplum kendisini ancak geliĢigü-
zel ve rastgele düzenleyebilir. Oysa eğitim ile toplum amaçlarını formüle edebilir, kendi araç ve kay-
naklarını organize edebilir, kendisini gitmek istediği yöne doğru biçimlendirir. (Dewey, 1916) Bu nok-
tadan hareketle eğitimi, görevi kültürü yeni kuĢaklara aktarmak olan toplumsal bir süreç olarak tanım-
lamak yerinde olacaktır.  

Toplum, ortak bir ekini (kültürü) kabullenen, bir coğrafi alanda yayılan ve kendi kendinin devamlılık 
sürecini kazanabilmiĢ iliĢkiler bütünlüğüdür. Diğer yandan, eğitim ise, toplumsal bir süreçtir. Bu süreç 
içerisinde bireylerin bilinçsel yeteneklerinin geliĢtirilmesi güdüsü, eğitime yoğunluk kazandırır. (Sağ, 
2003:12) Her bireyin kendisini geliĢtirme güdüsüne sahip olması ve toplumun da bireylerden oluĢan 
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bir yapıya sahip olması eğitim ve toplumu birbirine ihtiyaç duyan iki kurum yapmıĢtır. Çünkü eğitim 
toplumsal bir süreçtir. Bu toplumsal süreçte yeni nesillere kültürün aktarılması ve değiĢen çağa uyum 
sağlama ancak eğitim sayesinde olabilir. 

Hiçbir toplum statik değildir; hızlı ya da yavaĢ her toplum değiĢmektedir. DeğiĢmeyi etkileyen neden-
ler çeĢitlilik gösterdiği gibi, bu nedenlerden bazılarının öncelik kazanması toplumdan topluma farklı 
olmaktadır. Eğitim ise toplumdaki değiĢmenin nedenlerinden ancak biridir ve öncelik kazanması 
toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu nedenle eğitimdeki değiĢmelerin toplumdaki değiĢme-
lerin sonucu olduğu görüĢü daha yaygındır. (Eserpek, 1978:125) 

Toplumsal değiĢme ise; “toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri 
belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” olarak tanımlanabilir. (Tezcan, 1994:191). Her toplum 
daima bir değiĢim süreci içindedir. Toplumsal yapılar, kurumlar ve iliĢkiler sürekli olarak değiĢmekte-
dir. Bu değiĢimin hızlı ve yavaĢ olduğu dönemler olduğu gibi, çoğu zaman değiĢimin yönü de açık 
değildir. DeğiĢimin hızlı olduğu dönemler özellikle devrimler ve rejim değiĢikliklerinin olduğu dönem-
lerdir. Politik, ekonomik ve toplumsal yapıdaki önemli değiĢiklikler, politik grupların, toplumsal güçlerin 
etki ve baskılarının sonucu gerçekleĢen reformlar bazen ileriye ve bazen de geriye doğru toplumsal 
değiĢmeler üretebilmektedir. (Eserpek, 1978:125). Eğitim toplumsal değiĢme meydana getirebilir ya 
da toplumsal değiĢmeye sebep olabilir. (Eskicumalı, 2003:16) 

Eğitim ve toplumsal değiĢimle ilgili görüĢleri ne kadar farklılaĢtırırsak farklılaĢtıralım sonuç itibariyle 
ortaya eğitimin iki karakteristik özelliği çıkmaktadır. Bunlardan birincisi eğitimin bireyleri toplumun 
normlarına, değerlerine ve kurumlarına uyum sağlaması yolunda toplumsallaĢtırdığı gerçeğidir. Bu 
aslında eğitimden beklenen fıtri bir sonuçtur. Çünkü, okullar devletin kurumları olarak hâkim kültürün 
genç kuĢaklara aktarılmasını görevini ifa ederler 

Eğitimin ikinci genel iĢlevi ise; eleĢtirici, yaratıcı yeni buluĢlar ve keĢifler yapabilecek nitelikte olan, 
toplumsal değiĢmeyi arzulayan bireyler yetiĢtirmektir. Bu arzu eğitimin yaratıcı ve ilerici iĢlevini oluĢtu-
rur. (Sağ, 2003:24) 

Sonuç olarak; eğitim kurumlarımızın, yaptıkları iĢin doğası gereği değiĢime en açık kurumlar olması 
gerekmektedir. Çünkü değiĢim, eğitim sonucu gerçekleĢen bir olgudur. DeğiĢim ve eğitim kavramları 
birbirinden ayrı düĢünülemeyecek kadar birbirlerinin içinde kavramlardır. (Sünbül, 2007:25) 

Eğitim ancak bireyin toplumun değerlerine ve yaĢam biçimine uyum sağlaması amacıyla uygulandı-
ğında toplumsal ahenk ve uyuma katkıda bulunur. Bireyin uyum göstermesi söz konusu olan bu 
değerlerin iki tür oldukları söylenebilir. Bunlar kazanılması istenen değerler ve gerçek değerlerdir. Bir 
toplumun yasaya geldiği ve o an için sahip olduğu norm ve değerler, o toplumun gerçek tercihlerini 
gösterirler. Ancak dinamik, ilerlemeci ve yeniliklere açık toplumlar ise bireylerde bazı ideal ve beklen-
tilerin oluĢmasına olanak sağlarlar. ĠĢte bu noktada organize eğitim kurumlarının iĢlevi daha açık 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bir yandan toplumun mevcut değerlerini aktarırken, öte yandan toplumun 
geleceğe yönelik ideal ve beklentilerini karĢılayacak yetenekte bireyler yetiĢtirmek. (Tezcan, 
1994:39). Toplum ve eğitim arasındaki iliĢkide en birincil amaç, eğitim kurumlarının yeni kuĢaklara 
toplumun kültürünü tanıtarak aktarmasıdır. 

Eğitim, bireyi yalnızca toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan bilgilerle donatmak suretiyle 
etkileyen bir süreç değildir. Aynı zamanda toplumda bireyin nasıl davranması gerektiği konusundaki 
kurallar veya normlar da eğitim süreciyle bireye aktarılır. Bireyin aile dıĢında karsılaĢtığı otoritelerden 
biri de okulda diyalog halinde bulunduğu öğretmenler, idareciler gibi çeĢitli otorite görüntüleridir. 
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Otoriteyi içeren konumlarda ne kadar söz söyleyebileceğini, sınıf faaliyetlerine ne ölçüde katılabilece-
ği, kurallara uymadığı zaman ne tür bir yaptırımla karsılaĢabileceği hakkındaki ilk veri ve izlenimlere 
çocuk okulda sahip olmaya baĢlamaktadır. (Kalaycıoğlu, 1983:166-167) 

2. Türk eğitim sistemi 

Türkiye'de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel iĢlevlerinden birisi olup devletin dene-
timi ve gözetimi altında yapılmaktadır.  Millî Eğitim Bakanlığı merkez teĢkilâtı, taĢra ve yurtdıĢı teĢ-
kilâtları eğitim hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedirler. Eğitim hakkı, T.C Anaya-
sası ile güvence altına alınmıĢ; eğitimin tür ve kademelerini ve iĢleyiĢe dönük esasları düzenleyen 
mevzuatla Türk Eğitim Sistemi bugünkü yapısını kurmuĢtur. Türk Millî Eğitim Sisteminin genel çerçe-
vesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiĢtir. 

2.1. Amacı 

Türk Millî Eğitim Sisteminin amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‘nun 2. Maddesinde Türk 
milletinin bütün fertlerinin, “Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa‟nın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‟ne karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakım-
larından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, 
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; ilgi, istidat ve kabiliyetleri-
ni geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,” olarak açıklanmıĢtır. (M.E.B. Mevzuat Bankası, 2009). Bu 
ifadelerden aslında Türk Milli Eğitim Sisteminin eğitim faaliyetlerine bütüncül bir bakıĢ açısı ile yaklaĢ-
tığı görülmektedir. Amaç sadece kemale erdirilmesi planlanan bir birey değil; birey eksenli ama top-
lum bazlı iktisadi, sosyal ve kültürel bir kalkınma hedeflenmektedir.  

2.2. GENEL YAPISI 

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‘nun da “Türk Milli 
Eğitim Sisteminin Genel Yapısı” baĢlığı altında "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olarak ikiye ayrılmıĢ-
tır. Örgün eğitimle, belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylerin, amaca göre hazırlanmıĢ prog-
ramlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimleri kastedilmiĢ ve okul öncesi eğitim, ilköğretim, 
ortaöğretim ve yükseköğretim olarak alt dallara ayrılmıĢtır. 

3.ORTAÖĞRETĠM ÇAĞI(ERGENLĠK) VE ÖZELLĠKLERĠ 

3.1. ERGENLĠK KAVRAMI, ERGENLĠĞĠN KĠMLĠK VE KĠġĠLĠK GELĠġĠMĠNE ETKĠLERĠ  

Ergenlik, bireyin geliĢim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitiĢiyle beraber sözü edilen dönemin 
baĢlangıcından fizyolojik olarak eriĢkinliğe ulaĢıncaya kadar geçen bir geliĢim dönemidir. Bu dönem, 
fizyolojik anlamda kızlarda adetle ve göğüslerin büyümesiyle; erkeklerde ise yüzde kılların çıkması ve 
sesin kalınlaĢmasıyla baĢlayan genel olarak da 13-22 yaĢlar arasını kapsayan bir geliĢim dönemidir. 
Öte yandan ergenlik dönemi, bulûğ çağına erme sebebiyle biyo-psikolojik bakımdan çocukluğun sona 
ermesiyle, toplumsal yaĢamda sorumluluk alma dönemi olan yetiĢkinlik döneminin baĢlangıcı arasın-
da kalan bir geliĢim süreci olarak da tanımlanabilir. (Koç, 2004:233 ) 
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Ergenlik birçok araĢtırmacı ve kuramcı tarafından oldukça önemli ve kritik bir geliĢim evresi olarak ele 
alınmaktadır. Ergenlik dönemi insan geliĢiminde hızlı biyolojik değiĢikliklerle birlikte kimlik oluĢumu, 
bireyselleĢme gibi psikolojik görevlerin de tamamlandığı, çocukluktan yetiĢkinliğe bir geçiĢ dönemi 
olarak önem kazanmaktadır. Tüm bu değiĢiklikler ve görevler ergenin kimlik ve bağımsızlık arayıĢı 
çabalarını artırmaktadır. (Dalkılıç, 2006:1 ) 

Erikson'un psiko-sosyal geliĢim kuramında beĢinci evre ergenlik dönemini kapsamaktadır. Bu evre, 
Erikson tarafından kimlik oluĢumuna karĢı rol karmaĢasının yaĢandığı bir dönem olarak tanımlanmıĢ-
tır. Ergenlik, kimlik oluĢumu için bir arayıĢ ve kargaĢa dönemidir. Bu dönemde ergen kim olduğunu, 
gücünün ne olduğunu, hangi rollerin kendisine daha uygun olduğunu keĢfetmeye, kendi kimliğini 
bulmaya çalıĢmaktadır. Ergenler kendi kültürlerine özgü kimliklerini araĢtırırken, birçok değiĢik roller 
denerler ve bu denemeler sonucunda kendilerine en uygun kimliği bulmaya ve yerleĢtirmeye çalıĢ-
maktadırlar. Bu nedenle ergenler çok değiĢken olabilmekte, bazen oldukça uyumlu iken, kısa bir süre 
sonra sinirli ve gergin davranıĢlar gösterebilmektedirler. Bir hafta bir arkadaĢını çok severken, diğer 
hafta ondan hoĢlanmayabilirler. Ancak bu denemeler her zaman baĢarı ve uyum ile sonuçlanmaz. 
Erikson'a göre, her ergen kendi kimliğini oluĢturma yolunda farklı mücadele vermektedir. Erikson, 
Hall'den farklı olarak ergenliğin bireysel bir konu olduğunu ileri sürmektedir. Bazı ergenler bu dönemi 
daha uyumlu ve sakin geçirirken, bazıları ciddi içsel çatıĢmalar ve karmaĢa yaĢamaktadır. Erikson'a 
göre ergenin kendi kimliğini aradığı bu dönemin bir diğer özelliği, anne-babadan arkadaĢ gruplarına 
doğru bir kaymanın olmasıdır. ArkadaĢ grubu ergen için çok önemli bir duruma gelmektedir. Ergen, 
arkadaĢları ile yetiĢkinlerinkine benzer yakın ve sıcak iliĢkiler kurmakta ve arkadaĢlar, ergenin kimlik 
oluĢumuna yardımcı olmaktadır. (Dalkılıç, 2006:12 ) 

KiĢilik kavramının çok farklı tanımları vardır. Örneğin, Cüceloğlu kiĢiliği bireyin iç ve dıĢ çevresiyle 
kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaĢmıĢ bir iliĢki biçimi ( Cüceloğlu, 1993) olarak 
tanımlarken; Kulaksızoğlu daha bütüncül yaklaĢarak bireyin sosyal ve psikolojik tepkilerinin tümüne 
verilen isim (Kulaksızoğlu, 1998) olarak tanımlıyor. Bu tanımları da referans alacak olursak kiĢiliği 
kısaca bir bireyi kendisi yapan her Ģey o bireyin kiĢiliğidir Ģeklinde bir tanımlamaya gidebiliriz. 

Ergenlik, kiĢiliğin oluĢumu adına çok önemli bir dönemdir. Ergen kimliğini bulduğu ve karmaĢalardan 
sıyrılabildiği oranda kiĢiliği oturmuĢ olacaktır. Kimlik; bireyin yalnızca kendine özgü tutumlarından, 
duygularından, algılarından, değerlerinden ve davranıĢlarından oluĢan, kendi hakkındaki görüĢüdür. 
KiĢiliğin öznel yanıdır. 

3.2. ERGENLĠK, GENÇLĠK VE TRAFĠK EĞĠTĠMĠ 

Orta öğretim süreci ergenlik ve gençlik dönemlerine denk gelen bir süreçtir. Birçok bakımdan insan 
hayatının en kritik evresini oluĢturan,  kimlik ve kiĢilik Ģekillenmesinin en yoğun yaĢandığı, kimlik ve 
bağımsızlık çabalarının arttığı bu dönem, bireyin eğitimi açısından da son derece kritik bir süreçtir. 
Kimlik oluĢumuyla beraber düĢünce ve davranıĢların da kalıplaĢmaya baĢladığı bu dönemdeki edi-
nimler sonraki yıllarda kolay kolay terk edilememektedir. Bu bağlamda orta öğretim sürecini yaĢayan 
bu bireylerin kendi hayatlarıyla beraber toplum hayatıyla da yakından ilgili pozitif davranıĢlar edinme-
leri her bakımdan önem taĢımaktadır. Ġnsan, sosyal bir varlık olarak hayatın her anında trafik olgusuy-
la iç içedir. Ancak genel olarak orta öğretimin sonunda 18 yaĢını tamamlayarak yetiĢkin bir birey olma 
hususiyeti kazanan gençlerin ehliyet alma süreciyle trafikte daha aktif olarak yer aldıkları bilinen bir 
gerçektir. Hatta ehliyet alma yaĢını tamamlamadan trafikte tehlikeli bir Ģekilde araç kullanılması bil i-
nen bir gerçektir. 
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Alkan‘a göre gençlik; cesaretin çekingenliğe, macera isteğinin rahata, duyguların mantığa üstün 
geldiği, arama, öğrenme ve dinamizm çağındaki bu dönem (Alkan, 1997:75). Aynı zamanda bireyin 
kendisini gösterme isteğinin de zirve yaptığı bir sürece karĢılık gelmektedir. Kendisini gösterme isteği, 
gençler tarafından özellikle trafikte aĢırı hız yapma, hatalı solama ve ya sağlama yapma, zik zak 
çizme hareketlerini sergileme ve trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok davranıĢı ortaya koyma Ģek-
linde baĢ göstermektedir. 

YetiĢkin bir birey olma ve trafikte daha etkin olarak yer alama sürecini yaĢayan orta öğretim öğrenc i-
lerinin iyi bir trafik eğitimi almaları, trafik kazalarının sebep ve sonuçlarını daha iyi görebilmeleri ve 
sorunun bir parçası olma yerine çözüme katkıda bulunmaları büyük bir önem taĢımaktadır. 

  
4. Türkiye'nin sorunları 

4.1.Trafik (kazaları) 

Trafik sorunu, Türkiye‘nin önde gelen ve onlarca yıldır maddi ve manevi büyük kayıplar yaĢatan 
sorunlarından biridir. Türkiye‘de yolcu ve yük taĢımacılığının ağırlıklı olarak kara yoluyla yapılması, 
trafik kazalarının daha sık yaĢanmasına neden olmaktadır.  Her yıl yüz binlerle ifade edilen trafik 
kazalarında milyarlarca liralık maddi kayıp yaĢanırken binlerce insan da hayatını kaybetmekte ya da 
sakat kalmaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından yayımlanan ―Trafik Kaza Ġstatistikleri / 
karayolu-2010‖ adlı çalıĢmada yer alan aĢağıdaki tablolarda yer alan veriler trafik sorununun Türkiye 
için ne ifade ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

 

 

Kaynak: TÜĠK, 2011:1. 

Tablo 1‘den de anlaĢıldığı üzere trafik kazası sayısı son yıllarda bir milyon sınırını aĢmıĢ bulunmak-
tadır. Ölen insanların sayısının her yıl dört binlerin, yaralı sayısının da yüz binin üstünde olması soru-
nun boyutlarını ortaya koymaktadır. Tabloda ortaya konan rakamlar ıĢığında 2001-2010 yılları ara-
sında trafik kazalarında ölen insanın 40 binleri bulması, yaralı sayısının da milyonla ifade edilmesi, 
Türkiye‘nin nasıl bir trafik sorunuyla karĢı karĢıya bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
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Kaynak: TÜĠK, 2011:6. 

Tablo 2‘de yer alan bilgiler trafik kazalarında insan unsurunun nasıl rol oynadığını açıkça görülmekte-
dir. Sürücü kusurlarının kazalardaki toplam kusur dağılımı içinde yüzde yüze yakın bir oranla ilk 
sırada yer alması; buna yolcu ve yaya kusurlarının da eklenmesiyle durumun daha da kötüleĢmesi, 
trafik sorununda insan unsurunun önemini ortaya koymaktadır. Son yıllarda araç, yol ve alt yapı 
kalitesinde görülen pozitif geliĢmelerin kazaların azalmasında, ölü ve yaralı sayılarının düĢmesinde 
belirgin bir iyileĢme sağlayamadığı anlaĢılmaktadır. Bu durum diğer Ģartlar yerine gelse bile insan 
unsurunun her zaman önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye gerek kaza sayısı gerekse kazalarda ölen ve yaralanan insan bakımından geliĢmiĢ ülkelerle 
kıyaslanamayacak Ģekilde açık ara önde görünmektedir. 2004 yılında Türkiye‘de meydana gelen 
trafik kazası 537 352 Ģeklinde gerçekleĢirken; bu rakam, Ġspanya‘da 94 009, Fransa‘da 85 396, Ġtal-
ya‘da 224 553, Ġngiltere‘de 207 410 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK,  2010:7).  Avrupa ülkelerinin 
çoğunda yıllık kaza sayısının birkaç binle ifade edildiğini de belirtmekte yarar var.  

5. Türkiye'de Ortaöğretimde Trafik sorunu nasıl ele alınıyor / ALINMALI 

Bu bölümde Türkiye'de ortaöğretim ders kitaplarında terör konusunun nasıl iĢlendiği ve iĢlenebileceği 
ele alınmıĢtır. Terörün bir sosyal bilimler konusu olması gerçeğinden hareketle sosyal içeriğe sahip 
ders kitapları ele alınmıĢtır. Bu ders kitapları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Demokrasi ve 
Ġnsan Hakları‘dır. AraĢtırmalarımız sonucunda terör ve trafik sorununun orta öğretim ders kitaplarında 
kendisine yer bulamadığı gerçeği ortaya çıkmıĢtır. Belirtilen derslerde trafik kazaları ya hiç yer alma-
makta ya da kendilerine birer ikiĢer cümlelik yer bulabilmektedir. 

Trafik kazaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi ile ilgili olarak sadece 10.  sınıf Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi ders kitabının 103. Sayfasında ‗‘Hak ve Özgürlüklerinin Kullanımını Engelleyen AlıĢkanlıklar‘‘ 
baĢlığı altında ‗‘Alkollü araç kullanan sürücüler genellikle trafik kazalarına neden olurlar. Böylece 
baĢkalarının sağlık, mülkiyet ve yaĢama hakkına zarar verirler.‘‘ Ģeklindeki ifadelerle yer almaktadır.  

Ġslâm, insan hayatına zarar verecek veya onu ortadan kaldıracak fiilleri yasaklamıĢtır. Ġslâm peygam-
beri Hz. Muhammed de veda haccında; "Bu gün, bu ay, bu belde nasıl kutsal ve masum ise canları-
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nız, mallarınız ve ırzlarınız öylesine masumdur." (Buhari, 37-132-147)  ifadeleriyle yaĢama hakkının 
önemini vurgulamıĢtır. BaĢka bir hadislerinde de sakınılmasını istediği yedi helak edici günahlardan 
biri de, haksız yere birini öldürmedir (Buhari, Vasâye, 23; Müslim, Ġman, 144). Allah yanında en de-
ğerli varlık insandır. Kuran'da bir insanı haksız olarak öldürmek bütün insanlığı öldürme ile eĢ değer 
kabul edilir (Maide, 5/32). Müslüman, tüm yaratılanlara faydası olan insandır. Kimsenin malına, canı-
na ve temel haklarına dokunamaz, bunu, dinî yasaklar. Kendini savunmanın dıĢında kan akıtılmasına 
razı olamaz. Ġslam'a göre bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüĢ gibi günah kazanır ve ahrette 
cehenneme gider (Özel, 1990: 29). Dolayısıyla Kur‘ân'da Müslüman'ın sahip olduğu bütün temel 
haklara diğer insanların da sahip olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Zamanın ve Ģartların değiĢmesiyle birlikte din adamlarının sosyal hayattaki sorunlara getirdiği yorum-
lar ve bu konuda ortaya koydukları fetvalar da olmaktadır. Bu bağlamda din adamlarının trafik kazala-
rı konusunda yaptıkları yorumların ve verdikleri fetvaların orta öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
ders kitabında yer alması trafik kazaları konusunda öğrencileri daha dikkatli olmaya yöneltebilir.  

Allah‘ın gönderdiği ilahi mesaj, dikkatlice incelendiğinde ―maslahat‖ı temin ettiğini görmekteyiz. Mas-
lahat üç kısımda değerlendirilmektedir. Birincisi, zaruri maslahatlar, ikincisi hâcî maslahatlar, üçüncü-
sü de tahsinî maslahatlardır. Zarurî maslahat, toplumların olmazsa olmazları diyebileceğimiz, dinin 
korunması ve kollanması, canın korunması ve kollanması, aklın korunması ve kollanması, neslin 
korunması ve kollanması ve malın korunması ve kollanmasından ibarettir. Sıralamadan da anlaĢıla-
cağı üzere, maslahatların en önemlisi zaruri maslahatlardır. Bu maslahatlar, temel insan hak ve 
hürriyetlerini ihtiva etmektedir. Denilebilir ki, Allah Teâlâ‘nın koyduğu yasaklar, temel insan hak ve 
hürriyetlerinin korunmasına yöneliktir.  Yani, ―beĢ temel‖ dediğimiz; din, can, akıl, nesil ve malın mu-
hafaza edilmesi için Rabbimiz emir ve yasaklar koymuĢtur. Mesela, inanca saldıran, dine hurafe 
sokan, din ve vicdan hürriyetini ortadan kaldıranları engellediği gibi, kiĢinin yaĢama hakkına tecavüzü 
de Ģiddetle yasaklamıĢtır. Yukarıda anlatmaya çalıĢtığımız, zaruri maslahatlardan canın ve malın 
korunmasına dâhil edebileceğimiz, diğer maslahatlarla da yakından ilgili olduğuna inandığımız trafik 
konusu, hemen hepimizi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla trafik kurallarına uymak, vaciptir hükmüne 
varıyoruz. Bilindiği üzere vacip hükmü, Hanefî ve diğer mezhepler arasında farklı hüküm olarak de-
ğerlendirilse de her iki görüĢe göre de yapılması ve yerine getirilmesi mecburîdir. Trafikte olan her-
kes, belli sorumluluğun altına girdiğinin farkında olmalıdır. O sorumluğun da belli kurallarının olduğu 
açıktır. (Kumbasar, 2008)  Görüldüğü gibi dini açıdan bakıldığında trafik kurallarına uymak, zarurî 
maslahatlar bağlamında can ve mal emniyeti kapsamında değerlendirilmekte ve uyulması zorunlu 
kurallar olarak açıklanmaktadır.  

En genel manada Ġslam'ın temel değerlerini tekvini ve teĢrii diye iki ayrı kategoride ele alabiliriz. Ġma-
na taalluk eden meseleler bir kenara, teĢrii emir ve yasaklar Allah ve Rasulü tarafından ortaya konu l-
muĢ, bazen genel ilke bazen de spesifik alana ait düzenlemeleri ihtiva eder. Tekvini emir ve yasakla-
ra gelince, bunlar eĢyanın tabiatı ile direkt alakalı olan ve bütün insanlığı bağlayan Ģeylerdir. Trafik 
kaide ve kuralları spesifik alana inildiğinde teĢrii ahkâm gibi gözükse de, genelde tekvini sahadaki 
hükümlerle birebir irtibatlı olan Ģeylerdir. Ġnsan-insan veya insan-tabiat münasebeti ekseninde, mese-
la baĢka insanlara veya tabiata zarar vermeme, eziyet etmeme, can ve mal güvenliğini dikkate alma-
ma, kul hakkına tecavüzde bulunmama vb. hususlar bu yaklaĢımı ispatlamaktadır. Trafik kurallarına 
riayet edilmemesi durumunda yukarıda saydığımız insan ve çevreye zarar vermede kul hakkına 
tecavüze kadar her Ģey gerçekleĢebilir. Onun içindir ki Ġslami zaviyeden baktığımızda hem teĢrii hem 
de tekvini açıdan söz konusu kurallara uymak mecburidir denilebilir. Mezkûr kuralları gayrimüslimlerin 
koyması neticeyi değiĢtirmez. Çünkü bunlar ifade etmeye çalıĢtığımız gibi insanlığa ait ortak değer-
lerdir ve değerlere muhalif hareket etmek hem dünyevi hem de uhrevi mesuliyeti muciptir. (Kurucan, 
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2011) Bu değerlendirmeler ıĢığında bakıldığında bir insanın hayatına son verme konusunda o insanı 
herhangi bir silahla öldürmeyle aĢırı hız ya da kırmızı ıĢıkta geçme sebebiyle öldürme arasında bir 
fark kalmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında bu ve benzer yorum veya hükümlerin din dersi müfredatı 
içerisinde orta öğretim öğrencilerine iletilmesi ve dikkatlerinin çekilmesi, trafik kazalarında en büyük 
sebep olan ve binlerce insanın ölümüne yüz binlercesinin yaralanmasına ve milyarlarca lira maddi 
kayba neden olan insan hatalarının, önüne geçilmesinde de etkili olacağı düĢünülmektedir.  

Lise Sağlık Bilgisi ders kitabında “kazalar ve İlk yardım” isimli ünitede 86. sayfada “Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre kazaların %40‟ı trafik kazası” bir bilgi verildikten sonra “Her yıl trafik kazalarında 5-6 
bin kişi ölmekte, 100 bin kişi yaralanmaktadır.”  ifadesi yer almaktadır. Aynı kitabın 87. sayfasında 
trafik kazalarıyla ilgili olarak “Görülme sıklığı bakımından 3. Sırada olmasına karşı ölüme sebep olma 
açısından ilk sırada yer alan trafik kazaları, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.” , “ trafik kazaları-
nın %95 kadarı sürücü ve yayaların hataları ile oluşmaktadır. Aşırı sürat yapılmaması, kırmızı ışıkta 
geçilmemesi ve emniyet kemeri takılması ile bazı kazalar önlenebilir.”  Ģeklinde bilgiler yer almaktadır. 
Her yıl binlerce insanın öldüğü ve yaklaĢık 100 bininin de yaralandığı trafik kazalarının sağlıkla ilgili 
bir derste iki üç cümleyle yer alması eğitimin sosyalliği ile açıklanabilecek bir durum değildir. 

Demokrasi ve Ġnsan Hakları kitabında trafik kazalarından hiç bahsedilmediği görülmüĢtür. Demokra-
siden ve insan haklarından bahseden bir kitabın hemen bütün vatandaĢları etkileyen trafik kazalarını,  
buna sebep olan, trafikte hak hukuk tanımayan davranıĢları, insan haklarının ihlali olarak ele alma-
ması eğitimin temel amacı ve sosyallik ilkesiyle örtüĢmemektedir. 

5.1. GENEL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ĠLKELERĠ IġIĞINDA TRAFĠK EĞĠTĠMĠ 

Eğitim ve öğretim konusu yıllarca düĢünürlerin zihnini meĢgul etmiĢ ve en iyi eğitim ve öğretim nasıl 
olacağı hususunda sayısız tezler ileri atılmıĢtır. Tarih boyunca birikmiĢ tecrübelere dayanılarak eğitim 
için geliĢtirilmiĢ birtakım temel ilkeler vardır. Eğitimin hemen her unsurunu kuĢatan bu ilkeler aynı 
zamanda, eğitim ve öğretim etkinliğinin bir tur ölçütü durumundadır. Eğitim ilkeleri, etkinlikleri sırasın-
da eğitimciye kılavuzluk ederler. (Karatekin, Alpaslan ve Alpaslan 2008:10 ). Eğitim ve öğretim iĢiyle 
uğraĢan bireylerin bu ilkeleri bilmeleri onlar için hayatiyet arz etmektedir. 

Eğitim öğretim ilkesi, öğretimin düzenlenip yürütülmesine ışık tutabilecek nitelikte temel fikir Ģeklinde 
tanımlanabilir. Ġlkeler, eğitim ve öğretim etkinliğinin bir tür ölçütü durumundadır ve etkinlikleri sırasın-
da eğitimciye kılavuzluk ederler. (Karatekin, 2008:10 ).  Eğitim-öğretim ilkeleri, bir eğitim-öğretim 
programının düzenlenip uygulamaya konmasına ve ders araç gereçlerinin seçimine kadar bütün 
süreçlerin hareket noktasını oluĢturur. Eğitim öğretim faaliyetlerinin birçok vazgeçilmez temel ilkesi 
olmakla beraber özellikle somuttan soyuta gitme, açıklık ve hayata yakınlık ilkeleri, daha da önem arz 
etmektedir.  

Her bireydeki zihinsel geliĢim, somuttan soyuta doğru bir yol izlemektedir. Ġnsan her zaman somut 
olarak gördüğü, algıladığı Ģeyleri, onların soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir. 
Bundan dolayıdır ki, öğrenci imkânlar dâhilinde ders konusu olan eĢya ve nesnelerle doğrudan karĢı 
karĢıya getirilmeli; bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın modeli, fotoğrafı veya baĢka bir 
simgesi gösterilmelidir. Daha öz bir ifadeyle; öğrencilerin içinde bulundukları yaĢ dilimine bağlı olarak, 
eğitim bireylerin beĢ duyu organları yoluyla öğrendiklerinden baĢlamalı daha sonra soyut kavramlara 
geçilmelidir  

Öğretimde açıklık ilkesinin temel prensibi; öğretilen konunun öğrenene somut olarak anlatılmasıdır. 
Öğrenci, derste iĢlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli; bu mümkün olmuyorsa resmini, sesini, 
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grafiği, modelini v.s. görsel-iĢitsel olarak algılayabilmelidir. Öğretmen, öğrenmenin daha kolay olabil-
mesi için olabildiğince çok duyu organına hitap edecek teknik ve yöntemler kullanmalıdır. 

Hayata yakınlık ilkesi, eğitimin sosyal hayatın ihtiyaçlarına karĢılık verebilmesi için son derece önem-
lidir. Bu ilkenin temel felsefesi öğretimde ve içerikte günlük hayatta kullanılabilir ve yararlanılabilir 
bilgilere yer vermedir. (Ġhtiyaç, 2009:14). Okulun asli vazifelerinden birisi de öğrencileri hayata hazır-
lamak olduğuna göre; okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay ve gerçeklerden uzak bir ortam 
sunmamalıdır. Gerek ders konuları ve gerekse dersin iĢleniĢi sırasında verilen örnekler hayalî bir 
hayattan değil de; öğrencilerin içinde yaĢadığı gerçek hayattan verilmelidir. 

Hayata yakınlık ilkesinin bir diğer anlamı da okulda öğrenilen teorik bilgilerin pratik hayatta kullanıl-
masına da olanak sağlamaktır. Özellikle konuların yaĢanan hayattan alınması, öğrencilerin öğrendiği 
bilgileri hayata atıldığında kullanmalarına yardımcı olacaktır.  

Türk Eğitim Sistemi‘nin temel açmazlarından biri de yukarıda ortaya konan öğretim ilkelerinin eğitim 
ve öğretim faaliyetlerinde yeterince yer alamamasıdır. Müfredatların genel olarak teoride kalması 
öğrenimin tam olarak gerçekleĢmemesine ve davranıĢa dönüĢememesine neden olmaktadır. Bu 
çerçeveden bakıldığında orta öğretimde uygulanan trafik eğitiminin de farklılık gösterdiğini söylemek 
güçtür. Yukarıda teklif olarak ortaya koyduğumuz Ģekliyle farklı derslerin içinde iyi bir müfredat ve 
planlamayla trafik konusu yer alsa bile bahsedilen ilkeler ıĢığında dersin materyalleri ve sunumuyla 
ilgili bir iyileĢtirme yapılmazsa Ģu ana kadar ortaya çıkandan daha farklı bir sonuca ulaĢılamayacaktır. 

Orta öğretimde trafik eğitiminin somuttan soyuta gitme, açıklık ve hayata yakınlık ilkeleri, ıĢığında 
özellikle görsel materyallerle ve teknolojiyle desteklenmesi, trafik kazalarının özellikle insan ölümleri 
ve yaralanmaları açısından Türkiye‘ye maliyeti, gençlere etkili bir Ģekilde anlatılmalıdır. Bu bağlamda 
Trafikle ilgili bütün kurumların koordineli bir Ģekilde hareket ederek orta öğretim kurumlarıyla iĢbirliği 
yapmaları yerinde olacaktır. Ġlgili kurumlarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle 
orta öğretim kurumlarında trafik eğitimi ve trafik kazalarıyla ilgili çok etkili programlar yapılabilir. Önce-
likle belirtmek gerekir ki bu programların ―Trafik Haftası Etkinlikleri‖ Ģeklinde yapılması değil bütün bir 
yıla yayılması gerekmektedir. Kısa bir süre için yapılacak faaliyetler ne olursa olsun yeterli etkiyi 
gösteremeyecektir.  

Elbette iyi bir planlamayla orta öğretim kurumlarında uygulanacak çok farklı trafik eğitimi etkinlikleri 
planlanabilir. Ancak Bunlar içinde iĢin uzmanlarınca farklı zamanlarda konferanslar verme, belirli 
aralıklarla eğitim kurumlarında afiĢler asma, kazaların nedenleri, oluĢ biçimleri ve trafik kurallarıyla 
ilgili filmlerin ve animasyonların izletilmesi akla gelen ilk örneklerdir. Yukarıda belirtildiği üzere( Tablo 
2. ) trafik kazalarında kusur bakımından % 100‘e yakın bir oranla insan unsurunun ilk sırada yer 
almasından hareketle yaptığı hatalarla sakat kalmıĢ, hayatı kararmıĢ özellikle genç insanlardan gö-
nüllülerin bizzat katılacağı ve konuĢacağı programlar tertip etmek de faydalı olacaktır. 

Orta öğretimdeki öğrencilerin bu sürecinin sonunda on sekiz yaĢını doldurarak sorumluluk sahibi bir 
birey olmaları ve ehliyet sahibi olarak trafikte daha etkin konuma gelecek olmaları onlara verilecek 
trafik eğitiminin niteliğini daha da önemli kılmaktadır.  
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SONUÇ 

Yapılan çalıĢmalarla, ülkenin önde gelen sorunlarının Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde kendisine 
yer bulamadığı ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‘yi yaklaĢık 30 yıldır meĢgul ve huzursuz eden, büyük sosyo-
lojik ve psikolojik travmalara neden olan, büyük rakamlarla ifade edilen maddi ve manevi kayıplar 
yaĢatan terör olgusuyla ülkenin önemli bir sorunu olan ―trafik terörü‖ nün eğitim sistemimiz içerisinde 
yok denecek bir oranda yer alıyor olması bu tezi ispatlar niteliktedir.  

Kimlik ve kiĢilik oluĢumunun en yoğun yaĢandığı ergenlik çağında; Türkiye‘de ortaöğretim eğitimi alan 
bireyler, yukarıda ortaya konan tespitlerden de anlaĢılacağı üzere Türkiye‘nin önde gelen sorunların-
dan terör sorununu ve trafik kazaları ve buna bağlı olan kayıpları yeterince ve sağlıklı bir Ģekilde 
öğrenme fırsatı bulamamaktadırlar. 

Trafik sorununun, orta öğretim kurumlarında iyi bir müfredat ve sunuĢ biçimiyle ciddi bir Ģekilde veril-
mesinde fayda görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Demokrasi ve Ġnsan Hakları ve Sağlık 
Bilgisi derslerinde uygun baĢlıklar altında trafik sorunları ele alınarak gençlerin bu sorunları fark etme-
leri ve çözümün bir parçası olmaları sağlanabilir. Trafik sorunu konusunda erken yaĢta bilinçlendirilen 
bireylerin daha duyarlı olması ve farkına varmaları sağlanan hataları yapmama konusunda dikkatli 
davranmaları sağlanabilir.  

Orta öğretim sürecinde kendisine bir model belirleyen ve bir kimlik tanımlamaya çalıĢan gençlerin 
bugün Türkiye‘nin en büyük sorunlarından biri olarak görülen trafik kazalarının sebepleri ve sonuçları 
konusunda ciddi bir Ģekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri önem arz etmektedir.  
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ BÖLGESĠNDE VE TÜRKĠYE‟DE KARAYOLU GÜVENLĠĞĠ 

 

Dr. Fatih VURSAVAS 1,  Çiçek GEZĠCĠ 2 
 

ÖZET 

Günümüzde insanların ve malların dolaĢımı için en çok kullanılan ulaĢtırma yolu karayoludur. Dünya-
da her yıl karayollarında binlerce insan hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ve sonrasında hayatına 
eksik olarak devam etmek zorunda kalabilmektedir. Ayrıca karayolu trafik hasarları, ekonomik ve 
insani kalkınmadaki geliĢmelere de zarar vermektedir. Bununla birlikte trafik kazalarında sadece 
kazaya karıĢan kiĢi değil mağdur yakınları da büyük oranda olumsuz etkilenmektedir. Uygunsuz ve 
aĢırı hız, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemlerinin kullanılmaması, alkollü araç kullanımı, moto-
sikletliler tarafından kask kullanılmaması, zayıf ve yetersiz altyapı; yenilenmeyen güvenlik önlemleri 
ve yetersiz araç kullanımı, sürücü ve yaya eğitimindeki eksiklik da dâhil olmak üzere bir dizi etken; 
trafik hasarları riskini yaratan ya da arttıran unsurlardır. Bu risk etkenlerine değinen önleyici ve düzen-
leyici tedbirler sayesinde, birçok ülkedeki karayolu çarpıĢmalarında bariz düĢüĢ görülmüĢtür. Önemli 
olan karayolu güvenliğinin insan hayatındaki öneminin bilincinde olmak, yol güvenliği sorununun 
farkında olmak ve sorunun çözümü için gerekli adımları atmaktır. Bu çalıĢmada Avrupa Birliği bölge-
sinde ve Türkiye‘de yol güvenliği durumuna ve bu alanda yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Anahtar kelime: Karayolu Trafik Hasarları, Karayolu Güvenliği, Yol Kullanıcıları, Eylem Planı, Far-
kındalık. 

 

GĠRĠġ  

Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve sakatlıklar için baĢlıca bir sebep teĢkil 
etmektedir ve büyük bir kamu sağlığı sorunudur. Her yıl, trafik çarpıĢmaları sonucunda yaklaĢık 1.3 
milyon insan ölmekte; 20 ila 50 milyondan fazla insan ise sakatlanmaktadır. Bu ölümlerin %90‘ından 
fazlası, dünya üzerindeki araçların yarısından daha azına sahip düĢük ve orta gelirli ülkelerde gerçek-
leĢmektedir. Ayrıca her yıl 260 bin çocuk bu kazalarda ölmekte ve yaklaĢık 1 milyon çocuk engelli 
olarak yaĢamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Dünyanın en fakir ülkelerin çoğundaki ―trafik 
ölümü‖, baĢlıca hastalıklardan daha büyük bir katil olarak ön plana çıkıyor. Karayolu trafik kazalarında 
meydana gelen ölüm ve yaralanmaların temel risk faktörleri Ģunlardır:  

 Hassas yol kullanıcılarını trafiğe karıĢırken riske maruz bırakan yol tasarım özellikleri (ör-
neğin, kavĢakların veya yaya geçitlerinin olmayıĢı),  

 Gerekli araç koĢullarının etkili bir Ģekilde düzenlenmesi ve uygulanmasındaki, sürücü eğitim 
ve öğretimindeki eksiklikler ve yol kullanıcılarının riskli davranıĢları,  

 Sürücü davranıĢları: AĢırı hız yapma, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma, emniyet kemerini 
takmama, kask ve diğer koruyucu ekipmanları kullanmama; ve araç kullanırken cep telefo-
nu kullanma  ve özellikle mesaj yazmadır. 

 

                                                           
1,2 EGM Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr, 2E-mail:cgezici@egm.gov.tr 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ BÖLGESĠNDE KARAYOLU GÜVENLĠĞĠ 

Karayolu trafik güvenliği sorunu her kıtada olduğu gibi Avrupa kıtasını da tehdit etmektedir. Avrupa‘da 
toplam 375 milyon yol kullanıcısı bulunmakta ve 200 milyon araç sahibi 4 milyon km yolda araç ku l-
lanmaktadır. Bu rakamlar sonrasında her yıl Avrupa‘da 1.300.000 trafik kazası sonrasında 40.000 
insan ölmekte ve 1.700.000 insan yaralanmaktadır.  Bu kötü manzara karĢısında Avrupa komisyonu 
bu gidiĢata bir son vermek ve Avrupa genelinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve gerekli 
önlemlerin alınması için 20 Temmuz 2010 tarihinde, yollarda gerçeklesen ölümleri 10 yıl içersinde 
yarıya indirmeyi amaçlayan iddialı bir “2010-2020 Avrupa Yol Güvenliği Eylem Programı‖nı kabul 
etti. Söz konusu program, hem ulusal düzeyde hem de Avrupa çapında araç ve altyapı güvenliğinin 
artırılması, sürücülerin ve yayaların davranıĢlarının biçimlendirilmesi gibi giriĢimleri içeren yedi hedef-
ten oluĢmaktadır. Açıklanan planda Avrupa Komisyonu‘nun bu amaçlara ulaĢabilmek için üye ülkeler-
le birlikte ortaklaĢa bir çalıĢma sürdüreceği vurgulanmıĢtır.  

Avrupa Komisyonu‘nda Avrupa yollarında her gün 100‘e yakın insanın hayatını kaybettiğini, bu kaza 
ve ölümlerin maliyetinin yaklaĢık 180 milyar Avro‘ya ulaĢtığı vurgulanarak bu sayıların kabul edilemez 
olduğunu ve Ģu ana kadar yapılan çalıĢmalarda bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen bu ilerleme-
lerin yeterli olmadığını, bu programın da bu amaçla oluĢturulduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre 
bu amaçlar 2001–2010 planına göre daha kapsamlı. Ayrıca bu plan motosiklet gibi iki tekerlekli araç-
lara da daha fazla önem vermektedir. 2001– 2010 planında taĢıtlar için geliĢtirilmiĢ güvenlik önlemleri 
ile ilgili bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat bunlar çoğunlukla hava yastığı ve emniyet kemeri gibi pasif 
güvenlik cihazlarını kapsıyor. 20 Temmuz‘da kabul edilen planda ise arabalar, otobüsler ve kamyon-
lar için zorunlu elektronik denge kontrolü, kamyonlar ve otobüsler için zorunlu yol Ģeridi uyarıcı siste-
mi gibi düzenlemeler getiriliyor. Bu amaç kapsamında Komisyon, üye ülkelerin tümünde tanınacak 
trafiğe çıkılabilirlik testlerini güçlendirmiĢtir. Böylece üye ülkeler arasında trafiğe çıkılabilirlik alanında 
bir standart belirlenmiĢ olacaktır. 

Komisyon, TEN-T kapsamında oluĢturduğu yol ve tünel güvenliği konularında daha önceden sağla-
mıĢ olduğu altyapıyı bu planla birlikte daha da geniĢletme imkânı bulmuĢtur. Bu planla birlikte yollar-
da çarpıĢmayı önleyici radarlar ve hız denetleyicileri zorunlu hale getirilecektir. Dahası Komisyon, 
yollarda tıkanıklığı önlemek ve trafik akıĢını daha düzenli hale getirmek için Akıllı UlaĢım Sistemleri ile 
birlikte yeni teknikler kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu sistem sayesinde trafik yoğunluğu, hız limiti gibi 
bilgiler kolayca araçlara bildirilebilecektir. Eğitim bu planın en önemli konularından birini oluĢturmak-
tadır. Komisyon özellikle üye ülkelerle birlikte çalıĢarak ortak bir eğitim ile ―güvenli yol‖ sağlanması 
amacına ulaĢmayı hedeflemektedir. Bu madde çerçevesinde, ehliyet alımlarında bazı değiĢikler 
yapılarak daha iyi bir eğitim için staj döneminin getirilmesi amaçlanmaktadır. 

20 Temmuz 2010 tarihinde kabul edilen Yol Güvenliği Programı‘nda bulunan yedi stratejik amaç Ģu 
Ģekilde sıralanabilir: 

TaĢıtlar için geliĢtirilmiĢ güvenlik önlemleri: 

Avrupa Yol Güvenliği Eylem Planı kapsamında teknik destek ile araç emniyetinin sağlanması da 
büyük önem teĢkil etmektedir. Bu kapsamda kaza Ģiddetini azaltan araçların geliĢtirilmesi, ağır yük 
taĢıyan araçlarda kör noktaların bertaraf edilmesi, motosiklet kullanıcılarının güvenliğinin arttırılması 
ve araçlarda kullanılan çocuk koltukları konusunda uluslararası sistemlerin teĢvik edilmesi ele alına-
cak bazı tedbirler arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, yeni araçların uyumlu 
test protokollerine uygun olarak test edildiğini garanti etmek, tüketicileri bilgilendirmek ve tüketicilerin 
konuya iliĢkin farkındalığını yükseltmek amacıyla Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Planına (Euro 
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NCAP) destek vermiĢtir. Buna ek olarak Komisyon ve motorlu taĢıt sektörü tarafından e-Güvenlik 
giriĢimi de hayata geçirilmiĢtir. 

Daha güvenli yol altyapısı inĢası: 

Kazalara sebep olan tehlikeli noktaların tespit edilmesi ve yol altyapılarının geliĢtirilmesi de Avrupa 
Yol Güvenliği Eylem Planı kapsamında önemli bir hedef olarak yer almaktadır. Zira yol altyapılarının 
geliĢtirilmesi yol kazalarının Ģiddeti ve ciddiyetinin azaltılmasında önemli katkı sağlamaktadır. Anor-
mal trafik Ģartlarının erken tespit edilmesi ve konuya iliĢkin bilginin sürücülere iletilmesi yine yol gü-
venliğinin sağlanmasında yardımcı unsurlardır. Bu kapsamda sürücülere Avrupa uydu konumlama 
sistemi Galileo aracılığıyla trafik ve zararlı madde taĢıyan araçlar hakkında bilgi sağlanması hedef-
lenmiĢtir. Avrupa Yol Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde ayrıca akıllı yolların geliĢtirilmesine yönelik 
araĢtırmaların yürütülmesi, tünellerdeki güvenliğin arttırılması, güvenlik yönetimi ve hız ölçüm teknik-
leri ile denetim metotları konusunda ilkelerin oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

Akıllı teknolojinin arttırılması: 

Komisyon, ITS Direktifi  (Akıllı UlaĢım Sistemleri Direktifi) kapsamında araçların kendi arasında ara-
sında ve araçlar ve altyapı arasında veri, bilgi alıĢveriĢi yapılmasını sağlayacak yeni bir teknoloji 
önermektedir(örneğin gerçek zamanlı trafik akıĢı üzerindeki hız sınırları, tıkanıklık hakkında bilgi 
edinilmesi). Ayrıca ―e-çağrı‖ sisteminin motosiklet, ağır vasıta, arabalar için de kullanılması amaçlan-
maktadır.  

Sürücüler ve yayalar için eğitimin güçlendirilmesi: 

Avrupa Yol Güvenliği Eylem Planı, sürücü davranıĢlarının mevcut mevzuata uyumlu hale getirilmesi, 
özel ve profesyonel sürücülere sürekli ve temel eğitim verilmesi ile farkındalık yaratan kampanyaların 
geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Planın içersinde bu konuda alınacak tedbirler arasında kask ve emni-
yet kemeri kullanımı, sürücü davranıĢlarını olumsuz etkileyecek alkol ve ilaç tüketiminin belirlenmesi, 
uluslararası nakliye taĢımacılığı için verilen cezaların uyumlu hale getirilmesi ve iyi uygulama örnekle-
rinin geliĢtirilmesi yer almaktadır. 

Uygulamanın iyileĢtirilmesi: 

Yol güvenliği politikalarının etkinliği büyük ölçüde yapılan kontrollerin yoğunluğuna bağlıdır. 
Hız, alkollü araç kullanma ve emniyet kemeri takılmaması hâlâ yollardaki üç ana tehdit unsuru olarak 
görülmektedir. Bu unsurları ortadan kaldırılması ve karayollarında ölüm ve yaralanmaların sayısının 
azaltılması için gerekli denetimlerin yapılması oldukça önemlidir. AB çapında ve ulusal düzey-
de  uygulanan kontrollerinin güçlendirilmesi, üye devletlerin ulusal uygulama planlarını  geliĢtirmesi, 
alkollü sürüĢ için verilen cezalar sonrasında önleyici tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. Örneğin 
komisyon okul otobüs sürücüleri için alkol kullanımı cezasından sonra zorunlu alkol kilit kullanımı 
gerektiren yasal tedbirler öngörmektedir. Sınırlarda en fazla görülen kural ihlali aĢırı hızdır. Komis-
yon, hız, alkollü araç kullanma ve trafik ıĢığı ihlali, emniyet kemeri takmama gibi suçları iĢleyen ya-
bancı suçluların tespitini kolaylaĢtırmayı hedeflemiĢ ve bu suçların yaptırımı için yol güvenliği alanın-
da sınır ötesi bilgi değiĢimi için yasal olarak bağlayıcı tedbirlerin benimsenmesine öncelik de yer 
almaktadır. Komisyon bu programda Avrupa Birliği bölgesi genelinde farkındalık kampanyalarının 
düzenlenmesinin önemini vurgulamıĢtır. 
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Yol yaralanmaları konusuna odaklanma: 

Komisyon‘un bir diğer amacı da yol yaralanmaları ve bunların boyutlarının belirlenmesi ile alakalı 
genel bir tanım oluĢturmaktır. Böylelikle Komisyon, yol yaralanmalarına iliĢkin amaçları ve alınması 
gereken önlemleri daha net bir Ģekilde belirleyebilecektir. Yol kazaları sonrası müdahale ve bakımın 
daha da geliĢtirilmesi hiç kuĢkusuz Avrupa Birliği‘nde binlerce daha hayatın kurtarılmasına yardımcı 
olacaktır. Avrupa Birliği genelinde 112 acil yardım kodu aracılığıyla acil yardım çağrılarına destek 
sağlanmaktadır. Ancak yaralanmaların azaltılması ve acil tıbbi bakım performansının ölçülebilmesi 
için yaralanma Ģiddeti hakkında detaylı bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Avrupa Yol Güven-
liği Eylem Programı, acil yardım sağlamaya iliĢkin projelerin yürütülmesi ve kaza sonrası bakıma 
iliĢkin iyi uygulama örneklerinin incelenmesini öngörmektedir. 

Motosikletlere odaklanma: 

Komisyon bu amaçlara ulaĢabilmek için kontrollerin artırılmasına, özellikle hız, alkollü araç kullanma 
ve emniyet kemerinin takılmaması gibi trafik kazalarına en çok sebep olan konularda daha hassas 
olunmasına ve hem ulusal düzeyde hem de Avrupa genelinde bu konularda çalıĢmaların artırılmasına 
büyük önem vermektedir. Motosikletler ve diğer iki tekerlekli araçlar da bu programda önemli bir yer 
tutuyor. Yapılan araĢtırmalara göre, diğer araçlarla ilgili düzenlemelerin az da olsa bir sonuç verdiği 
fakat motosikletlerle yapılan kazalarda pek bir değiĢiklik olmadığı ve bu kazaların ciddi boyutlarda 
seyrettiği görülüyor. Bu kazaları önlemek amacıyla ise Komisyon, motosikletlerde geliĢmiĢ fren siste-
minin zorunlu tutulması, koruyucu giysilerin geliĢtirilmesi gibi değiĢikliklere gidilmesini ve önlemler 
alınmasını öngörmektedir. 

Avrupa Komisyonu‘nun Yol Güvenliği Programı‘nı kabul etmesinin ardından, bu programa yönelik pek 
çok eleĢtiri de dile getirildi. Yapılan eleĢtirilerde en çok, planın zayıf noktaları üzerinde duruldu ve her 
üye ülkede aynı Ģekilde uygulamaya konmasının zorluklarından bahsedildi. Dahası programda ilaç, 
cep telefonu kullanımı gibi dikkati dağıtan durumlarda ortaya çıkabilecek tehlikelerden söz bile edi l-
mediği vurgulandı. 

Avrupa Komisyonu‘nun Enerji ve UlaĢtırma Genel Müdürlüğü tarafından baĢlatılan ―Yol Güvenliği 
Eylem Programı‖nın bir parçası olarak hayata geçirilen Avrupa Yol Güvenliği ġartı, tüm Avrupa 
Birliği üye devletleri ile aday ülkeleri kapsayan mevcut en geniĢ yol güvenlik platformudur. ―Avrupa 
Yol Güvenliği ġartı‖ ile Avrupa‘da meydana gelen can kayıplarının yarı yarıya azaltılmasını hedefle-
miĢtir. Bu kapsamda Avrupa Yol Güvenliği ġartı, Ģirketler,  kamu mercileri ve sivil toplum kuruluĢlarını 
bir araya getirerek yol kazalarında ölüm oranlarının azaltılması için eylemler gerçekleĢtirilmesi, alına-
cak önlemler hakkında bilgi alıĢveriĢinde bulunulması ve sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda 
fırsatlar sunmaktadır. Mevcut eylem planının yerine geçecek yeni Avrupa Yol Güvenliği Eylem Prog-
ramı (2010–2020) kapsamında da yol güvenliği konusunda aynı hedeflerin geniĢletilmiĢ tedbirler 
doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.  

2020‘ye kadar yollarda gerçekleĢen ölüm sayısını en az %50 oranında azaltma taahhüdü, ilgili bireyler ve 
kurumların sorumluluk duygusuna güvenilmesi ve yol güvenliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin, güvenli 
olmayan yolların zararlarıyla karĢılaĢtırıldığında ne kadar düĢük olduğunun anlaĢılması bu konuda önemli-
dir.  Avrupa Yol Güvenliği ġartına üye ülkeler, yol güvenliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri hızlandırmak 
amacıyla sorumluluk alanları kapsamındaki tedbirleri pro-aktif Ģekilde uygulamayı üstlenmeyi ve aĢağıdaki 
ilkelerin en azından birine uygun olarak Ģunları taahhüt etmektedir. 
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a) Yukarıda belirtilen yollardaki ölümlerin sayısını azaltma amacına katkısı bulunması amacıy-
la sorumluluk alanında tedbirler almak. 

b) Yol güvenliği eylemlerini ve güvenlik performans tedbirlerini temel amaçlarına ve temel ka-
rar alma kriterlerine dahil etmek. 

c) Kazaların nedenlerini, kazaların neden olduğu yaralanmaları ve önleyici ve hafifletici tedbir-
lerin etkinliğini daha iyi anlamak için yol güvenliği tekniği ve istatistiksel bilgilerinde sorumlu 
uzman kiĢilerle paylaĢmak. 

d) AĢağıdaki alanların birinde veya bir kaçında yüksek kaliteli eylemleri sürdürerek yol trafik 
kazalarını önlemeye katkı sağlamak: 

- Bilgi için baĢlangıç ve ileri düzeyde araç sürme eğitimi.  

- Motorlu araç ekipmanı ve ergonomi. 

- Kaza risklerini ve yoğunluğunu en aza indirmek ve güvenli sürüĢü teĢvik etmek ama-
cıyla tasarlanmıĢ altyapı. 

e) Yol trafik kazalarının sonuçlarını azaltmak için teknolojileri geliĢtirmek ve uygulamak. 

f) Kendi adına ya da kendi yetkisi ile hareket eden kiĢilerin trafik kurallarına uyumunu sürekli 
ve düzgün Ģekilde izleme metotlarının geliĢimine katkıda bulunmak ve suçluları uygun, hızlı 
ve orantılı Ģekilde cezalandırmak.  

g) Sürekli eğitim eylemleri ve yüksek riskli sürücülerin rehabilitasyonunu teĢvik edecek bir çer-
çeve oluĢturmak. 

h) Mümkün olduğu zaman, ders almak amacıyla ve tekrarlanmasını engellemek için kaza ne-
denlerinin, durumlarının ve sonuçlarının daha iyi anlaĢılması için çaba göstermek ve katkı-
da bulunmak. 

i) Yol kazası kurbanları için etkili ve yüksek kaliteli, tıbbi, psikolojik ve yasal yardımın sağlan-
masına katkıda bulunmak. 

j) Yol güvenliğini arttırmak için alınan tedbirlerin ilgili gizlilik kurallarına göre muhataplarca ya-
pılan değerlendirmeleri kabul etmek ve tedbirleri iyileĢtirecek Ģekilde bunlardan ders almak.  

Ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa UlaĢtırma Politikaları içersinde de karayolu sorununa değinmiĢ ve bu 
sorunu çözebilecek tedbirlere yer vermiĢtir. Avrupa Birliği, Avrupa UlaĢtırma politikaları kapsamında 
karayolu güvenliği konusunu ilgilendiren ve aldığı önlemlerle çözmeye çalıĢtığı bazı sorunlar Ģunlardır: 

 Karayolu güvenliği: 2000 yılında 41000 Avrupalı, karayolları kazalarında yaĢamını yit-
irmiĢtir. Komisyon 2010‘a kadar bu sayıyı yarıya indirmeyi amaçlamaktadır. 

 Güvenliğe öncelik verilmesi: Uygun yasal düzenleme, sıkı denetim ve ceza uygulaması ile 
bütün ulaĢtırma türlerinde güvenlik düzeyinin yükseltilmesi istenmektedir.  

 Sürdürülebilir hareketlilik: Çevrenin korunması için her ulaĢtırma türünün dıĢsal maliyetleri 
içeren adil kullanım yüküne katlanması ve böylece az kirleten ulaĢtırma türlerinin 
cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Avrupa Birliği ülkelerinden konu ile ilgili somut örnek olarak Fransa ve Belçika verilebilir. Fransa 
ve Belçika'da yol güvenliğinde önemli iyileĢtirmeler kaydedilmiĢtir. Geleneksel olarak bu konuda 
çok kötü performans sergileyen bu iki ülkede son yıllarda  yeni yol güvenliği politikaları geliĢtirmiĢtir. 
Yol güvenliği konusunda yeni giriĢimler ile yaralanma ve ölüm sayısında önemli bir azalma sağlaya-
rak olumlu sonuçlar elde etmiĢlerdir. Bu değiĢen trendler Avrupa UlaĢtırma Güvenliği Konseyi tarafın-
dan da  vurgulanmıĢtır. Bu ülkeler polis kuvvetlerini arttırarak sürücü davranıĢını iyileĢtirecek daha 
yüksek trafik cezaları tedbirleri üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. 

Sonuç olarak, trafik kazalarında ölenlerin sayısı iki ülkede de önemli ölçüde azalmıĢtır. Belçi-
ka yeni politikasını daha erken baĢlattığı halde, Belçika‘ya göre Fransa'da bu düĢüĢ daha faz-
la olmuĢtur. 

Fransa'da tanıtılan ana yol güvenlik önlemleri Ģunlardır: 

 Sürücülerin kontrollü madde kullanmalarının yasaklanması. 

 SürüĢ sırasında cep telefonu kullanımına ve kask ya da emniyet kemeri takılmamasına ver-
ilen  ağır cezalar. 

 Radar sistemlerinin yerleĢtirilmesi ve yeni sürücüler için bir deneme lisansı, sürüĢ ilgili ciddi 
suçlardan mahkum olan sürücüler için yol güvenliği konusunda zorunlu eğitim kursları. 

 NGO sivil toplum örgütü tarafından yürütülen farkındalık uyandırma  kampanyasının 
baĢlatılması ve yürütülmesi. 

Belçika'da yeni politika Ģu maddeleri içermektedir: 

 Trafik ölümlerinde ve ağır yaralanmalarda   2006 yılına kadar %33 düĢüĢ ve 2010 yılına 
kadar %50 düĢüĢ sağlanması, 

 Hız, alkollü sürüĢ ve emniyet kemeri kullanımı denetlemelerindeki polis kontrollerinin % 
10 artması. 

 En tehlikeli trafik suçları için daha yüksek para cezalarının verilmesi, 

 Özellikle okul çevresindeki hız sınırı 30km/sa olan alanların geniĢletilmesi, 

 Hız yapma, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kullanılmaması konusundaki kaza 
istatistiklerinin ve davranıĢ göstergelerinin açıklanması, 

 Yol güvenliği çalıĢmalarında yerel polis bölgelerini desteklemek için trafik para cezalarına 
ek olarak bir ceza fonu oluĢturulması. 
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Üye devletler Milyon kiĢi baĢına ölümler Ölümlerin değerlendirilmesi 

  
2001 2010 

2011 

(Öngörülen) 
2001-2010 

Ortalama 
Yıllık DüĢüĢ 

2010-2011 (Ön-
görülen) 

Belçika 145 75 77 -45% -6% 4% 

Bulgaristan 124 103 88 -23% -3% -15% 

Çek Cumhuriyeti 130 76 73 -40% -5% -4% 

Danimarka 81 46 40 -41% -6% -18% 

Almanya 85 45 49 -48% -7% 10% 

Estonya 146 58 75 -61% -10% 29% 

Ġrlanda 107 47 42 -49% -7% -13% 

Ġspanya 136 54 50 -50% -9% -6% 

Fransa 134 62 61 -51% -8% 0% 

Ġtalya 125 68 65 -42% -6% -4% 

Kıbrıs 140 75 88 -39% -5% 18% 

Letonya 236 97 80 -61% -10% -18% 

Litvanya 202 90 92 -58% -9% -3% 

Lüksemburg 159 64 70 -54% -8% 13% 

Macaristan 121 74 64 -40% -6% -14% 

Malta 41 36 41 -6% -1% 13% 

Hollanda 62 32 33 -46% -7% 2% 

Avusturya 119 66 62 -42% -6% -6% 

Polonya 145 102 109 -29% -4% 7% 

Portekiz 163 79 74 -44% -6% -6% 

Romanya 109 111 94 -3% 0% -15% 

Slovenya 140 67 69 -50% -7% 1% 

Slovakya 114 68 59 -40% -5% -6% 

Finlandiya 84 51 54 -37% -5% 6% 

Ġsveç 66 28 33 -54% -8% 18% 
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TÜRKĠYE‟DE KARAYOLU GÜVENLĠĞĠ 

Karayolu trafik güvenliği Avrupa‘da olduğu gibi Türkiye‘de de iyi tablo çizmemektedir. Son 5 yılda 
Türkiye‘de ortalama günlük 2828 trafik kazaları meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda 12 kiĢi 
ölmekte ve 581 kiĢi yaralanmaktadır. Bu nedenle, trafik kazaları Türkiye'nin en önemli sağlık ve gü-
venlik sorunu olarak kabul edilebilir.  

Karayolu, Türkiye‘de en çok kullanılan taĢımacılık yöntemidir. Bu yüzden Karayolu trafik hasarları; 
Türkiye‘de bireyler, aileler ve topluluklar üzerinde yıkıcı etkiye sahip olarak dünya üzerinde sağlık ve 
kalkınmayı tehdit etmeye devam etmektedir. Yayalar, bisikletliler ve aracın koruyucu kaskını bulun-
durmayan motosikletliler gibi incinebilir yol kullanıcıları, özellikle risk altındadır ve korumaya muhtaç-
tır. Karayolu trafik hasarlarının, acil önlem alınmadıkça 2030 itibariyle küresel çapta ölümlerin baĢlıca 
beĢ sebebinden biri olacağı düĢünülmektedir.  

Karayolu güvenliğinde vurgulananlar, ölümlerdeki toplu artıĢın engellenemez olmadığıdır. Karayolu 
trafik yaralanmaları için temel risk faktörü ve buna yönelik alınacak etkili önlemler artık anlaĢılmıĢtır. 
Eksik olan; kaynaklar ve siyasi iradedir. Karayolu güvenliği için güvenli bir sistem yaklaĢımının geniĢ 
olarak uygulanmasının zamanı gelmiĢtir.  

Karayolları Trafik Güvenliği konusunda yapılan uluslararası çalıĢmalar kapsamında, BirleĢmiĢ Millet-
ler tarafından düzenlenen 1. Global Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferans‘ında 2011-2020 yılları 
arasında karayolu trafik kazası ölümlerinin %50 oranında azaltılarak 5 milyon hayatın kurtarılması 
hedeflenmiĢtir.  Bu bağlamda, 20 Kasım 2010 tarihinde Moskova‘da düzenlenen ―Birinci Küresel 
Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferansı‘nda BM temsilcileri tarafından kabul edilen, Trafik güvenliği 
alanında Hükümetlerin taahhütlerini içeren Moskova Deklarasyonu; ĠçiĢleri Bakanımızın katılımı ile 
Türkiye tarafından da kabul edilmiĢtir. 

Aynı kapsamda, BirleĢmiĢ Milletlerin ―Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı 2011-2020‖ (Decade of 
Action for Road Safety 2011-2020) baĢlıklı, 2 Mart 2010 tarihli toplantısında Eylem 10 Yılı çerçeve-
sinde ülkeler planlarını açıklamaya davet edilmiĢtir. 

BirleĢmiĢ Milletlerin çağrısı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü-Trafik Hizmetleri BaĢkanlığımız koor-
dinesinde ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluĢ temsilcileriyle birlikte hazırlanan ve ülkemizin “2011-
2020 Karayolu Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı‖  BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir. Ġmzalanarak 
ilgili kurumların(Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), 
Jandarma Genel Komutanlığı, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgüt-
leri) talimatlandırılması ardından ülke genelinde geliĢmeler; Trafik Güvenliği Kurulu tarafından takip 
edilmektedir. 

Eylem planı içerisinde “Eğitim” baĢlığı altında okul öncesinde trafik eğitimi, ilk ve orta öğretimde 
trafik eğitimi, sürücü ve yaya eğitimi, ilk yardım eğitimi, trafik personelinin eğitiminde mevcut durum 
ve hedeflenen durumlara yer verilmiĢtir. “Denetim” baĢlığı altında yapılan karayollarında denetimler 
ve hedeflenen rakamlar belirtilmiĢtir. “Altyapı” baĢlıklı bölümde; bölünmüĢ yol oranı (%) (Ģehir içi 
yollar hariç) (Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün sorumluluğunda bulunan yollar esas alınarak km2‘ye 
düĢen bölünmüĢ yol uzunluğu), kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek noktaların iyileĢtirmeleri 
(%), hemzemin demiryolu geçitleri (%), Karayolu Trafiği Konvansiyonu (Convention on Road Traffic, 
1968), Karayolu ĠĢaretleri ve Sinyalleri SözleĢmesi (Convention on Road Signs and Signals,1968) 
konularındaki mevcut durum ve hedeflenen durumların altı çizilmiĢtir. “Sağlık” baĢlığı altında ilk 
yardım servislerinin önemine değinilmiĢ ve ilkyardım servislerinin geliĢmesi için atılacak adımlara yer 
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verilmiĢtir. “Kampanyalar” baĢlığı altında ise ülkemizde gerçekleĢen Karayolu Trafik Güvenliği Kam-
panyaları, Trafikte Sorumluluk Hareketi ve RS10 Projesi (10 ülkede Yol Güvenliği)‖ne değinilmiĢ olup 
bu çerçevede yapılan faaliyetler yer almaktadır. Tüm bu baĢlık altında yer alan konularla her ilgili 
kurum ve kuruluĢ kendi sorumluluğu altındaki çalıĢmaları ve hedefledikleri durum hakkında ayrıntılı 
bilgi vermiĢtir. 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı‘nın koordinasyonunda, trafik ve taĢıt güvenli-
ği alanında çalıĢma yapan kurum ve kuruluĢların iĢ birliğiyle gerçekleĢtirilen “Trafikte Sorumluluk 
Hareketi” projeyle trafikte can güvenliği konusunda koruyucu önlemler alınması ve sorumluluk bilin-
cinin geliĢtirilmesi konularında toplumda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. 

Proje konumlandırılırken, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan trafikte can güvenliği konu-
sunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilmenin konuyla ilgili paydaĢ kuruluĢların katılımıyla 
mümkün olabileceği gerçeği temel alınmıĢtır. 4 Mayıs 2010 tarihinde Ankara'da yapılan basın toplan-
tısıyla kamuoyuna duyurulan projenin ilk paydaĢ toplantısı da aynı gün gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje, 
2010 yılında hedef gruplara öz güvenli TaĢıt Hareketi, Can Dostları Hareketi ve Sorumlu VatandaĢ 
Hareketi olmak üzere üç alt projeyle devam etmektedir. Kamuoyunda trafikte sorumluluk konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla hedef gruplara özgü eğitim modülleri geliĢtirilmiĢ, ulusal ve yerel med-
yada yayınlanmak üzere tanıtım filmleri çekilmiĢtir. 

Bu kapsamda küresel mânâda ölümlü ve yaralamalı kazaların yoğun yaĢandığı ve dünya genelinde 
toplam kazaların %48‘inin meydana geldiği Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksi-
ka, Rusya, Türkiye ve Vietnam‘da Yol Güvenliği Projesi (Road Safety 10 - RS10) Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından baĢlatılmıĢtır. 

Bloomberg tarafından finanse edilen 10 ülkede Güvenli Trafik Projesi  (RS10) kapsamında ülkemiz 
de yer almaktadır. Proje, güvenli trafik ortaklarının oluĢturduğu bir konsorsiyum tarafından sağlanan 
teknik destek ile ulusal ortaklar tarafından uygulanmaktadır.  

Türkiye‘de aktif olan konsorsiyum ortakları: 

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

 Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP),  

 John Hopkins Üniversitesi (JHU),  

 Uluslararası Güvenli Yol Seyahat Birliği (ASIRT)  

 Sürdürülebilir TaĢıma WRI Merkezi (EMBARQ)‘dir. 

Ulusal Ortaklar: 

 Sağlık Bakanlığı 

 ĠçiĢleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara ve Af-
yonkarahisar Valilikleri) 

 UlaĢtırma Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolu UlaĢtırma Genel Müdürlüğü) 

 

http://www.trafikhareketi.org/guvenli-tasit-hareketi.aspx
http://www.trafikhareketi.org/can-dostlari-hareketi.aspx
http://www.trafikhareketi.org/sorumlu-vatandas-hareketi.aspx
http://www.trafikhareketi.org/sorumlu-vatandas-hareketi.aspx
http://www.trafikhareketi.org/filmler.aspx
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RS10 projesinin Türkiye‘deki temel amacı; ölüm, yaralanma, sakatlanmaları azaltmak için trafiğin 
güvenli hale getirilmesi için iyi uygulamalara destek vermektir. Projenin odak noktası Afyonkarahisar 
ve Ankara illerinde hız yönetimi ve emniyet kemeri takma oranlarının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Projenin Türkiye‘deki hedefleri: 

- Yol güvenliği üzerine çok sektörlü bir iĢbirliği mekanizması kurmak, 

- Hız yönetimi ve emniyet kemeri kullanımını artırmak üzerine önlemler tasarlamak 
ve uygulamak, 

- Var olan güvenli trafik mevzuatındaki boĢlukları tespit etmek ve tavsiyelerde bu-
lunmak, 

- Profesyonellerin beceri ve bilgilerini artırmak için hem yerel hem de ulusal düzey-
de eğitim programları geliĢtirmek ve uygulamak, 

- Proje illerinde sosyal pazarlama kampanyaları geliĢtirmek ve yönetmek, 

-  Proje illerindeki müdahalelerin etkisini izlemek ve değerlendirmek 

 

Proje çalıĢmaları oluĢturulan alt gruplarca devam etmektedir. 

 

SONUÇ 

Trafik güvenliği sorunu ülkemizde dâhil olmak üzere tüm Avrupa‘da gündemde olan bir konudur ve 
çözülmesi gereken önemli sorunların baĢında gelmektedir. Ülkemiz de baĢta olmak üzere tüm Avru-
pa‘da birçok kiĢi yollarda hayatını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Bunun yanı sıra kazalardan 
etkilenenler sadece kazaya karıĢanlar olmadığı gibi mağdur yakınlarını da büyük darbe almaktadır. 
Avrupa‘daki yol kazası kurbanlarının sayısı Ģu anda kabul edilemeyecek düzeydedir ve en kısa sü-
rede bu sayıyı azaltmak için etkili tedbirlerin alınması gerektiği sürekli olarak vurgulanmaktadır. 
Sorumluluğa sahip çeĢitli taraflar arasında koordineli olarak gerçekleĢtirilen iĢlemler sayesinde 
istenen sonuçlara daha kolay ulaĢılanabilinir. Yol kullanıcılarının kazaya maruz kalma riskini azaltmak 
için etkili tedbirler alınmalıdır ayrıca eğer daha fazla sayıda paydaĢ bu konuda kararlılık gösterirse, 
alınacak önlemlerin kapsamı çok daha geniĢ olacaktır. Ġnsan ölümlerine en çok sebep olan bu sorunu 
ortadan kaldırmak için tüm Avrupa‘da çalıĢmalar yapılmaktadır. ÇalıĢmaların amacına ulaĢabilmesi 
için konu ile ilgili tüm kamu, kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum örgütleri ve toplumdan bu konuda duyar-
lı olması ve üzerine düĢen yükümlülüğü yerine getirmesi beklenmektedir. Ülkemizde de karayolu 
güvenliği önemli bir sorundur. Bu sorunun bilincinde olarak ülkemizde konu ile ilgili bakanlıklar (ĠçiĢleri 
Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü-, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı) 
arasında koordineli çalıĢmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda ülkemiz uluslararası alanda yapılan 
çalıĢmaları takip etmekte ve bu çalıĢmalara aktif olarak katılmaktadır. Sonuç olarak karayolu güvenli-
ği sorununun çözümü imkânsız değildir. Sadece gerekli olan bu sorunun bilincinde olmak ve çözüm 
yolunda adım atmaktır. 
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KAZAYA SEBEBĠYET VEREN SÜRÜCÜLERĠN RĠSK PROFĠLLERĠNĠN 
OLUġTURULMASI 

Gökhan KAYGĠSĠZ 1 Emin SEMĠZ 2 Aydın DAVARCI 3  

ÖZET 

Yaşam sürdürme analizi, tanımlanan bir olayın belirli bir başlangıç noktasından meydana gelmesine 
kadar geçen sürelerden oluşan verilerin analizinde kullanılır. Cox Oransal Hazard Regresyon Modeli, 
yaşam sürdürme analizinde yaşam süresi üzerinde etkili faktörleri belirlemek amacıyla sık kullanılan 
bir modeldir. Model, açıklayıcı değişkenlerin etki düzeylerini matematiksel olarak modelleyerek, risk 
düzeylerini belirlemeyi sağlar. Bu çalışmada, Cox Oransal Hazard Regresyon Modeli yapıs ve para-
metre tahminleri incelenmiştir. Uygulamada, kavşak geçiş önceliğine uymayarak ölümlü veya yara-
lanmalı trafik kazasına karışan sürücülerin, kaza sonrasında ilk kez ölümcül sonuçlara yol açabilecek 
kural ihlali yapmasına kadar gecen süreleri tespit ederek sürücü profillerini belirlemeye çalıştık ve 
Cox Oransal Hazard Regresyon Modeli kullanılarak veri modellenmiştir. 

Anahtar Kelime: YaĢam sürdürme analizi, Cox oransal hazard regresyon modeli, Trafik kazaları. 

 

GĠRĠġ 

Trafik kazaları dünya genelinde her yıl, bir milyondan fazla kiĢinin ölümü, altı milyonu aĢkın kiĢinin 
yaralanmasına ya da sakat kalması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca trafik kazaları yılda yaklaĢık 500 
milyar dolar maliyet getirdiği de göz ardı edilmemelidir. Bu sebepten teknolojik ve bilimsel geliĢmelere 
paralel olarak trafik kazalarının önlenebilmesine veya kazaların etki düzeylerinin azaltılmasına yönelik 
çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda özellikle kazalara sebep olan faktörlerin tespit edilmesi ve 
faktörlerin birbirleriyle olan iliĢkilerini belirlemek amacıyla birçok istatistikî çalıĢma yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmamızda daha çok tıp alanında kullanılan yaĢam sürdürme analizinden yararlanacağız. 
YaĢam sürdürme analizi, insanların yaĢamlarının herhangi bir zamanında belirli bir ameliyat ya da 
tedaviye baĢlamaları veya hastaların yaĢam uzunluğunun incelenmesinde yararlanılan bir yöntem 
olarak kullanılmıĢtır. YaĢam sürdürme analizi, sadece ölüm veya hayatta kalma süreleri ile ilgilenme-
miĢtir. Ayrıca sağlık alanı dıĢında da birçok çalıĢmada faydalanılan bir istatistikî yöntemdir. Örneğin; 
evli olan çiftlerin evli kalma süreleri, ekonomik alanda Ģirketlerin aldıkları iĢ makinelerinin bozulma 
süreleri veya iĢlevini göremez duruma gelme süreleri, makinelerin ardıĢık iki kez bozulma süreleri 
arasında geçen süre, elektronik parçaların veya aletlerin yaĢam sürelerinin analiz edilmesi gibi birçok 
alanda kullanılabilmektedir. Cox Oransal Hazard Regresyon Modeli, yaĢam sürdürme analizinde 
yaĢam süresi üzerinde etkili faktörleri belirlemek amacıyla sık kullanılan bir modeldir. Model, açıklayı-
cı değiĢkenlerin etki düzeylerini matematiksel olarak modelleyerek, risk düzeylerini belirlemeyi sağ-
lamaktadır.  

Cox Oransal Hazard Regresyon Modelinin Yapısı 

Bu modelde, yaĢam süresi ve bu süre üzerinde etkili olarak görülen bağımsız değiĢkenler yer almak-
tadır. Bağımsız değiĢkenler modeli toplamsal değil, çarpımsal olarak etkilerler. 

                                                           
1,2Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, E-posta: gkaygisiz@egm.gov.tr 
2 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 
 

mailto:gkaygisiz@egm.gov.tr
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Cox regresyon modeli; 

                                                                    

X : Sabit zamanlı değiĢkenlerden meydana gelen açıklayıcı değiĢken 

β : Bilinmeyen parametreler vektörü 

  Temel hazard fonksiyonu (baseline hazard) olarak adlandırılır. 

 Açıklayıcı değiĢkenlerin doğrusal bileĢeni ve i. birey için ― risk skoru‖ olarak adlandırılır 

[Cox D.R., 1984]. 

 tanımlanmamıĢ bir fonksiyondur ve Cox Regresyon modelini parametrik olmayan model haline 
getirmektedir. Çünkü ‘nin dağılım Ģekli üzerine herhangi bir varsayım bulunmadığı için hesap-
lanmasına da gerek yoktur. Önemli olan katsayıların yani β‘ların hesaplanmasıdır [Kleinbaum, 1996]. 

Orantılı hazard modelinin doğrusal bileĢenleri sabit terim içermemektedir. Eğer model  gibi sabit bir 
terim içerirse,  temel hazard fonksiyonu ‘a bölünerek yeniden ölçeklendirilebilir. Ölçek-
lendirildikten sonra sabit terim modelde yer almayabilir [Collet, 2003]. 

                                                                                    

                                                    

ya da bir baĢka Ģekilde; 

                                                                         

Ģeklinde ifade edilebilir. Böylece orantılı hazard modeli, hazard oranının logaritması için doğrusal bir 
model haline gelmiĢtir. 

YaĢam sürdürme analizinde iki farklı grubu karĢılaĢtırmak için hazard oranları kullanılabilmektedir. Ġki 
grubun karĢılaĢtırılmasında birinci grup  X1,X2,……,Xp açıklayıcı değiĢkenleri ve ikinci grup 

,………  açıklayıcı değiĢkenleri için; 

                         

t > 0 :  sabittir ve hazard oranı veya göreli hazard oranıdır. 

 : Herhangi bir t zamanında birinci gruptaki bireye iliĢkin hazard fonksiyonu ikinci gruptaki 
bireyin hazard fonksiyonundan daha büyüktür ve ikinci grup daha üstündür. 

  : Herhangi bir t zamanında birinci gruptaki bireye iliĢkin hazard fonksiyonu ikinci gruptaki 
bireyin hazard fonksiyonundan daha küçüktür ve birinci grup daha üstündür. 

 

UYGULAMA 

Yapılan bir araĢtırmada, Ankara ve Ġzmir illerinde faaliyet gösteren personel taĢımacılığı yapan iki 
özel Ģirket çalıĢanlarından 122 kiĢi incelenmiĢtir. Bu servis sürücülerinin trafik kazası sayısı ortalama 
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1.49 ve kaza sonrasında %37‘sinin sürüĢ biçiminde bir değiĢiklik olmadığı tespit edilmiĢ (Gürçay C. 
ve Yüksel Ġ.). Bir baĢka çalıĢmada da diğer ülkelerde yaygın olarak gözlenen üç faktörlü sürücü dav-
ranıĢları modelinin (örn, Reason ve ark., 1990) ülkemiz sürücüleri için de geçerli olduğu saptanmıĢtır. 
Ancak bu örneklemde, hata ve ihmalleri temsil eden faktörler içerikleri bakımından görece farklılaĢ-
mıĢlardır. Yine diğer ülkelerdeki çalıĢmalardan farklı olarak, ihlallerin yanı sıra, kabaca ihmal boyutu-
na karĢılık gelen dikkatsizlik ve dalgınlık boyutunun bizim sürücülerimiz için de kaza riski taĢıdığı 
bulunmuĢtur. Kaza sayısı artıkça baĢta ihlaller olmak üzere bütün sapkın davranıĢlarda bir artma 
olduğu görülmektedir. Özellikle son üç yılda, üç ve dört kaza yapan sürücülerin hiç kaza yapmayan 
ve bir kaza yapan sürülerden belirgin olarak daha fazla ihlal veya hata yaptıkları ve daha fazla dalgın-
lık veya dikkatsizlik rapor ettikleri görülmüĢtür. Bu bulgular sapkın sürücü davranıĢlarının kaza sıklığı 
bakımından da bir risk faktörü oluĢturduğunu göstermektedir (Sümer N., Lajunen T. ve Özkan G.).  

Bu çalıĢmamızda trafikte ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıĢan sürücülere ait trafik kaza tespit 
tutanakları incelenmiĢtir. Sürücülere verilen asli kusurlara göre sürücülerin kural ihlalleri yapmaya 
devam edip etmedikleri ve risk durumları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 2003 yılında ―kavĢaklarda geçiĢ 
önceliğine uymamak‖ asli kusuru nedeni ile 68.410 trafik kazası meydana gelmiĢtir. Bu kazaların 
60.967‘si maddi hasarlı ve 7.443‘ü ölümlü veya yaralanmalı kazalardır. [Tuik Dergisi 2003] Bu çalıĢ-
mada ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıĢan sürücülerin 2012 yılına kadar yazılan trafik cezaları 
veri tabanından çekilerek incelenmiĢtir. KavĢak geçiĢ önceliğine uymayarak ölümlü veya yaralanmalı 
trafik kazasına karıĢan bu sürücülerin, kaza sonrasında ilk kez ölümcül sonuçlara yol açabilecek kural 
ihlali yapmasına kadar gecen süreleri tespit ederek sürücü profillerini çıkarmaya çalıĢtık. KavĢakta 
geçiĢ önceliğine uymayarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıĢan sürücülerin 8 yıllık ceza 
makbuzları incelenmesi soncunda % 68‘nin trafiği tehlikeye düĢürecek kural ihlali yapmıĢ olduğunu 
tespit ettik. 2003-2012 yılları arasında ―kavĢaklarda geçiĢ önceliğine uymamak‖ asli kusurunu yapma-
yan sürücüler durdurulmuĢ gözlem ve ―kavĢaklarda geçiĢ önceliğine uymamak‖ asli kusurunu yapan 
sürücüler olay gözlem olarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Modelde yer alan değiĢkenlerin katsayılarının testleri 

Omnibus Tests of Model Coefficientsm,n 

Adım -2 Log Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

1a 90296,466 580,220 2 ,000 476,046 2 ,000 476,046 2 ,000 

2b 90146,625 711,397 5 ,000 149,841 3 ,000 625,887 5 ,000 

3c 90020,779 843,063 10 ,000 125,846 5 ,000 751,733 10 ,000 

4d 89917,078 917,978 11 ,000 103,701 1 ,000 855,434 11 ,000 

5e 89878,070 954,660 12 ,000 39,008 1 ,000 894,442 12 ,000 

6f 89857,260 976,580 15 ,000 20,810 3 ,000 915,253 15 ,000 

7g 89841,755 990,998 16 ,000 15,505 1 ,000 930,757 16 ,000 
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8h 89832,770 999,963 17 ,000 8,985 1 ,003 939,742 17 ,000 

9i 89819,789 1013,385 22 ,000 12,981 5 ,024 952,723 22 ,000 

10j 89808,254 1025,414 26 ,000 11,535 4 ,021 964,258 26 ,000 

11k 89799,870 1033,072 28 ,000 8,384 2 ,015 972,642 28 ,000 

12l 89795,739 1037,227 29 ,000 4,132 1 ,042 976,774 29 ,000 

a. Variable(s) Entered at Step Number 1: Aracın Kullanım Amacı  
b. Variable(s) Entered at Step Number 2: Sürücülerin YaĢı 
c. Variable(s) Entered at Step Number 3: Kullanılan Araçların Cinsi 
d. Variable(s) Entered at Step Number 4: Sürücülerin Cinsiyeti 
e. Variable(s) Entered at Step Number 5: Kazaların Meydana Geldiği Ġller (Büyük-Küçük ġehir) 
f. Variable(s) Entered at Step Number 6: Mevsimler 
g. Variable(s) Entered at Step Number 7: Kaza Sonucu (yaralı-yaralanmamıĢ Sürücü) 
h. Variable(s) Entered at Step Number 8: ĠĢe GidiĢ ve GeliĢ Saatleri 
i. Variable(s) Entered at Step Number 9: Kaza OluĢum ġekli 
j. Variable(s) Entered at Step Number 10: Kazaya KarıĢan Araç Sayısı 
k. Variable(s) Entered at Step Number 11: Kaza Gün Durumu 
l. Variable(s) Entered at Step Number 12: Kaza YerleĢim Yeri-DıĢı 
m. Beginning Block Number 0, initial Log Likelihood function: -2 Log likelihood: 90772,512 
n. Beginning Block Number 1. Metot = Ġleriye Doğru Adımsal Yöntem (Likelihood Ratio) 
 

Ölümlü veya yalanmalı kaza sonrasında trafik denetleyicileri tarafından olay yeri bulguları kaza tespit 
tutanakları yardımıyla veri tabanına bilgiler aktarılır. Trafik tespit tutanaklarında kazaya karıĢan araç 
hakkında ve sürücüsü hakkında bir takım bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri kullanarak trafik kazaları-
nı önlemeye yönelik etkin faktörleri (açıklayıcı değiĢkenler) tespit etmeye çalıĢmaktayız. Bu çalıĢma-
mızda Cox oransal hazard regresyon yöntemini kullanarak kaza tespit tutanağında yer alan 18 tane 
açıklayıcı değiĢken ileriye doğru adımsal metot ile modellenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu değiĢkenler cins i-
yet, yaĢ, öğrenim durumu, kullanılan aracın cinsi, aracı kullanım amacı, kaza yeri, kaza yerleĢim yeri, 
kazanın oluĢ Ģekli, kazaya karıĢan araç sayısı, kaza günü, kaza ayı, kaza gündurumu, hava durumu, 
iĢe gidiĢ-geliĢ saati, kaza sonucu durum, kaza mevsimi, yolun geometrik Ģekli ve kazanın meydana 
geldiği illerdir. Bu değiĢkenlerin hepsi modele alınarak ileriye doğru adımsal seçim yöntemi kullanıla-
rak modele giren değiĢkenler belirlenmiĢtir. (Tablo 1) 

Adımsal yöntemde -2LogL değerini çok az arttıran ve en büyük p değerine sahip olan açıklayıcı 
değiĢkenler modelden çıkarılarak devam edilmiĢtir. Ġleriye doğru adımsal seçim yöntemine göre 
analize giren değiĢkenler aracı kullanım amacı, sürücünün yaĢı, aracın cinsi, sürücünün cinsiyeti, 
kazanın meydana geldiği iller, mevsimler, kaza sonucu, iĢe gidiĢ-geliĢ saatleri, kaza oluĢum Ģekli, 
kazaya karıĢan araç sayısı, kaza gün durumu ve kaza yerleĢim yeri açıklayıcı değiĢkenleri %95 
güvenle önemli bulunmuĢtur. Bu açıklayıcı değiĢkenlerin adım 12‘de kategorilerine ait olan p değerleri 
Tablo 2‘de verilmiĢtir. Tablo 2‘de açıklayıcı değiĢkenlere ait olan p değerleri 0,05‘den küçük (p<0,05) 
olan kategorileri Cox oransal hazard regresyon modeli için %95 güvenirlilik düzeyinde anlamlı bulun-
muĢtur. 

 

 

 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

128 

Tablo 2: Modelde yer alan değiĢkenlerin katsayı tahminleri (Adım 12l) 

Variables in the Equation 

  β Katsa-
yısı 

Standart 
Hata SE 

Wald Ġstatistik 
değeri 

Serbestlik 
Derecesi df 

P Değeri 
Sig. 

Hazard Oranı 
Exp(B) 

AracCinsi 
  

100,285 5 0 
 

AracCinsi(Motorsiklet) -,212 ,073 8,492 1 ,004 ,809 

AracCinsi(Otobüs) ,334 ,073 20,895 1 0 1,397 

AracCinsi(Minibüs) ,282 ,058 23,230 1 0 1,326 

AracCinsi(Kamyon) ,257 ,040 41,048 1 0 1,294 

AracCinsi(Kamyonet) ,423 ,058 52,318 1 0 1,526 

AracKulAmaci     207,334 2 0   

AracKulAmaci(Özel) 0,595 0,096 38,049 1 0 1,812 

AracKulAmaci(Ticari) 1,142 0,098 135,897 1 0 3,133 

YAS     122,682 3 0   

YAS(18-25) 1,012 0,13 60,63 1 0 2,751 

YAS(26-35) 0,942 0,129 53,598 1 0 2,565 

YAS(36-64) 0,727 0,128 32,17 1 0 2,069 

Cinsiyet 0,876 0,098 79,227 1 0 2,401 

KAZASONUCU -0,111 0,033 11,242 1 0,001 0,895 

Mevsimler     20,74 3 0   

Mevsimler(KıĢ) -0,14 0,039 12,786 1 0 0,869 

Mevsimler(Ġlkbahar) -0,156 0,039 15,559 1 0 0,856 

Mevsimler(Sonbahar) -0,114 0,036 9,961 1 0,002 0,893 

is_gidis_gelis_saat -0,074 0,028 6,82 1 0,009 0,929 

KAZ_IL 0,159 0,029 30,996 1 0 1,172 

YerYeriDisi 0,112 0,056 4,016 1 0,045 1,119 

OluĢ Ģekli     19,796 5 0,001   

OluĢum ġ.(KarĢılıklı) -1,053 0,298 12,475 1 0 0,349 

OluĢum ġ.(Arkadan ) -0,255 0,279 0,835 1 0,361 0,775 

OluĢum ġ.(Yandan) -0,774 0,239 10,472 1 0,001 0,461 

OluĢum ġ. (Sabit cisim ve 
Duran A) 

-0,333 0,14 5,676 1 0,017 0,717 

OluĢum ġ.(Yoldan çıkma ve 
Devrilme) 

0,118 0,112 1,105 1 0,293 1,125 

AracSayisi 
  

12,990 4 ,011 
 

AracSayisi(Çok araçlı) ,598 ,234 6,531 1 ,011 1,819 

AracSayisi( Ġki araçlı aynı 
yönlü) 

,269 ,278 ,942 1 ,332 1,309 

AracSayisi(Ġki araçlı zıt yönlü) ,891 ,298 8,949 1 ,003 2,437 

AracSayisi(iki araçlı komĢu 
yönlü) 

,684 ,234 8,502 1 ,004 1,981 

GunDurumu     8,721 2 0,013   

GunDurumu(Gündüz) 0,071 0,079 0,81 1 0,368 1,074 

GunDurumu(Güce) 0,154 0,082 3,559 1 0,049 1,167 

 

Açıklayıcı değiĢkenlerin hazard oranlarına tablo 2‘de hesaplanmıĢtır. KavĢakta geçiĢ önceliğine 
uymayan sürücülere ait açıklayıcı değiĢkenlerin kategorilerine göre trafik kurallarına uymayan sürücü-
lerin risk puanları belirlenebilir. KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan erkek sürücülerin, 
kadın sürücülere göre 2,401 kat daha fazla trafik kural ihlali yapma eğiliminin olduğu %95 güvenle 
söylenebilir. KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan ―otobüs sürücülerinin, otomobil sürü-
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cülere göre 1,397 kat‖, ―kamyon sürücülerinin, otomobil sürücülere göre 1,294 kat‖, ―kamyonet sürü-
cülerinin, otomobil sürücülere göre 1,597 kat‖ ve ―minibüs sürücülerinin, otomobil sürücülere göre 
1,326 kat‖ daha fazla trafik kural ihlali yapma eğiliminde olduğu %95 güvenle söylenebilir. KavĢakta 
geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan otobüs sürücülerinin, kamyon sürücülere göre 1,07 kat daha 
fazla trafik kural ihlali yapma eğiliminde olduğu tespit edilmiĢtir. KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak 
kaza yapan ―18-25 yaĢ aralığındaki sürücülerin, 26-35 yaĢ aralığındaki sürücülere göre 1,07 kat‖ ve 
―26-35 yaĢ aralığındaki sürücülerin, 36-64 yaĢ aralığındaki sürücülere göre 1,24 kat‖ daha fazla trafik 
kural ihlali yapma eğiliminin olduğu %95 güvenle söylenebilir. Kaza sonucu yaralanan sürücüler, 
hiçbir yara almadan kurtulan sürücülere göre 0,895 kat daha az kural ihlali yaptığı %95 güvenle 
söylenebilir. Mevsimlere göre kavĢak kazası yapan sürücülerin trafikte kural ihlali yapma durumu 
incelendiğinde, yaz aylarında kaza yapan sürücüler diğer aylara göre daha fazla kural ihlali yaptığı 
söylenebilir. Bir baĢka Ģekilde mevsimlere göre kavĢakta kaza yapan sürücülerin kural ihlali yapma 
eğilimlerini değerlendirdiğimizde ilkbahar < kıĢ < sonbahar < yaz Ģeklinde risk eğiliminde artıĢ olduğu 
görülmektedir. ĠĢe gidiĢ ve geliĢ saatlerinde (06-10/17-20) meydana gelen kaza sonrası sürücülerin 
davranıĢları, diğer saatlere göre 0,929 kat daha az kural ihlali yapıldığı söylenebilir. Büyük Ģehirlerde 
kaza yapan sürücüler, küçük Ģehirlerde kaza yapan sürücülere göre 1,172 kat daha fazla trafik kural 
ihlali yapma eğiliminin olduğu %95 güvenle söylenebilir. YerleĢim yeri (Ģehir ve ilçe merkezinde) 
ölümlü veya yaralanmalı kavĢak kazaları yapan sürücüler, yerleĢim yeri dıĢında kaza yapan sürücüle-
re göre 1,119 kat daha fazla trafik kural ihlali yapma eğiliminin olduğu %95 güvenle söylenebilir. 
KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak ―çok araçlı kaza yapan sürücülerin, tek araçlı kaza yapan 
sürücülere göre 1,819 kat‖, ―iki araçlı zıt yönlü kaza yapan sürücülerin, tek araçlı kaza yapan sürücü-
lere göre 2,437 kat‖ ve ―iki araçlı komĢu yönlü kaza yapan sürücülerin, tek araçlı kaza yapan sürücü-
lere göre 1,981 kat‖ daha fazla trafik kural ihlali yapma eğiliminde olduğu %95 güvenle söylenebilir. 

Açıklayıcı DeğiĢkenler için YaĢam Sürdürme Grafikleri; 

 

ġekil  YaĢ değiĢkeni için yaĢam sürdürme grafiği 

KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan sürücüleri yaĢ durumlarına göre incelendiğinde, 
tekrardan trafik kural ihlali yapma eğilimi en fazla 0-35 yaĢ aralığındaki sürücülerin oluĢturduğunu ve 
en az kural ihlali yap eğiliminde ise 64 yaĢ üstü sürücülerin oluĢturduğu %95 güvenle söylenebilir.  
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ġekil  Araç cinsi değiĢkeni için yaĢam sürdürme grafiği 

KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan sürücüler kullandıkları araç cinslerine göre ince-
lendiğinde, tekrardan trafik kural ihlali yapma eğilimi en fazla otobüs ve kamyon sürücülerinin oluĢtur-
duğunu ve en az kural ihlali yapma eğiliminde ise motosiklet sürücülerinin olduğu %95 güvenle söy-
lenebilir. Grafikte de görüldüğü gibi büyük araç sürücülerinin ölümlü veya yaralanmalı kazalar sonra-
sında tekrar kural ihlali yapmaya devam ettikleri görülmektedir. Motosiklet ve otomobil sürücülerinin 
kazalardan daha çok etkilendiği düĢünülerek, tekrar kural ihlali yapma eğilimleri diğer büyük araç 
sürücülerine göre daha uzun bir süre sonrasında kural ihlali yapmaya baĢladıklarını %95 güvenle 
söylenebilir.  

 

ġekil  Kaza oluĢum Ģekli değiĢkeni için yaĢam sürdürme grafiği 

KavĢakta geçiĢ önceliğine uymayarak kaza yapan sürücülerin yapmıĢ oldukları kazaların oluĢum 
Ģekline göre incelendiğinde, Ģekilde de görüldüğü gibi tekrar kural ihlali yapma eğilim en fazla yoldan 
çıkma ve devrilme olduğu, en az kural ihlali yapma eğiliminde olan sürücüler ise karĢılıklı çarpıĢma 
Ģeklinde kaza yapan sürücülerin olduğunu %95 güvenle söyleyebiliriz. 
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SONUÇ 

Açıklayıcı değiĢken için verilen hazard oranları yardımıyla değiĢkenlerin kategorileri arasındaki risk 
durumları belirlenmiĢtir. Buna göre erkek sürücülerin tekrar kural ihlali yapma riskinin daha fazla 
olduğu, 18-35 yaĢ aralığındaki sürücülerin daha fazla kural ihlali yapma eğiliminde olduğu, kaza 
sonrasında yaralanan sürücülerin yaralanmadan kurtulan sürücülere göre kural ihlali yapma eğiliminin 
daha az olduğu bu çalıĢmaya göre söylenebilir. Büyük Ģehirlerde kavĢaklarda kaza yapan sürücülerin 
küçük Ģehirlerde kaza yapan sürücülere göre kural ihlali yapma eğiliminin daha fazla olduğu ve kaza 
sırasında mevsimsel değiĢiminde etkili bir faktör oldu tespit edilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada özellikle büyük araç kullanıcılarının (otobüs, kamyon ve çekici …vb) diğer araç kullanı-
cılarına göre ölümlü veya yaralanmalı kazalarda daha az etkilendikleri için tekrardan kural ihlali yap-
ma eğilimleri yüksek çıkmıĢtır. Aynı Ģekilde kaza yapma Ģekilleri de değerlendirildiğinde karĢılıklı 
çarpıĢma yapan bir sürücü ile yoldan çıkan bir sürücünün tekrar kural ihlali yapma eğiliminin arasında 
büyük farklılıkların olduğu tespit edilmiĢtir. Kazanın Ģiddeti ne kadar çok artıyorsa ve sürücü kazadan 
ne kadar çok etkileniyorsa, ilk trafik kural ihlali yapma eğilimini de o kadar ileriye ötelemekte olduğu 
tespit edilmiĢtir. Nedeni; yol kullanıcıları tarafından çok basit olarak kabul edilen ve ―daha önce de 
ihlal ettim, bir Ģey olmadı?‖ Ģeklinde inanılan ―sözde önemsiz‖ kuralların, ihmal veya ihlal edilmesine 
bağlı olduğu söylenebilir.  
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AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERĠNDE UYKU APNESĠ SIKLIĞI VE UYKU APNESĠ 
TANISINDA WATCH-PAT TESTĠNĠN GÜVENĠLĠRLĠĞĠ 

Dr. Melike YÜCEEGE 1 , Dr. Hikmet FIRAT 1, Dr. Ahmet DEMĠR2, Dr. Sadık ARDIÇ1 

ÖZET 

Amaç: Yasada 45 yaĢ üstü ve vücut kitle indeksi>25 olan D ve E tipi ehliyet alacak Ģoför adayların-
dan polisomnografi istenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Ancak pratikte bütün bu adaylara polisomnografi 
yapılması zor görülmektedir. Bu çalıĢmada, 45 yaĢ üstü D/E tipi ehliyeti olan uzun yol Ģoförlerinde 
öncelikle uyku apnesi açısından yüksek riskli adayların belirlenmesi ve bu Ģoförlerde Watch-PAT 
cihazının uyku apnesini saptamada polisomnografiyle karĢılaĢtırılarak güvenilirliğinin ölçülmesi plan-
landı.  

Metod: Toplam 85 uzun yol Ģoförüne , uykusuz geçen gece sonrası gündüz polisomnografi, eĢ za-
manlı Watch-PAT testi, 4 ayrı tarama testi (Berlin anketi, STOP testi, STOP-BANG testi, OSA50 testi 
yapıldı. Bireylerin rutin kanları alındı.  

Sonuçlar: 45 yaĢ altı Ģoförlerde uyku apnesi sıklığı (RDI>15), metabolik sendrom, boyun ve karın 
çevresi, oksijen desaturasyon indeksi 45 yaĢ üstü bireylerden anlamlı olarak daha düĢük bulundu. 
Watch-PAT değerleriyle polisomnografi değerleri arasında yüksek korelasyon saptandı. Watch-
PAT‘in RDI>15 olan olgulardaki, sensitivitesi %89,1 bulundu. Tarama testleri içinde spesifisitesi en 
yüksek test STOP testi, sensitivitesi en yüksek test ise STOP-BANG testi olarak bulundu 

Sonuç: 45 yaĢ sınırı, uyku apnesi taraması için uygundur. Ön tarama testlerinden STOP testi ile uyku 
apnesi olmayan Ģoförler ekarte edildikten sonra geri kalan Ģoförler polisomnografi, ya da güvenilir 
olan Watch-PAT ile analiz edilebilir. 

1 SB DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim&AraĢ. Hast. Göğüs Hast Kliniği/Uyku Bozuklukları Tanı&Tedavi 
Merkezi 

2 Hacettepe Ünv Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

GĠRĠġ 

Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası olup her geçen gün bu sayı artmaktadır; 1991‘de bu sayı 
142,145 iken 1998‘de 440,149 olarak belirtilmiĢtir. 2006‘da 709,535 kamyon kazası olduğu rapor 
edilmiĢtir (Emniyet genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı Ġstatistikleri) Ülkemizdeki kazalarda 
bireyin uykulu olması, saatlerce uyumadan araç kullanması gibi faktörler Trafik Ġstatistik Yıllığı 
1998‘deki verilere göre %70.27 oranla en yüksek kaza nedenini oluĢturmaktadır (1). Gündüz aĢırı 
uykululuğa neden olan hastalıklar uyku apne sendromu, insomnialar, narkolepsi, periyodik bacak 
hareketleri, ‗jet lag‘, huzursuz bacak sendromu, parasomnialar ve depresyon olarak sayılabilir. Bunun 
yanında bazı ilaçlar; beta blokürler, antibiyotikler, antidepresanlar, anksiyolitikler, sedatifler ve  bazı 
endokrin hastalıklar de (akromegali, diyabet,..) uyku eğilimine uykuya eğilime neden olur . Obstrüktif 
uyku apnesi sendromu (OUAS) toplumlara, yaĢa,cinsiyete göre değiĢmekle beraber %2-5 arasında 
değiĢmektedir. Hatta, ileri yaĢta %20‘ lere varmaktadır.  

OUAS‘nda nörokognitif fonksiyon bozuklukları sonucu dikkat, konsantrasyon yeteneğinde azalmalar, 
kiĢilik değiĢiklikleri, depresyon görülebilmektedir. Gece sık tekrarlayan apne-hipopneler desaturas-
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yonlara neden olur, bu da sık tekrarlayan uyku bölünmelerine neden olur ve dinlenilmemiĢ uyku ile 
sonuçlanır. Bu da gündüz  küçük uyuklama atakları ile sonuçlanır. Trafikte araç kullanmak ciddi dik-
kat, motor koordinasyon, hızlı refleks ve konsantrasyon isteyen bir iĢtir .Sağlıklı bireyler bu koĢulları 
genelde sağlar. Ancak OUAS‘ lu olgular gündüz uykuya meyil nedeni ile bu koĢulları zor yerine getirir-
ler (2).  

Ülkemizde 26.09.2006 tarihli 26301 sayılı Resmi Gazetenin 7.maddesinde;  45 yaĢından büyük, 
beden kitle indeksi>25 olan, profesyonel ehliyet talep eden herkesten polisomnografi raporu istenme-
si gerektiği, her sürücü adayına uygulanacak ankette horlama, tanıklı uyku apnesi ve/veya gündüz 
uykululuğu olan herkesten polisomnografi raporu istenmesi gerektiği belirtilmiĢtir (3). Ancak bu yasa 
pratikte uygulanmamaktadır. OSA tanısında altın standart gece boyu yapılan multikanallı polisomnog-
rafi ve manuel skorlamadır. Hastalığın tanısında ve ağırlığının değerlendirilmesinde apne-hipopne 
indeksine bakılır.  Polisomnografi için bir gece hospitalizasyon gereklidir. Maliyeti yüksektir. Uyku 
laboratuarlarının hastalarının fazla olması nedeni ile hastaların tanı ve tedaviye baĢlama süreleri de 
uzamaktadır. Uyku apnesi ile ilgili çalıĢmalarda daha ucuz, pratik, evde de uygulanabilen cihazlar 
üzerinde araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu cihazların validasyonu sadece standart polisomnografik incele-
melerle karĢılaĢtırılmaları ile yapılabilir. ASDA (American Sleep Disorders Association) uyku testlerini 
4‘e ayırmıĢtır: (4) 

1. Birinci basamak: Standart polisomnografi (Uyku laboratuarında, teknisyenle beraber) 

2. Ġkinci basamak: Teknisyen gerektirmeyen, evde yapılabilen testler 

3. Üçüncü basamak: Teknisyen gerektirmeyen en az 4 kanallı kardiyorespiratuar parametre ölçümü 
olan  testler 

4. Dördüncü basamak: Bir veya iki parametreyi kaydeden teknisyen gerektirmeyen uyku testleri. 

PAT(Periferal Arter Tonusu) , noninvaziv yolla, parmaktan alınan ölçümlerle yapılır. Parmağın vaskü-
ler yapısının alfa adrenerjik sistemle innerve olan düz kasındaki arteryel pulsatil volümetrik değiĢimle-
ri ölçer; yani sempatik sistem aktivasyonunu yansıtır. Apne-hipopne olayları sonucu geliĢen sempatik 
aktivite artıĢlarını gösterir. ArtmıĢ sempatik aktivite artmıĢ kalp hızı, desaturasyonla beraberdir (5). 
Donnell ve arkadaĢlarının yaptığı bir araĢtırmada 10 apneli hastada noninvaziv yolla periferal arteryel 
tonometrik inceleme yapılmıĢ ve havayolu obstrüksiyonunun bu hastalarda akut dijital vazokonstrük-
siyon yaptığı ve EEG‘de bunun ―Arousal‖ ile sonuçlandığını saptamıĢlardır (6).  

WATCH- PAT, 4 kanallı ev tipi, teknisyen gerektirmeyen, ASDA‘ya göre 3. basamak uyku testidir. Bu 
kanallar: 1. PAT, 2. Pulse oksimetri, 3. Kalp hızı, 4. Aktigrafi (Vücut hareketleri). Bar ve arkadaĢları 
102 hastada bu cihazla beraber standart polisomnografi uygulamıĢ, iki sistemle ölçülen RDI ler ara-
sında yüksek korelasyon: r=0.88, p<0.0001 saptamıĢlardır (5).  

Evde yapılan uyku testlerinin avantajı daha ucuz olması, hastanın evindeki konforla testin yapılabilir 
olmasıdır. Ancak altın standart olan polisomnografik incelemelerle eĢ zamanlı yapılarak validite edil-
meleri gerekir. (7,8) 

Pillar ve arkadaĢları, 61 uyku apne semptomları olan hastada ve 7 sağlıklıda WATCH- PAT sistemi 
ile arousal saptamada sensitiviteyi 0.8 saptamıĢlar, bu sistemin zamandan tasarruf sağlayan ekono-
mik bir sistem olduğunu vurgulamıĢlardır (9). 

Bu klinik araĢtırmada kanunda belirtilen , polisomnografi raporu olması zorunlu bir grup olan 45 yaĢ 
üstü ve Vücut Kitle Ġndeksi >=25 , D ve E tipi ehliyeti olan sürücülerde  trafikte potansiyel tehlike 
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yaratabilecek  uyku apnesi olup olmadığı 2 ayrı yöntemle değerlendirildi: Standart polisomnografi ve 
eĢ zamanlı WATCH- PAT testi.  Ġki uyku testiyle saptanan apne-hipopne indekslerinin(AHĠ) arasındaki 
korelasyona bakılarak, WATCH- PAT aletinin E-tipi ehliyeti olan sürücülerde apne tanısındaki güveni-
lirliği test edildi. Ayrıca  Ģoförlere Berlin anketi, STOP testi, STOP-BANG testi ve OSA50  skorlaması 
da yapılarak, bu tarama testlerinin uyku apnesi için yüksek riskli adayları belirlemedeki güvenilirliğinin 
saptanması planlandı.  

METOD 

ÇalıĢmamıza 95ağır vasıta sürücüsü (uzun yol otobüs Ģoförü ) alındı. Ġki ayrı otobüs firması ile görü-
Ģüldü. Eylül 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında, gece yoldan gelen, uyumamıĢ olan Ģöförlere DıĢkapı 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uyku Kliniği‘nde gündüz 5 saatlik kayıt alınarak polisomnografi yapıldı. 
64 kanallı Compumedics E serisi polisomnografi cihazı kullanıldı.  ġoförlerin aç karnına alınan venöz 
kan örneklerinde rutin biyokimya ve hemograma da bakıldı. EĢlik eden hastalıkları kaydedildi. Kulak 
Burun Boğaz kliniğinde üst solunum yolu endoskopileri yapıldı. AraĢtırma için DıĢkapı Hastanesi‘nden 
etik komite onayı alındı. ġoförlere çalıĢma anlatıldı ve gönüllü onay formu alındı. Total uyku etkinliği 
180 dakikanın altında olanlar çalıĢma dıĢı bırakıldı. 10 hastada kayıt süresi yetersiz olduğundan 
toplam 85 hasta ile çalıĢma tamamlandı. Hastalara çalıĢma günü 4 anket yapıldı: Berlin testi, STOP 
testi, STOP-BANG testi ve OSA50 testi. 

 Berlin anketinde horlama, gündüz uykululuk, hipertansiyon ve vücut kitle indeksi ile ilgili 10 soru, 
toplam 3 kategori vardır. 2 kategori ve üstü müsbetlik ―yüksek risk‖ olarak tanımlanır 

(10) ve uyku kliniği hastalarında validite edilmiĢtir (11). STOP testi, horlama, tanıklı apne, gündüz 
uykululuk ve hipertansiyonu sorgulayan 4 sorudan oluĢur, 2 ve daha fazla müsbet yanıt, ―yüksek risk‖ 
olarak tanımlanır. Anestezi öncesi yüksek riskli OSA hastalarının belirlenmesinde kullanılmıĢtır (12). 
STOP-BANG  testi, STOP testine ek olarak cinsiyet (erkek olma), 50 yaĢ ve üstü, boyun çevresinin 
40 cm ve üstünde olması, vücut kitle indeksinin 35 ve üstü olmasını da dikkate alarak 3 ve üstü müs-
pet yanıtı ―yüksek risk‖ olarak tanımlar (13). OSA50, horlama, bel çevresinin 102 cm ve üstünde 
olması, 50 yaĢ ve üstü olması ve tanıklı apneyi sorgulayarak puanlar, 3 ve üstü puanı ―yüksek risk‖ 
olarak tanımlar (14). Bu çalıĢmada ağır vasıta sürücülerine 4 anketle beraber 16 kanallı polisomnog-
rafiyle eĢ zamanlı Watch- PAT testi yapıldı. Polisomnografi ve Watch-PAT değerlendirmeleri birbirin-
den bağımsız, uyku bozuklukları konusunda sertifikalı 2 uzman hekim tarafından kör olarak değerlen-
dirildi. 

ĠSTATĠSTĠK 

SPSS 16.0 programı kullanıldı. 45 yaĢ üstü ve altı olgulardaki demografik veriler, komorbiditelerin 
karĢılaĢtırılmasında independent sample t-testi kullanıldı. Watch-PAT değerleri ile PSG değerleri 
arasındaki tutarlılık için sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri 
analiz edildi. Aralarında istatistiksel fark olup olmadığı paired-sample t-testi ile bakıldı. PSG ve 
Watch-PAT değerleri ve demografik verilerle PSG değerleri arasındaki korelasyon için pearson anal i-
zi ve Sig.2-tailed test kullanıldı. 4 anketin RDI değerlerine göre ayrı ayrı sensitivite, spesifisite, pozitif 
prediktif değer ve negatif prediktif değerlerine bakıldı. 

SONUÇLAR 

85 Ģoförün demografik verileri Tablo-1‘de sunulmuĢtur. 23  Ģoför 45 yaĢın altında, 62 Ģöför 45 yaĢ ve 
üzerindeydi. Hepsi erkekti. Tüm olguların vücut kitle indeksleri >25 saptandı (29.4±3.7). Genel olarak 
polisomnografi (PSG) verileri Tablo-2‘de sunulmuĢtur.  
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45 yaĢ üzeri olgularda 39 (% 62,9), 45 yaĢ altında ise 7 (%30,4) olguda ise RDI>15 bulundu. 45 yaĢ 
üzeri olguların vücut kitle indeksi (VKĠ), RDI, oksijen desaturasyon indeksi (ODĠ), %90 saturasyonun 
altında geçen süre, boyun çevresi, bel çevresi, hipertansiyon ve metabolik sendrom varlığı açısından 
45 yaĢ altı olgulara göre anlamlı olarak yüksek olduğu (p<0.05), ortalama saturasyon değerlerinin 
anlamlı olarak daha düĢük olduğu saptandı (Tablo-3) 

Watch -PAT değerleri ile polisomnografi değerleri arasındaki tutarlılık için paired sample T-testi yapıl-
dı. RDI-WRDI, ODĠ-WODĠ, <%90 altındaki süre-W<%90 altındaki süre arasında istatistiksel fark 
saptanmadı (Tablo-4) Demografik veriler (yaĢ, VKĠ, boyun çevresi, karın çevresi) ile RDI/Respiratuar  
distres indeksi) ve ODĠ(Oksijen desaturasyon indeksi) arasında anlamlı korelasyon saptandı (Tablo-
5). Polisomnografi verileriyle Watch-PAT verileriyle de anlamlı koreĢlasyon saptandı (Tablo-6).   

Yüksek riskli adayların belirlenmesinde 4 tarama testinin sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif 
prediktif değerleri Tablo-7 Tablo-8, Tablo-9 ve Tablo-10‘da sunulmuĢtur. RDI>5, RDI>10 ve RDI>15 
için STOP testinin spesifisitesi en yüksek bulunmuĢtur.  

TARTIġMA 

Ülkemizde 26.09.2006 tarihli 26301 sayılı Resmi Gazetenin 7.maddesinde çok açık Ģekilde  45 ya-
Ģından büyük, beden kitle indeksi>25 olan, profesyonel ehliyet talep eden herkesten polisomnografi 
raporu istenmesi gerektiği, her sürücü adayına uygulanacak ankette horlama, tanıklı uyku apnesi 
ve/veya gündüz uykululuğu olan herkesten polisomnografi raporu istendiği belirtilmiĢtir (3). Ancak bu 
yasa uygulamaya konulmamıĢtır. Uyku apnesi ile korelasyon gösteren vücut kitle indeksi, boyun 
çevresi, hipertansiyon varlığı, metabolik sendrom varlığı, çalıĢmamızda 45 yaĢ üzeri olgularda anlam-
lı olarak daha yüksek bulunmuĢtur. Yasada belirtilen 45 yaĢ sınırının uyku apnesi açısından anlamlı 
olduğu bu araĢtırmada da desteklenmiĢtir.  

Fidan ve ark, 316 kamyon sürücüsüyle yüz yüze görüĢerek yaptıkları araĢtırmada 94‘ünün(%29.4) 
trafik kazası yaptığını, kazaların 28‘inde (%29.8) can kaybı olduğunu, kaza yapanların 19‘unun (%20)  
uyuma sonucu kaza yaptığını ifade ettikleri ve bu sürücülerin %78.9‘unda horlama olduğu, kaza 
yapan sürücülerde boyun çevresin >42 cm, beden kitle indeksinin >30 ve horlamanın daha fazla 
olduğunu rapor etmiĢler, sürücülerde uyku apnesi semptom ve risk faktörlerinin sıklıkla bulunduğu 
sonucuna varmıĢlardır (15).  

Stoohs ve ark, 155 uzun yol sürücüsünde MESAM-4 cihazı ile bir gecelik monitorizasyon yapmıĢ, 
%78 sürücüde Oksijen desaturayon indeksi(ODĠ)> 5/saat, %10‘unda ODĠ> 30/saat bulmuĢlar, ODĠ<5 
olanlarla ODĠ>5 olanlar arasında beden kitle indeksi bakımından önemli fark saptamıĢlardır. Sürücü-
lerin %65‘inde hipertansiyon da saptanmıĢ, bu sürücülerin daha kilolu, uykuda daha az dinlenebilen, 
daha fazla uyanan ve gündüz daha fazla kısa süreli uyuklamaları olan sürücüler olduğu tespit edilmiĢ-
tir (16). Findley ve ark, ―Ster Clear‖ isimli özel bir bilgisayar programı (bilgisayar oyunu gibi) kullana-
rak apneli, narkolepsili hastaların daha fazla araca çarptığını rapor etmiĢlerdir (17). Vardiyalı çalıĢ-
manın uyku apnesini artırdığı da polisomnografi ile gösterilmiĢtir (18) . Bu nedenle ağır vasıta sürücü-
lerinin uyku apnesi açısından tetkik edilmesi önemlidir. Ancak Ģoför sayısı fazla olduğundan uyku 
apnesi tanısında pratik yaklaĢımların belirlenmesi önemlidir. Tarama testleri pratikte kullanılmaktadır. 
Bu konuda, uyku apnesi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinde en çok kullanılan tarama testi 
Berlin anketidir. Ankette horlama, gündüz uykululuk, hipertansiyon ve vücut kitle indeksi ile ilgili 10 
soru vardır . Ağır vasıta sürücülerinde Berlin anketi ile yüksek riskli hastaların belirlenmesi ile ilgili 
çalıĢmalarda (19, 20) Ģoförlerin kendileri için güvenilir olduğunu hissetmezlerse yanıltıcı cevap verebi-
lecekleri ifade edilmiĢtir. AraĢtırmamızda Berlin anketinin yüksek riskli olan grubu belirlemede RDI>15 
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için: sensitivite: %45,6 spesifisite: %84,6 Ģeklinde bulunmuĢtur. Anketler içinde sensitivitesi en yüksek 
olan test RDI>5, >10 ve >15 için sırasıyla %74,7, %79,6 ve %87 olan STOP-BANG testidir. STOP 
testi,RDI>5, >10 ve >15 için sırasıyla %100, %92,3 ve %92,3 ile spesifisitesi en yüksek test olarak 
saptanmıĢtır. STOP-BANG testi RDI>15 için  negatif doğruluk değeri en yüksek olan (76,9) test sap-
tanmıĢtır. Pozitif doğruluk değeri en yüksek olan test STOP testi olup RDI>5, >10 ve >15 için sırasıy-
la %100, %90,9 ve %86,4 olarak bulunmuĢtur. Spesifisitesi yüksek bir testle hasta olmayan grup 
ekarte edilebilir , geri kalan hastalara ileri tetkik planlanabilir. ÇalıĢmamız sonucunda  anketler içinde 
ağır vasıta sürücülerinde STOP testinin OSA olmayan hastaları ekarte edebileceği ve geri kalan 
gruba ileri tetkik  planlanabileceği düĢünülmüĢtür.  Uyku kliniğinde yapılan bir çalıĢmada STOP-
BANG testinin sensitivitesi orta ağırlıklı OSA‘da %87, ağır OSA‘da ise %70 bulunmuĢ, yüksek sensiti-
vitesi olan bu testle OSA‘lı olguları kaçırılma olasılığının da düĢük olduğu vurgulanmıĢtır (21). AraĢ-
tırmamızda tüm olguların erkek olması nedeniyle STOP-BANG testi içindeki cinsiyet kısmında puan 
artımına neden olabileceği, bu nedenle  sensitivitenin yüksek çıktığı düĢünülebilir, ancak ağır vasıta 
sürücülerinin genelde erkek olması da bu testin bu popülasyonda kullanılabileceğini düĢündürmüĢtür.  

Obstrüktif uyku apnesi tanısında altın standart gece boyu yapılan multikanallı polisomnografi ve 
manuel skorlamadır. Ancak maliyeti ve hasta yoğunluğu, uyku laboratuarlarının sınırlı sayıda olması, 
deneyimli teknik eleman gerektirmesi ve zaman alması  nedeniyle pratikte, geniĢ bir grupta, uyku 
apnesi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinde kullanımı zor görülmektedir. Amerikan Akademi 
Uyku Derneği‘nin en son 2007‘de yayımladığı kılavuzunda : Orta-ağır uyku apnesi olasılığı olan 
hastaların belirlenmesinde portabl monitorizasyonların kullanılması önerilmektedir (22). Ancak cihaz-
ların uygunluğu için polisomnografiyle validite edilmeleri gerekir.  

AraĢtırmamızda Watch-PAT ile polisomnografi değerlerinin korele olduğunu, RDI>15 alındığında 
Watch-PAT testinin uyku apnesi tanısında güvenilir Ģekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. 
Test sırasında deneyimli bir uyku teknisyeninin gerekli olmaması, test sonucu manuel skorlama 
gerektirmemesi de avantajları olarak sıralanabilir. 

Sonuç olarak, araĢtırmamızda, 45 yaĢ üstü ağır vasıta sürücülerinde obstrüktif uyku apnesinin daha 
sık olduğunu, 45 yaĢ sınırının uyku apnesi için anlamlı olduğunu saptadık. Bu kiĢilerde ön tarama 
testleri içinde spesifisitesi ve pozitif prediktif değeri RDI>15 için en yüksek olan STOP testinin kullanı-
larak uyku apnesi olmayan kiĢileri ayırabileceğini ve uyku apnesi için yüksek riskli olan Ģoförlerde 
Watch-PAT testi ile polisomnografiyle uyumlu olacak Ģekilde uyku testi yapılabileceğini saptadık.  
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TABLOLAR 

Tablo-1. Demografik veriler 

YAġ 

 

48± 5,7 (SD) 

Vücut Kite Ġndeksi (VKĠ) 29,1± 3,8 (SD) 

Boyun Çevresi 

 

41,1± 2,8 (SD) 

Karın çevresi 99,6± 9,8 (SD) 
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Tablo-2 Polisomnografik veriler 

PARAMETRELER ORTALAMA 

RDI 21,1±1,9 (SEM) 

ODĠ 10,5±1,4(ODĠ) 

<%90 SÜRE 17,6±3,8 (SEM) 

ORT.MĠN. O2 92,1±1,9 (SD) 

ORT. Kalp hızı 69,6±9  (SD) 

RDI: Respiratuar Distres Ġndeksi    ODĠ: Oksijen Desaturasyon Ġndeksi 

 

Tablo-3 45 yaĢ üstü ve altı olgulardaki demografik veriler ve polisomnografik veriler 

VERĠLER >45 yaĢ <45 yaĢ  

VKĠ 29,7±4 27,7±2,9 P<0,05 

Boyun çevresi 41,5±2,9 40,1±2,5 P<0,05 

Göbek çevresi 101,4 94,7±8,3 P<0,05 

RDI 23,6±2,4 14,4±2,4 P<0,05 

ODĠ 12,5±1,8 5,1±1,1 P<0,05 

<%90 altında geçen süre 22,8±5 3,5±1,9 P<0,05 

Ort. Min O2 91,7±0,2 93,26±0,3 P<0,05 

Kalp hızı 69,7±9,1 69,4±8,9 P>0,05 

 

Tablo.4 Watch PAT ile PSG karĢılaĢtırıldığında OSA tanısı konulmasındaki hassasiyetler 

 RDI>5 alındığında RDI>10 alındığında RDI>15 alındığında 

Sensitivite 

 

%96 %89,8 %89,1 

Spesifisite 

 

%10 %53,8 %76,9 

Pozitif Prediktif Değer %88,8 %81,5 %82 

Negatif Prediktif Değer %25 %70 %85,7 
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Tablo-5 Demografik verilerle polisomnografi verileri arasında korelasyon 

Demografik veriler RDI ODĠ 

VKĠ r:0,526 

P<0.001 

r:0,473 

P<0.001 

YaĢ 0,192 

p>0.05 

0,225 

P<0.05 

Boyun çevresi 0,267 

P<0.05 

0,248 

P<0.05 

Göbek çevresi r:0,441 

P<0.001 

r:0,354 

p<0.01 

VKĠ: Vücut Kitle Ġndeksi 

Tablo-6 Polisomnografi verileri, Watch-PAT verileri arasındaki korelasyon 

VERĠLER KORELASYON 

RDI-WRDI r:0,909 

P<0.0001 

ODĠ-WODĠ r:0,923 

P<0.0001 

<%90 SÜRE-W<%90 SÜRE r:1,000 

p<0.0001 

ORT.MĠN O2-WORT.MĠN.O2 r:0,76 

p<0.0001 

RDI: Respiratuar Distres Ġndeksi    ODĠ: Oksijen Desaturasyon Ġndeksi     
WRDI: Watch-PAT RDI    W<%90 Süre: Watch-PAT‘te >%90 altında geçen süre 
WOrt.Min O2: Watch-PAT‘te ortalama minimum oksijen 
 

Tablo-7 Berlin anketi : RDI>5, >10 ve >15 için 

 RDI>5 RDI>10 RDI>15 

Sensitivite %36 %40,6 %45,6 

Spesifisite %90 %88,4 %84,6 

Pozitif prediktif Değer %96,4 %88,8 %77,7 

Negatif Prediktif 
Değer 

%15,7 %39,6 %56,8 
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Tablo-8 STOP testi : RDI>5, >10, >15 için 

 RDI>5 RDI>10 RDI>15 

Sensitivite %29,3 %33,9 %42,3 

Spesifisite %100 %92,3 %92,3 

Pozitif prediktif Değer %100 %90,9 %86,4 

Negatif Prediktif 
Değer 

%15,8 %38,1 %57,1 

 

Tablo-9 STOP-BANG testi : RDI>5, >10, >15 için 

 RDI>5 RDI>10 RDI>15 

Sensitivite %74,7 %79,6 %87 

Spesifisite %60 %50 %51,3 

Pozitif prediktif Değer %93,3 %78,3 %67,8 

Negatif Prediktif 
Değer 

%24 %52 %76,9 

 

Tablo-10 OSA50  testi : RDI>5, >10, >15 için 

 RDI>5 RDI>10 RDI>15 

Sensitivite %44 %55,9 %63 

Spesifisite %60 %88,4 %82 

Pozitif prediktif Değer %93,3 %91,6 %80,5 

Negatif Prediktif 
Değer 

%24 %46,9 %65,3 
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YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFĠK KAZASINA KARIġAN 
SÜRÜCÜLERĠN EMNĠYET KEMERĠ TAKMA DAVRANIġLARI (2010) 

 

Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE1 

Prof.Dr.Nazmi BĠLĠR2 

 

Özet 

 

Trafikte güvenli davranıĢların en önemlileri arasında yer alan emniyet kemeri takma kaza sırasında 
travmanın Ģiddetini azaltan müdahalelerdendir. Ülkemizde emniyet kemeri kullanma zorunlu olup, 
bireysel ve toplu taĢımacılıkta yer alan araçlarda kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Bu çalıĢmada Emniyet Genel Müdürlüğünün yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası tespit tutanakların-
dan yararlanılmıĢtır. Bu tespit tutanaklarında en önemli sorunun ―kayıt eksikliği‖ olduğu görülmüĢtür. 
Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiĢtir. 

Trafik kaza tutanaklarından elde edilen veriye göre ölen sürücüler arasında emniyet kemeri kullan-
maya iliĢkin verinin eksik olduğu gözlenmiĢtir. Sürücü belgesiz, erkek, genç ve ticari araçlar ile trafikte 
yer alan sürücüler arasında emniyet kemeri takmama yaygın olup, bu gruplarda trafik kazasında 
yaralanma ve ölüm daha fazladır.  

Sürücü belgesinin olması, belge süresinin uzun olması gibi etmenler trafik kazalarında ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ticari araçlarda emniyet kemeri takma zorun-
luluğu getirilmesi de kaza sonucunda yaralanma ve ölümleri azalmasına katkı sağlayacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, trafik kazası, sürücü özellikleri 

                                                           
1 Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
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GiriĢ 

Dünyada karayollarında olan ölüm ve yaralanmalar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlan-
maktadır. Ölüm ve yaralanmaların içinde önemli bir yer tutan trafik kazalarında her yıl yaklaĢık 1,3 
milyon kiĢi yaĢamını kaybetmekte ve 50 milyon insan ise yaralanmaktadır. Trafik kazalarının bu 
Ģekilde seyri söz konusu olduğu durumda, dünyada beĢinci ölüm nedeni haline geleceği tahmin 
edilmektedir. (who.int, 2012) 

Trafik kazaları sırasında olan yaralanmalarda karĢılaĢılan mekanik enerji kiĢinin yaralanmasına ya da 
ölmesine neden olabilmektedir. Trafik kazası sırasında olan çarpıĢmada otomobilin çarpması ilk 
olarak meydana gelir, ikinci çarpıĢma otomobil içindeki kiĢilerin araca olan çarpmaları olup en son 
aĢamada ise kiĢinin organlarının göğüs iç duvarına ya da iskelet yapısına olan çarpma gerçekleĢir. 
Trafik kazalarında olan bu çarpmalar arasında özellikle ikinci çarpma vücut travmasının oluĢmasında 
önem taĢımaktadır. Emniyet kemeri uygulaması ikinci çarpma sırasında kiĢinin sabit kalmasını ve 
araç içinde hareket ederek travmaya uğramasını önlemektedir. Bu nedenle emniyet kemeri trafik 
kazalarından korumamakta ancak kaza sonucu  yaralanmanın Ģiddetini minimalize etmektedir. Emni-
yet kemerleri sürücüler ve ön koltukta oturan kiĢilerin ölüm riskini %40-50, arka koltukta oturanların 
ölüm riskini de %25 oranında azaltmaktadır. (WHO, 2011) 

Ülkemizde Karayolları Trafik Kanunu (13/10/1983 tarih ve 2918 numaralı kanun, 2918 Sayılı Resmi 
Gazete) araçlarda güvenlik sistemlerinin kullanılmasını gerekli görmektedir. Karayolları Trafik Yönet-
meliği (Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 ve Sayısı: 23053) ise yolcu taĢımacılığı yapan tüm araçlarda 
emniyet kemeri bulundurma ve takma zorunluluğu getirmektedir. Ancak, bu yönetmeliğe göre ticari 
amaçla yolcu taĢımacılığı yapan araç sürücüleri, minibüs ve otobüs sürücüleri, askeri ve genel kolluk 
mensupları ile acil servis görevlileri emniyet kemeri takmakla zorunlu değildir. (egm.gov.tr, 2012) 
Ticari araç sürücülerinin emniyet kemeri takmamaları trafik kazalarında olan ikinci yaralanma meka-
nizması ile karĢılaĢma olasılıklarını yükseltmektedir. Bu çalıĢmada Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtla-
rına göre yaralanma ve ölümlü trafik kazalarına karıĢan sürücülerin emniyet kemeri takma konusun-
daki davranıĢlarının irdelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Yöntem 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2010 yılına ait trafik kaza tutanaklarına ait verinin değerlendirilmesi 
yapılmıĢtır. Trafik kaza tutanakları trafik kazasında yaralanma ya da ölüm olduğu zaman emniyet 
görevlileri tarafından tanzim edilmekte ve Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer almaktadır.  

Trafik kaza tutanağında yer alan sürücünün yaĢı, cinsiyeti, öğrenim durumu, sürücü belgesinin olma 
durumu, sürücü belgesi tipi, sürücü belgesine sahip olma süresi, emniyet kemeri takma durumu, 
kazanın yeri ve sonucuna iliĢkin veri analiz edilmiĢtir. Veri SPSS 16.00 paket istatistik programı ile 
analiz edilmiĢtir.  

Bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile alınmıĢ olup bilimsel amacı dıĢında kullanılmaya-
caktır. Verinin analizi sonrasında çıkan sonuçların Emniyet Genel Müdürlüğüne sunumu yapılacaktır. 

Bulgular ve TartıĢma 

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2010 yılı içindeki yaralanmalı ve ölümlü kazalara toplam 
150.193 sürücü karıĢmıĢtır. Bu kazalar sırasında sürücülerin %0,7‘si kaza tutanağında ―ölüm‖ olarak 
kayıtlı olup, %44,9‘u kaza sırasında yaralanmıĢtır. Sürücülerin %54,4‘ünün kaza sırasında kaza 
tutanaklarına geçen bir yaralanması olmamıĢtır. (Tablo 1) 
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Tablo 1. Emniyet Genel Müdürlüğü Verilerinde Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazalarına 
KarıĢan Sürücülerin Kaza Yerinde Tespit Edilen Sağlık Durumları  (2010) 

 

Sonuç Sayı Yüzde 

Ölüm 1 069 0,7 

Yaralanma 67 475 44,9 

Sağlam 81 649 54,4 

Toplam 150 193 100,0 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kaza tutanaklarına göre yaralanmalı ya da ölümlü kazalara karıĢan 
sürücülerin kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olma yüzdesi %1,6 olup, takılı olmama ise 
%0,5‘dir. Kazaya karıĢan sürücülerin %13,4‘ünün kullandıkları araçta emniyet kemeri takmaları zo-
runlu olmadığı Ģeklinde kayıt tutulmuĢtur. Kaza tespit tutanaklarında sürücülerin %84,5‘inin emniyet 
kemeri takma durumuna iliĢkin kayıt yer almamaktadır. (Tablo 2) 

 

Tablo 2. Emniyet Genel Müdürlüğü Verilerinde Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazalarına 
KarıĢan Sürücülerin Kaza Öncesinde Emniyet Kemeri Takma DavranıĢları (2010) 

 

Emniyet Kemeri Sayı Yüzde 

Takılı 2 329 1,6 

Takılı değil 724 0,5 

Zorunlu değil 20 145 13,4 

Bilinmiyor 126 995 84,5 

Toplam 150 193 100,0 

 

Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarına karıĢan sürücülerin emniyet kemeri takma durumlarına 
göre sağlık durumları incelendiğinde ise emniyet kemeri takılı olmayan sürücülerin %10,4‘ü ölmüĢ ve 
%52,3‘ü ―yaralanmıĢtır. Oysa emniyet kemeri takılı olan sürücülerde ölüm %2,0 ve yaralanma 
%35,0‘dır. Kullanılan araçta emniyet kemeri takma zorunluluğu olmadığı kaydedilen sürücülerin 
%78,5‘i trafik kazası sırasında yaralanmıĢtır. Diğer taraftan emniyet kemeri takma durumu bilinmeyen 
sürücülerin %0,6‘sı ölmüĢ, %39,7‘si yaralanmıĢ ve %59,7‘si sağlamdır. Bu dağılım istatistiksel olarak 
anlamlı olup özellikle emniyet kemeri takmayanların ölüm risklerinin arttığı belirtilebilir. (Tablo 3) 
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Tablo 3. Emniyet Genel Müdürlüğü Verilerinde Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazalara Karı-
Ģan Sürücülerin Emniyet Kemeri Takma Durumlarına Göre Kaza Yerinde Sağlık Durumların 

Dağılımı (2010) 

 

Emniyet Kemeri Ölüm Yaralanma Sağlam Toplam 

Takılı 2,0 35,0 62,9 2 329 

Takılı değil 10,4 52,3 37,3 724 

Zorunlu değil 1,0 78,5 20,5 20 145 

Bilinmiyor 0,6 39,7 59,7 126 995 

Toplam 1 069 67 475 81 649 150 193 

 

Ki-kare=0,001 SD=6 p=0,000 

 

Tablo 2 ve 3‘de görüldüğü gibi trafik kaza tutanaklarının önemli bir kısmında emniyet kemeri kullanımı 
ile ilgili kayıt bulunmamaktadır. Bu analizde incelenen kaza tutanakları yaralanma ve ölümle sonlanan 
trafik kazaları olup kaza sonrasında kaza yerinde ölenlerin tespiti ve yaralalılara ivedilikle müdahale 
telaĢı yaĢanmıĢ olma olasılığı vardır. Ancak, toplumun güvenli trafik davranıĢlarının değerlendirilmesi 
açısından emniyet kemerinin takılı olma durumunun mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir. Bu Ģekil-
de emniyet kemeri kullanımının etkinliğinin test edilebilmesi sağlanabilir. 

Tablo 4‘den itibaren emniyet kemerinin takılı olma durumu değerlendirilmeyen trafik kaza tutanakları 
analize alınmamıĢtır. Bu sonuçlar yorumlanırken verinin %85‘lik bir kısmının yer almadığı göz önünde 
tutulmalıdır.  

Tablo 4‘de yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına karıĢan sürücülerin bazı özellikleri sunulmuĢtur. 
YaĢ gruplarına göre emniyet kemerinin takılı olma durumu değerlendirildiğinde 30-69 yaĢ grubunda 
emniyet kemeri takma yüzdelerinin %15‘lere kadar çıktığı gözlenmektedir. Diğer taraftan sürücü 
belgesi alma yaĢ sınırının altında olan sürücülerde ek olarak emniyet kemeri takma yüzdesi çok 
düĢüktür (%0,5). YaĢ gruplarına göre emniyet kemeri takma davranıĢı istatistiksel olarak da anlamlı 
bulunmuĢtur (p<0,000). 

Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarına karıĢan erkek sürücülerin %9,4‘ünün emniyet kemeri takılı 
iken kadınlarda bu yüzde %32,7‘dir. Kadınların arasında emniyet kemeri takma sıklığı erkeklere göre 
daha yüksektir (p<0,000). Ancak, erkekler arasında ticari araç sürücüsü fazla olup, emniyet kemeri 
takma zorunluğu olmayanlar grubunda bir yığılım da söz konusudur.  

Trafik kaza tutanaklarına göre yaralanmalı ve ölümlü kazalara karıĢan üniversite mezunu sürücülerin 
en fazla emniyet kemeri taktıkları görülmektedir. En düĢük oranlar ilkokul/ortaokul ve ilköğretim me-
zunu olan sürücüler arasında olup %3,7-7,2 arasında değiĢmektedir. Bu da öğrenim durumunun 
güvenli sürücülük davranıĢını olumlu olarak etkilediğini göstermektedir (p<0,000). Ancak, üniversite 
mezunları arasında her ne kadar emniyet kemeri takma yüzdesi en yüksek ise de yaklaĢık 10 kiĢiden 
sadece dört kiĢinin emniyet kemeri takıyor olması dikkat çekicidir.  



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

145 

Trafik kazasına karıĢan sürücüler arasında sürücü belgesi olanlar arasında emniyet kemeri takma 
sıklığı %17 olup, belgesi olmayanlarda %0,5‘dir (p<0,000).  Ancak sürücü belgesine sahip olma 
durumu belli olmayanlar arasında da kemer takma %2,8‘dir. Sürücü belgesinin olma durumu kemer 
takmayı artırırken sürücü belgesi olmayanlar arasında ticari araç kullanımının yüksek olması dikkat 
çeken bir bulgudur.  

Sürücü belgesine sahip olunan yıl arttıkça emniyet kemeri takma davranıĢı da artmaktadır. Sürücü 
belgesine sahip olma süresi kısa olanlarda emniyet kemeri kullanma davranıĢı daha azdır. (p<0,000). 
Ancak sürücü belgesine sahip olmanın süresi kısa olanlarda ticari araç kullanma oranı çok daha 
yüksektir. Bu da emniyet kemeri kullanmayı daha düĢük gösteriyor olabilir.  

Sürücü belgesi tipi de dolaylı olarak hangi tür sürücülerin daha fazla emniyet kemeri taktığına iliĢkin ip 
uçları sağlayabilir. Trafik kaza tutanakları arasında motorlu taĢıtlar arasında sadece emniyet kemeri 
kullanımı konusunda isimleri geçen araçlar tabloya alınmıĢtır. Tablodan da görüleceği gibi trafikte en 
çok bulunan otomobil türü araçlar trafik kaza tutanaklarında daha fazla yer almaktadır. Otomobil 
kullanıcıları arasında her 3 kiĢiden biri emniyet kemeri kullanırken ticari araç sürücüleri arasında 
kemer kullanımı %12,5‘e kadar düĢmektedir. Sürücü belgesi tipi de sürücülük davranıĢlarının belirle-
yicilerinden sayılabilir (p<0,000). 

Trafik kazası olan yol güzergahının emniyet kemeri takmayı etkilediğine iliĢkin bulgu elde edilmiĢtir. 
YerleĢim yeri dıĢında ve bölünmüĢ yolda emniyet kemeri takma yüzdeleri daha yüksektir. (p<0,000) 

Tablo 4. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarında Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazasına 
KarıĢan Sürücülerin Bazı Özelliklerine Göre Emniyet Kemeri Takma Durumlarının Yüzde Dağı-

lımı (2010) 

Özellik Emniyet Keme-
ri Takılı 

Emniyet Kemeri 
Takılı Değil 

Zorunlu 
Değil 

Toplam p 

YaĢ Grubu     0,000 

15-18 0,5 0,9 98,6 2 681  

20-29 8,0 3,0 88,9 8 119  

30-39 14,4 4,2 81,4 5 006  

40-49 14,9 3,8 81,3 3 190  

50-59 15,6 3,7 80,7 1 905  

60-69 15,2 3,0 81,8 856  

70 ve üzeri 8,4 3,6 88,0 467  

Cinsiyet     0,000 

Erkek 9,4 3,1 87,6 22 547  

Kadın 32,7 5,5 61,8 651  

Öğrenim Durumu     0,000 

Ġlkokul mezunu 7,2 2,8 90,0 9 573  
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Ortaokul mezunu 5,4 2,1 92,4 2 726  

Ġlköğretim mezunu 3,7 2,0 94,3 1 662  

Lise mezunu 14,7 3,4 81,9 3 925  

Üniversite mezunu 36,2 6,1 57,7 1 335  

Bilinmiyor 9,2 3,8 87,1 3 977  

Sürücü Belgesi Olma 
Durumu 

    0,000 

Evet 17,0 4,6 78,5 13 390  

Hayır 0,5 1,1 98,3 9 557  

Bilinmiyor 2,8 2,4 94,8 251  

Sürücü Belgesi Süresi     0,000 

5 yıl ve daha az 11,0 4,0 85,0 5 214  

6-11 yıl 17,9 4,9 77,2 2 631  

12-18 yıl 20,8 5,4 73,8 2 642  

19 yıl ve daha uzun 23,2 4,5 72,3 2 866  

Sürücü Belgesi Tipi     * 

B (Otomobil) 29,3 6,8 63,9 5 303  

C (Kamyon)  19,2 6,1 74,7 572  

D (Çekici) 12,5 4,2 83,3 168  

E (Otobüs) 15,0 5,5 79,6 3 026  

H (Engelli) 12,5 8,3 79,2 24  

K (Kursiyer) 66,7 - 33,3 3  

Yabancı 39,8 4,2 56,0 166  

YerleĢim Yeri     0,000 

Ġçinde 7,1 2,7 90,2 20 361  

DıĢında 30,8 6,3 62,9 1 785  

BölünmüĢ Yol     0,000 

Evet 12,7 3,5 83,8 12 234  

Hayır 7,1 2,7 90,2 10 964  

*Analiz yapılamamıĢtır.      
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Tablo 5‘de trafik kazası sonucunda yaralanan ve ölen sürücülerin bazı özellikleri gösterilmektedir. 
Ölen sürücülerin yaĢ gruplarına göre emniyet kemeri takma durumu değerlendirildiğinde özellikle 30 
yaĢ ve üzerinde emniyet kemerinin takılı olmama yüzdesinin yükseldiği görülmektedir. (p<0,000) 

Erkeklerde ticari araç kullanma yüksek olmakla beraber emniyet kemerinin takılı olmama yüzdesi ise 
kadınlar arasında yüksektir (p<0,000). Yine ilkokul/ortaokul/ilköğretim mezunlarında ölenler arasında 
ticari araç kullanma yüksektir, lise ve üniversite mezunlarında ise emniyet kemerinin takılı olmama 
yüzdesi relatif olarak daha yüksektir. (p<0,000) 

Emniyet kemeri takılı olmama yüzdesinin hem sürücü belgesi olanlar arasında hem de sürücü belge-
sinin süresi uzun olanlarda yüksek olmasının, bu davranıĢı kazanamayanlarda ölüme neden olduğu-
nu göstermektedir. Ölen sürücüler arasında sürücü belgesi olmayan ve sürücü belgesine sahip olma 
süresi kısa olan kiĢilerin yüzdesinin yüksek olması da yine bu davranıĢa sahip olmamanın ölüme 
neden olduğu görüĢünü desteklemektedir. (p<0,000) 

Trafik kazasında ölen sürücüler arasında otomobil, kamyon ve otobüs sürücüleri arasında emniyet 
kemerinin takılı olmama yüzdesi yüksektir. Her ne kadar istatistiksel olarak analiz yapılamasa da bu 
bulgu da ölen sürücülerin önemli bir kısmının emniyet kemeri kullanmadığını göstermektedir.  

Ölen sürücüler arasında özellikle yerleĢim yeri dıĢında emniyet kemeri takmama yüzdesi yüksektir. 
Muhtemelen hızlı seyreden trafikte emniyet kemerinin de olmaması halinde yapılan trafik kazası 
yaĢamı kaybetmeye neden olmuĢtur. BölünmüĢ yollarda ölen sürücülerin de yaklaĢık üçte birinin 
emniyet kemeri takılı değildir.  

Tablo 5. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarında Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazasına 
KarıĢan ve Ölen Sürücülerin Bazı Özelliklerine Göre Emniyet Kemeri Takma Durumlarının 

Yüzde Dağılımı (2010) 

Özellik Emniyet Kemeri 
Takılı 

Emniyet Kemeri 
Takılı Değil 

Zorunlu 
Değil 

Toplam p 

YaĢ Grubu     0,001 

15-18 - 4,8 95,2 21  

19-29 10,1 18,8 71,0 69  

30-39 19,8 33,3 45,9 81  

40-49 25,0 23,1 51,9 52  

50 ve üzeri 14,3 28,6 57,1 77  

Cinsiyet     * 

Erkek 15,1 23,3 61,6 305  

Kadın 11,1 44,4 44,4 9  

Öğrenim Durumu     * 

Ġlkokul ve ilköğre-
tim 

9,1 18,9 72,0 143  
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Lise mezunu 10,7 50,0 39,3 28  

Üniversite mezunu 47,1 47,1 5,9 17  

Sürücü Belgesi 
Süresi 

    0,000 

Evet 23,0 34,2 42,9 195  

Hayır 0,9 6,5 92,6 108  

Sürücü Belgesi 
Süresi 

    0,024 

5 yıl ve daha az 20,7 20,7 58,6 58  

6-11 yıl 13,8 48,3 37,9 29  

12-18 yıl 19,3 42,1 38,6 57  

19 yıl ve daha 
uzun 

33,3 33,3 33,3 51  

Sürücü Belgesi 
Tipi 

    * 

B (Otomobil) 34,7 37,9 27,4 95  

C (Kamyon)  28,6 42,9 28,6 14  

D (Çekici) - - 100,0 1  

E (Otobüs) 13,3 51,1 35,6 45  

H (Engelli) - 33,3 66,7 3  

Yabancı 66,7 33,3 - 3  

YerleĢim Yeri     0,000 

Ġçinde 4,1 16,2 79,7 148  

DıĢında 24,7 30,7 44,6 166  

BölünmüĢ Yol     0,50 

Evet 14,5 26,0 59,5 200  

Hayır 15,8 20,2 64,0 114  

*Analiz yapılamamıĢtır.  
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Tablo 6‘da yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasına karıĢan ve yaralanan sürücülerin bazı özelliklerine 
göre emniyet kemeri takma durumları verilmiĢtir. Trafik kazasında yaralanan sürücülerin yaĢ grupları-
na göre emniyet kemeri takma durumları değerlendirildiğinde yaĢ grubu yükseldikçe emniyet kemeri 
takma yüzdesinin de yükseldiği, gençlerde ise zorunlu olmayan ticari araç sürme yüzdesinin arttığı 
görülmektedir (p<0,000). Erkeklerde emniyet kemerinin zorunlu olmadığı araçları sürme daha yüksek 
yüzdeye sahip iken kadınlarda emniyet kemerinin takılı olması daha fazla orandadır. (p<0,000) 

Yaralanan ve sürücü belgesi olanlar ve olmayanlar arasında ticari araç kullanmak daha fazladır ve 
aralarındaki fark anlamlıdır. Sürücü belgesi olanlar arasında emniyet kemeri takma yüzdesi daha 
yüksektir (p<0,000). Diğer taraftan sürücü belgesine sahip olma süresi uzadıkça emniyet kemeri 
takma yüzdesi artmıĢtır, ancak yaralanan ve sürücü belgesine sahip olma süresi kısa olanlarda ticari 
araçta yaralanma oranı daha fazladır (p<0,000). Sürücü belgesi tipi ―B‖ olanlar arasında emniyet 
kemeri takma yüzdesi daha yüksek olup yine ticari araç sürücüleri arasında emniyet kemeri kullanımı 
daha düĢüktür.  

Yaralanan sürücüler arasında yerleĢim yeri dıĢında emniyet kemeri kullanma daha fazla iken bölün-
müĢ yollarda da kullanımın arttığı görülmektedir.  

Sonuç olarak güvenli trafik kurallarına uymaya çalıĢan sürücüler arasında da trafik kazaları sonucun-
da yaralanma olabilmektedir. Ancak bu kiĢiler emniyet kemeri kullanmadıklarında bu travma sonu-
cunda yaĢamlarını kaybedebilirlerdi. 

 

Tablo 6. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarında Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazasına 
KarıĢan ve Yaralanan Sürücülerin Bazı Özelliklerine Göre Emniyet Kemeri Takma Durumlarının 

Yüzde Dağılımı (2010) 

Özellik Emniyet Kemeri 
Takılı 

Emniyet Kemeri 
Takılı Değil 

Zorunlu 
Değil 

Toplam p 

YaĢ Grubu     0,000 

15-18 0,3 0,7 99,0 2 397  

19-29 3,8 2,3 94,0 6 296  

30-39 7,4 3,1 89,5 3 220  

40-49 8,6 3,0 88,5 1 983  

50 ve üzeri 7,3 2,4 90,3 2 223  

Cinsiyet     0,000 

Erkek 4,4 2,2 93,4 16 566  

Kadın 20,2 4,3 75,6 446  

Öğrenim Durumu     0,000 

Ġlkokul ve ilköğretim 2,9 1,7 95,4 10 577  

Lise mezunu 7,5 3,0 89,5 2 687  
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Üniversite mezunu 21,2 4,2 74,5 707  

Sürücü Belgesine 
Sahip Olma 

    0,000 

Evet 9,5 3,5 86,9 8 228  

Hayır 0,3 1,0 96,7 8 583  

Sürücü Belgesi Sü-
resi 

    0,000 

5 yıl ve daha az 5,6 3,1 91,3 3 743  

6-11 yıl 11,2 3,4 85,4 1 611  

12-18 yıl 12,0 4,3 83,7 1 404  

19 yıl ve daha uzun 15,3 3,9 80,8 1 447  

Sürücü Belgesi Tipi     * 

B (Otomobil) 17,6 5,8 76,6 3 168  

C (Kamyon)  11,7 5,1 83,2 256  

D (Çekici) 10,7 5,4 83,9 56  

E (Otobüs) 11,0 5,2 83,8 1 249  

H (Engelli) 6,2 6,2 867,5 16  

K (Kursiyer) - - 100,0 1  

Yabancı 23,7 2,1 74,2 97  

YerleĢim Yeri     0,000 

Ġçinde 2,6 1,9 95,5 15 106  

DıĢında 22,1 5,1 72,8 1 906  

BölünmüĢ Yol     0,000 

Evet 6,7 2,6 90,7 8 692  

Hayır 2,8 1,8 95,3 8 320  

 

Tablo 7. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarında Yaralanmalı ya da Ölümlü Trafik Kazasına KarıĢan 
ve Sağlık Sorunu Olmayan Sürücülerin Bazı Özelliklerine Göre Emniyet Kemeri Takma Durumlarının 
Yüzde Dağılımı (2010) 

Özellik Emniyet kemeri 
Takılı 

Emniyet Kemeri 
Takılı Değil 

Zorunlu 
Değil 

Toplam p 

YaĢ Grubu     0,000 
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15-18 2,3 2,3 95,4 263  

19-29 23,3 5,2 71,6 1 754  

30-39 27,3 4,9 67,7 1 705  

40-49 25,4 4,3 70,3 1 155  

50 ve üzeri 31,5 4,1 64,4 928  

Cinsiyet     0,000 

Erkek 23,7 4,5 71,8 5 676  

Kadın 62,2 6,6 31,1 196  

Öğrenim Durumu     0,000 

Ġlkokul ve ilköğretim 18,1 4,7 77,2 3 241  

Lise mezunu 30,7 3,3 66,0 1 210  

Üniversite mezunu 53,2 7,2 39,6 611  

Sürücü Belgesine 
Sahip Olma 

    0,000 

Evet 29,0 5,1 65,9 4 966  

Hayır 2,2 2,1 95,7 866  

Sürücü Belgesi Sü-
resi 

    0,001 

5 yıl ve daha az 25,1 5,6 69,4 1 413  

6-11 yıl 29,0 6,1 65,0 991  

12-18 yıl 31,3 4,9 63,8 1 181  

19 yıl ve daha uzun 31,2 3,9 64,8 1 368  

Sürücü Belgesi Tipi     0,000 

B (Otomobil) 47,1 6,8 46,0 2 045  

C (Kamyon)  25,2 5,3 69,5 302  

D (Çekici) 13,5 3,6 82,9 111  

E (Otobüs) 17,9 4,4 77,7 1 732  

H (Engelli) 40,0 - 60,0 5  

K (Kursiyer) 100,0 - - 2  

Yabancı 62,1 6,1 31,8 66  

YerleĢim Yeri     0,000 
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Ġçinde 20,5 4,7 74,6 5 107  

DıĢında 53,9 3,8 42,4 765  

BölünmüĢ Yol     0,000 

Evet 28,2 4,6 67,2 3 342  

Hayır 20,7 4,6 74,7 2 530  

 

Tablo 7‘de yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasına karıĢan sürücüler arasında hiç bir yaralanması 
olmayanların bazı özelliklerine göre emniyet kemeri takma durumları sunulmuĢtur. Bu tabloda görül-
düğü gibi hemen tüm gruplarda emniyet kemeri takma yüzdelerinde yükselme söz konusudur. YaĢ 
grupları arasında yaĢ büyüdükçe, kadınlarda, öğrenim durumu yüksek olanlarda, sürücü belgesi 
olanlarda, deneyimli sürücülerde, özellikle özel otomobillerini kullananlarda, yerleĢim yeri dıĢında ve 
bölünmüĢ yollarda emniyet kemeri takma sıklığı yüksek bulunmuĢtur. (p<0,000).  

Sonuç ve Öneriler 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarına iliĢkin verisinin 
incelenmesi sonucunda; 

 Kayıtlarda eksiklikler olması dikkat çekicidir. Trafik ile ilgili yapılan müdahalelerin ölçülebil-
mesi için de ilgili alana iliĢkin veri tabanının geliĢtirilmesine gereksinim vardır. Bu nedenle 
kayıtların güvenilir bir Ģekilde tutulması gerekmektedir.  

 Sürücü belgesiz sürücü sayısı tahmin edilenin üzerindedir. Sürücü belgesi olmayan kiĢiler 
trafikte seyrettiği gibi ticari araçlarda da çalıĢtırılmaktadırlar. Bu alanda çalıĢanların, ailelerin 
ve çocukların sürücü belgesiz otomobil sürmemesi yönünde bilinçlendirilmesi gerekmekte-
dir. Sürücü belgesinin olması, belge süresinin uzaması gibi etmenler trafik kazalarında 
ölümlü ve yaralanmalı kazaların azalmasını sağlayacaktır.  

 Toplumun güvenli araç kullanma, özellikle emniyet kemeri takma konusunda bilinçlendiril-
mesi gerekmektedir. 

 Ticari araçlarda emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunmamakta olup pek çok sürücü de 
emniyet kemeri kullanmamaktadırlar.  Yapılan analiz göstermektedir ki; ticari araç sürücüle-
ri çok daha fazla yaralanmakta ve ölmektedirler. Bu nedenle ticari araçlarda emniyet kemeri 
kullanımına iliĢkin değiĢikliğin ivedilikle uygulanması gerekmektedir.  
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HIZIN, KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNE ETKĠSĠ 

Ġbrahim AKGÜL1, Çiçek GEZĠCĠ, Nilgün ÖZTÜRK 

ÖZET 

Hız, karayolu güvenliğine doğrudan etkisi olan bir olgudur. Zira insanlığın bilinen başlangıcından bu 
yana insan hareketliliğinin ve dolayısıyla hızın artmasıyla beraber kayıplar başlamıştır. Sanayi Devr i-
mi‟nden itibaren 18. ve 19. yüzyıldan bu yana gelinen süreçte üretimin önceki dönemlere göre katla-
narak arttığı göz önüne alındığında, insanlar üretimle orantılı olarak farklı ihtiyaçlara göre tüketime 
geçmişlerdir. Daha çok üretim, daha çok tüketim ve daha farklı ihtiyaçlar insan hareketliliğini de üst 
noktaya çıkarmıştır. Üretim, tüketim, teknoloji ve hareketlilik; araçların ihtiyaçlar doğrultusunda daha 
da hızlı seyretmesini sağlamış, daha doğru tabirle sebep olmuştur.   

Hız sınırının aşılması çoğu ülkede bir numaralı trafik güvenliği sorunudur. Yalnızca kazalar açısından 
değil, aynı zamanda çevre, enerji tüketimi, hayat kalitesi ve yerleşim birimlerinde ikamet edenleri de 
etkileyen hız, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Hızın düşürülmesi kısa bir süre zar-
fında ölü ve yaralı sayılarını azaltacak, beraberinde aşırı hıza bağlı çevresel ve sosyal sorunları oranı 
miktarınca giderecektir. En iyi yaklaşım ve çözüm kapsamlı bir “hız yönetimi tedbirleri paketi” oluş-
turmaktır. Bu paket ülkeye göre değişiklik gösterecek ve her ülkedeki karayolu güvenliği performansı-
nı gözetecek şekilde geliştirilmelidir.1 

Hızı azaltmaya yönelik çeşitli yöntemlerle bu sorun dünya genelinde ve Avrupa‟da çözüme kavuştu-
rulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada; hızın trafik güvenliğine olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 
kullanılan yöntemlerden; yol ağında yol türlerine göre hız sınırlarının düzenlenmesi, trafiği sakinleş-
tirme, yol altyapısının geliştirilmesi, denetleme ve hız kontrolleri, araç mühendisliğinin geliştirilmesi, 
bilgilendirme ve bilinçlendirme ve siyasi irade konuları Avrupa ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri 
kapsamında incelenecektir.  

Anahtar Kelime : Hız, Karayolu Trafik Güvenliği 

 

GĠRĠġ 

Bir dönemdir araba endüstrisi yüksek hızda seyahat edebilen araçlar geliĢtirmiĢtir. Hızın ise ölüm, 
yaralanma ve maddi hasar ile sonuçlanan yan etkileri ile çevre, enerji tüketimi, hayat kalitesi ve yerle-
Ģim birimlerinde ikamet edenleri de etkilediği göz ardı edilemez.2  

Yakın zamanda, özellikle de Ģehir içi yerleĢim yerlerinde, bu olumsuz etkileri azaltmaya yönelik stra-
tejilere olan talep artmıĢ; yaya, bisikletli ve çocuklar olarak incinebilir yol kullanıcıları temel alınmıĢtır.  

Hızın Etkileri 

Hızın, yolculuk süresini düĢürmesi ve sayıca seyahati artırması açısından olumlu etkileri mevcuttur. 
Son yüzyılda gerek karayolu gerek motorlu araçlar ve gerekse de karayolu ulaĢımı seyahat sürelerini 
önemli ölçüde düĢürmüĢtür. Bu bağlamda, hızın ekonomiye olan katkısı ile de hastane, eğlence ve 

                                                           
1 E.G.M Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Türkiye E-Posta:ibakgul@egm.gov.tr 
1 Speed Management, ―Executive Summary‖ 
2 OECD/ECMT UlaĢım AraĢtırma Merkezi raporu, ―Hız Yönetimi”. 
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alıĢveriĢ merkezleri gibi mal ve hizmet dolaĢımı gibi alanları desteklemesi, hayat kalitesi anlamında 
da artıĢ sağlamıĢtır.  

Hız Sorunu 

AĢırı ve uygunsuz hız birçok ülkede ölümlerin 1/3‘ünün sorumlusu olarak öne çıkmaktadır. AĢırı hız 
(hız sınırının üzerinde araç kullanma) veya uygunsuz hız (hız sınırları içinde fakat mevcut koĢullar 
için oldukça hızlı araç kullanma) güvenlik açısından tehlikelidir. Buna yönelik tasarlanan yolcu koruma 
sistemleri düĢük ve orta hızlarda gayet etkilidir. Fakat yüksek hızlarda karĢı karĢıya kalınacak darbe-
lere karĢı araçta bulunanları korumada yetersizdir.1  

AĢırı hız, tüm karayolu ağını (otoyollar, anayollar, Ģehirlerarası ve Ģehir içi yollar) etkileyen geniĢ çaplı 
sosyal bir sorundur. Sürücülerin %50‘si her zaman hız sınırının üzerindedir ve genç sürücüler aĢırı 
hıza en yatkın grupta yer almaktadır.  

Nilsson‘un ―Power Model‖ araĢtırmasına göre ortalama hızdaki %5‘lik bir artıĢ tüm yaralanmalı kaza-
larda %10 ve tüm ölümlü kazalarda %20 artıĢa sebep olacaktır. Aynı araĢtırma, aynı Ģekilde ortalama 
hızdaki %5‘lik bir düĢüĢ tüm yaralanmalı kazalarda %10 ve tüm ölümlü kazalarda %20 düĢüĢ sağla-
yacağını gözler önüne sermiĢtir.  

YÖNTEM 

Hız sorununa nasıl yaklaĢmalı? 

Çoğu hükümetler hıza yönelik önlem almanın öneminin farkına varmıĢ bulunmaktadır. Hız yönetimi 
stratejileri ve politikaları çoğu kez diğer hedeflerle tutarlılık göstermektedir. Yeterli siyasi destek ile hız 
yönetimi stratejileri, çevresel etkenleri azaltarak ve enerji tüketimini düzenleyerek karayolu güvenliği 
hedeflerine mutlak katkı sağlayacaktır.2  

Hızın, olası bir kazada insan vücudunun dayanabileceği etki miktarına göre belirlenebilmesi gerek-
mektedir. Örnekle, Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre 50 km/s hızla kendisine çarpılan bir yayanın yaĢa-
mını yitirme olasılığı %80 iken 30 km/s hızla çarpılan bir yayanınki ise %10‘a düĢmektedir. Arabadaki-
ler için, tasarımı iyi arabalarda bulunan emniyet kemerini takmak, önden darbelerde azami 70 km/s‘ye 
ve yandan darbelerde 50 km/s‘ye kadar koruyabilmektedir. 3 

Hız sorununa acil ve kalıcı bir çözüm getirebilmek için yetkililer tarafından koordineli çalıĢmalar kap-
samında, 2002 yılında ECMT Bakanlarınca kabul edilen %50 daha az ölüm hedefi 2000-2012 döne-
mini kapsamıĢ ve benzer muhtelif önlemler de ulusal düzeyde alınmıĢtır. Yine geçtiğimiz dönemlerde 
hıza yönelik önlemler kapsamında sorumluluk sahibi makamların aldığı önlemler Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

Fransa: 14 Temmuz 2002 Fransa‘nın resmi tatil gününde Fransız cumhurbaĢkanı ―karayolu güvenliği 
için mücadele vermenin‖ hükümetin yakın gelecekteki süreçte üç ana amacından biri olacağını vurgu-
lamıĢtır. Bir yıl sonra ise, çok sayıda bakanın katılım sağladığı bir karayolu güvenliği eylem planı 
yoğun hız denetlemeleri ve otomatik denetlemenin tanıtılmasıyla kabul edilmiĢtir. 2002‘den bu yana 
üç yıl boyunca, Fransa karayollarındaki ortalama hız 5 km/s düĢmüĢ ve ölümler daha önce hiç olma-
dığı Ģekilde %30 azalmıĢtır.  

                                                           
1 A.g.e. s.7. 
2 Speed Management, ―Executive Summary‖ 
3 Dünya Sağlık Örgütü, ―2002 Dünya Raporu‖ 
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Avustralya: 2002‘de Victoria Eyaleti ―Arrive Alive!‖ projesini baĢlatmıĢtır. Stratejinin araç hızlarını 
düĢürmeye yönelik odak noktası bulunmaktaydı. Daha sıkı bir denetim ve sınır aĢımına tolerans 
gösterilmemesi özellikle 60, 70 ve 80 km/s ile gidilen yollardaki ortalama hızı kaydadeğer ölçüde 
düĢürmüĢtür. Stratejinin ilk dört yılı boyunca (2002-2005) ölümlerde %16‘lık bir azalma görülmüĢtür. 
2001-2003 arasında Melbourne‘de ölü sayısının %43 azalması tüm karayolu kategorilerine etki etmiĢ-
tir. 1 

Rapora göre hızın azaltılması, aynı zamanda; araç sesi, insanların araç hareketliliğinden ötürü insan-
ların yürüyüĢten ve bisiklet kullanmaktan çekinmeleri ya da gidecekleri yere rahat ulaĢamamaları gibi 
olumsuz koĢullar açısından insanların refah ve hayat kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir.2  

Eğitim ve toplumu bilgilendirme ile beraber siyasi iradenin hız sorununa bakıĢları 

Eğitim, yetiĢtirme ve bilgi programları tüm toplumu ilgilendiren konulardır. Ne var ki; çocuklar, genç 
sürücüler veya genel anlamda sürücüler için daha farklı önlemler gerekmektedir. Yeni sürücülerin 
eğitimi ve yetiĢtirilmesinde aĢırı hızın eksileri ve riskleri üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun 
yanı sıra bilgilendirme kampanyaları toplumu bilinçlendirmenin olmazsa olmazıdır. Bu önlemlerin 
yalnız baĢına etkisi olsa da beraber uygulandıklarında üst düzey etki sağlayacağı aĢikârdır. 3 

Bilginin üretimi ve paylaĢımı ise ―süreklilik‖ arz etmelidir.  

Özellikle araba reklamlarında hız özendirilmemelidir. Araba, motosiklet ve hatta arazi araçlarının 
tanıtımlarında araçların hızına odaklanılmasının önüne geçilmelidir. Bununla ilgili olarak yeni reklam 
standartları hakkında karĢılıklı gönüllü anlaĢmalar yapılarak hızlı ilerleme kaydedilebilir. Hükümetler 
de üreticileri hız değil, arabanın diğer teknolojik ve diğer artı özelliklerine yönelmeleri konusunda ikna 
etmelidir.4  

Yol ağında mevcut tüm yol türleri için uygun hız ve mevcut hız sınırlarının gözden geçirilmesi  

Farklı karayolu türleri için uygun hızların belirlenmesi insanların hayatını korumak ve kazaları önle-
mek açısından asli öneme sahiptir. Bunun değerlendirilmesi de herhangibir çarpıĢma durumunda 
insan vücudunun kaldırabilmesine göre yapılmalıdır.5  

Otoyollar arasında da farklı hız sınırları açıkça yer almalıdır. En güvenli yol kategorisi olan otoyolları 
cazip hale getirebilmek için bu bariz ayrım yapılmalıdır. ġehiriçi bölgelerde hız sınırı, özellikle risk 
altındaki incinebilir yol kullanıcılarının (çocuklar dahil) bulunduğu alanlarda 50 km/s‘yi aĢmamalıdır. 
AraĢtırmalar, bu düĢük hızların trafiği sakinleĢtirmeye yönelik önlemlerle beraber uygulandığında 
2/3‘e varacak Ģekilde kaza ve yaralanmaları önlemede oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarmıĢtır: 

Macaristan- YerleĢim yerlerindeki mevcut hız sınırı 1993 yılında 60 km/s‘den 50 km/s‘ye düĢürülmüĢ 
ve müteakip yıllardaki ölüm oranında %18.2‘lik bir düĢüĢ görülmüĢtür.6  

Hız sınırı her ne olursa olsun sürücülerin bilgilendirilmesi durumu 

                                                           
1 OECD/ECMT (2006) "Speed Management" 

2 A.g.e., s.13.  
3 ECMT raporu, 1996. 
4 A.g.e. s.17.  
5 Dünya Sağlık Örgütü, ―2002 Dünya Raporu‖ 
6 A.g.e. s.18.  
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Rapora göre önemli hususlardan biri de sürücülerin, her ne zaman olursa olsun hıza karĢı bilgilendi-
rilmelidir. Geleneksel ve etkin maliyetli yöntem olan yol kenarı iĢaretleri ve karayolu levhaları hala 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra hız sınırının uygulanmasına iliĢkin geliĢmekte olan teknoloji uygu-
lamaları da mevcuttur. Örneğin, iĢaret ve sinyaller mevcut yol koĢulları ile beraber mesaj olarak gön-
derilebilir ve bu da sürücü açısından sabit iĢaretlerden daha güvenilir olarak düĢünülebilir. Hız sınırla-
rı araç iletiĢimi ya da GPS gibi altyapılar vasıtasıyla araç içinde gösterilebilir.  

Güvenilir yollara eriĢebilmek için altyapısal geliĢmeler  

Geleneksel olarak eriĢim, dağıtım ve akıĢ olarak sınıflandırılabilecek yol iĢlevlerinin her biri için görüĢ 
mesafesi, kavĢak boĢlukları ve yolun geniĢliği gibi altyapı tasarımlarına uygun hız belirlenmelidir. 
Riskli bölgelerin kaza haritalarının çıkarılmasıyla da buralara yönelik özel önlemler (hız sınırının 
yeniden düzenlenmesi gibi) alınabilecektir.  

Altyapısal geliĢmelerin güvenlik önlemlerinin katkı sağlayacağı yerleĢim yerlerinde uygulanması 
genellikle daha kolay ve daha ucuzdur. AraĢtırmalar göstermiĢtir ki, tümsek ve yol daraltma gibi 
önlemler özellikle yerleĢim yerleri, okul civarı, yaya geçitleri vb. alanlarda incinebilir yol kullanıcılarını 
korumada etkin maliyetli etkiye sahiptir. Örneğin ortaçağ kapılarını andıran yapılar, trafiğin bir alan-
dan bir baĢka alana seyredeceği anlamına gelebilir.  

ġehirlerarası yollarda, altyapı hız yönetimi önlemlerin alınması yol ağının geniĢliği ve maliyetten ötürü 
daha zordur. Altyapı daha iyi hale getirilemediği zaman, mevcut hız sınırı açısından yapılacak Ģey hız 
sınırını düĢürmektir.1 

Trafiği sakinleĢtirme 

Trafiği sakinleĢtirme, karayolu trafik ağına getirdiği kısıtlamalar ile taĢıt yolunun fiziksel kullanım ve 
akıĢını düzenleyerek daha güvenli bir Ģekilde akmasını sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünü-
dür.  

En temel hedefi motorlu araç trafiğinin zararlı etkilerini en aza çekmek ve yaĢam kalitesini artırmak 
olan trafiği sakinleĢtirmenin diğer önemli amaçları ise; incinebilir yol kullanıcılarının güvenliğini ve 
konforunu artırmak, trafik kazalarının sayısı ve Ģiddetini azaltmak, toplu taĢımanın etkinliğini artırıcı 
düzenlemeleri teĢvik etmek, yavaĢ gidilmesi gereken yollarda (mahalle aralarında) sürücülerin hız 
yapmalarını engellemek ve dolayısıyla trafik yoğunluğunu azaltmak olarak sıralanabilir.   

Trafiği sakinleĢtirmeye yönelik önlemler arasında hız kesici tümsekler (kasisler), hız kesici platformlar, 
yükseltilmiĢ yaya geçitleri, yükseltilmiĢ kavĢaklar, dairesel trafik adaları, dönel kavĢaklar, yön saptırı-
cılar, yolu kenardan daraltma gibi uygulamalar mevcuttur. 2 

 

Makul ölçüde polis denetlemesi ve otomatik hız kontrolü 

Gerek polis denetlemesi gerekse de ağır cezalar uygulanan mobil kameraların kullanılması dahil 
otomatik hız denetlemelerinin tam anlamıyla etkili olabilmesi için diğer hız yönetimi önlemleriyle ta-
mamlanabilmesi gerekmektedir. Hız denetlemelerinin en iyi uygulama yöntemi düzensiz zamanlarda 

                                                           
1 A.g.e. s.19.   
2 ―Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the Member States Thematic Report: Enforcement‖  
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ve farklı yoğunluklarla yapılmasıdır. Daha sık yoğunluk genellikle daha geniĢ sonuçları beraberinde 
getirir. Etki anlamındaki en yüksek artıĢ denetleme yoğunluğunun iki ya da üçe katlandığı zamandır. 1   

Bölüm/bölge denetlemesinin (yolun bir kesiminde ortalama hız kontrolü) hız sınırını kontrol altına 
alabilecek en etkin maliyetli yöntem olduğu kanıtlanmıĢ; bununla beraber farklı yöntemlerin de des-
teklenip denenmesi gerektiği belirtilmiĢtir.  

Hız sınırının göz ardı edilebilir aĢımı en fazla %5 olmalıdır. Daha fazla bir oran sürücüye yanlıĢ mesaj 
vererek hız sınırının sürücü nezdinde güvenilirliğini yitirmesine neden olabilir. 2 

Denetlemenin geliĢigüzelliği ise risk değerlendirmesi açısından sürücüyü en çok caydıran unsurdur. 
Bu yüzden, özellikle topluma da ulaĢabildiği zaman ―her zaman her yerde‖ olmak üzere bir denetleme 
programının çok daha geniĢ etkisi olabilecektir.  

Otomatik denetleme ile edinilen tecrübe göstermiĢtir ki bu yalnızca kameraların olduğu bölgede değil 
karayolu ağı düzeyinde de güvenlik sağlayan etkin maliyetli bir yaklaĢımdır. Örneğin Fransa‘da 2003 
yılında otomatik denetleme sistemi ile beraber 2004 yılı için karayolu ölümlerinde %22‘lik bir düĢüĢ 
sağlanmıĢtır. Fakat otomatik hız kameralarının geniĢ çaplı ve baĢarılı bir Ģekilde uygulanmasının ön 
koĢulu medya, ilgi grupları ve topluma yeterli bilginin ulaĢtırılmasıdır. Denetlemelerden gelen cezalar-
la (hız kameraları dahil) elde edilen gelir de hız kameralarıyla otomatik denetlemenin karayolu güven-
liği ve toplumsal desteği artırması amacına katkı sağlayacaktır.3  

Araç mühendisliğinin geliĢtirilmesi 

Yolcu araçlarının azami hızı son otuz yılda inanılmaz bir artıĢ göstermiĢtir. Buna karĢın alınan tüm hız 
sınırı önlemleri, özellikle hız sınırının 30-50 km/s olan Ģehiriçi alanlarda,  sorunu çözememiĢtir.  

Geleneksel hız sabitleyici (CCC) ve akıllı hız sabitleyici (ACC) sürücülerin aracın hızını kontrol ede-
bilmelerine imkan tanımaktadır. Akıllı Hız Sabitlemenin hedefi, öndeki araçla arada emniyetli bir 
mesafenin bırakılmasıdır. Bu amaçla öndeki aracın göreceli hızı ve aradaki mesafe sürekli ölçülür; ki 
bu sistem güvenliğe büyük katkısı olabilecek bir teknolojidir.  

Olay veri kaydedicileri (EDR) de karayolu güvenliğine büyük katkı sağlayabilir. EDR‘ler araç hızı, 
hızlanma, hava yastığının durumu ve yolcu tabanlı diğer değiĢkenler dahil kaza öncesi, kaza anı ve 
sonrasına iliĢkin verileri kaydedebilmektedir.4 

Sürücü yardımı ve araç hız kontrol teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve kademeli olarak uygulan-
ması  

Mevcut halde, Akıllı Hız Adaptasyonu (ISA) uygulamaları çoğu ülkede aktif olarak araĢtırılmakta ve 
uygulanmaktadır. ISA teknolojisi ile araç geçtiği alandaki hız sınırını ―bilir‖, sürücüye geri bildirim verir 
ya da araç hızını sınırlar.  

Ġki ISA kategorisi mevcuttur: 

- Bilgilendirici (Uyarıcı) ISA; hız sınırını gösterir ve sürücü hız sınırını aĢtığında sürücüyü 
sesli ya da görsel olarak uyarır. 

                                                           
1 Elvik, 2001. 
2 A.g.e. s.225.  
3 OECD/ECMT (2006) "Speed Management" 
4 A.g.e. s.20.  
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- Destekleyici (Müdahil) ISA; sürücüyü geri bildiri vererek uyarır ama aynı zamanda hız sınırı 
bilgisi ile araç hız kontrol sistemi birbirine doğrudan bağlantılı olduğundan aracı hız sınırına 
çeker.  

Her iki sistem de gönüllü (aktif hale sürücü getirmektedir) ya da zorunlu olarak uygulanabilmektedir. 
Hangi sistem seçilirse seçilsin sürücü acil durumlarda sistemi etkisiz hale getirebilmektedir.1 

Diğer yeni teknolojiler 

Uzun vadeli bakıĢ açısı, araçlar ve yol kenarı düzenlemelerinin sürücülerle iletiĢim halinde olarak 
sürücülere yardım ettiği ve hatta aracı yol kenarından kontrol ettiği akıllı otoyol sistemidir; ki bu sistem 
stratejik anlamda karayolu ağına en yararlı sistem olacaktır. Diğer sistemler ise araç ve uydu bağlan-
tılı sistemlerdir. Hepsi için de siyasi irade ve siyasi destek en önemli husustur.2  

 

SONUÇ 

Hızın azaltılması kısa bir süre zarfında ölü ve yaralı sayılarını azaltacaktır. En iyi yaklaĢım ve çözüm 
kapsamlı bir hız yönetimi tedbirleri paketi oluĢturmaktır. Bu paket ülkeye göre değiĢiklik gösterecek ve 
her ülkedeki karayolu güvenliği performansını gözetecek Ģekilde geliĢtirilecektir. Bu çalıĢmada verilen 
tedbirlerin çoğu tüm ülkelerde; gerek Ģehiriçi gerekse de Ģehirlerarası alanlarda uygulanabilir durum-
dadır. Uzun bir hız yönetimi geçmiĢi olmayan ülkelerde öncelikli olarak strateji belirleme ve geliĢtirme 
özellikle incinebilir yol kullanıcıları açısından oldukça faydalı olacaktır. 3   
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2 A.g.e. s.21. 
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GiriĢ 
 
Türkiye‘de trafik kazaları sosyal bir olgu niteliğindedir. Yıllar içerisindeki nispeten araç ve yol iyileĢtir-
melerine rağmen insan kusurunun öne çıkarak trafik kazalarının yıllar içindeki tekrarlı devamlılığı, onu 
(olay değil) olgu kategorisinde; (ilaveten), kazalarda insan kusurunun öne çıkması nedeniyle de 
sosyal olgu kategorisinde ele almamızı gerektirmektedir. Bu bağlamda trafik kazalarına bakıĢ ve onu 
irdeleyiĢ, nihayetinde geçerli çözüm önerileri getirerek problemi çözüĢ; trafikteki bireysel insan davra-
nıĢlarını, kültürel ve toplumsal çerçeve ile iliĢkilendirerek daha esaslı ve geçerli durumları ve dinamik-
leri tespit etmekle mümkündür. Ġpucu olarak birkaç soru, bizi bu gereğin anlaĢılmasına daha iyi yar-
dımcı olabilir; Trafik kazalarının çeĢitli ülkelere göre dağılımı ve istatistiği nedir? Neden Dünyanın en 
fazla trafik kazası yapan toplumuyuz? Örneğin, ABD‘de bireysel Ģiddet diğer ülkelere göre daha fazla 
iken trafik kazaları nispeten niye diğer ülkelerdekinden daha azdır? 

Trafik kazaları toplumumuzu en fazla mağdur eden durumların baĢında gelmektedir. Fakat duruma 
alıĢmıĢlık (aralıksız her gün televizyon, radyo ve gazetelerden trafik kazası haberleri verilmesi nede-
niyle), onu diğer toplumsal problemlerin gerisinde bırakmakta ve neredeyse en öne çıkan bu proble-
mimiz maalesef çözümsüz kalmaktadır. 

Bir bilim adamı olarak, Türkiye‘nin trafik kazaları probleminin nedenleri olgusal olarak iyi tespit edildi-
ğinde ve sonrasında etkili çeĢitli tedbirler alındığında, trafikte sürücü ve yaya davranıĢlarının istenilen 
seviyeye getirileceğini kestiriyor kısa, orta ve uzun vadedeki yürütmelerle (siyasi erkin bu problemi 
çözmek için plan, dirayeti ve takibi olması gerekir) trafik kazalarının sadece onlarla (on binlerle değil) 
ifade edilen rakamlara ineceğine inanıyor ve bu her yıl binlerce insanımızın ölümüne bir o kadar da 
insanımızın sakat kalmasına yol açan problemin çözüm yolları ve tekniklerinin geliĢtirilmesi gereğine 
parmak basmak istiyorum. 

GeliĢtirme 

Bu bölümde, ülkemizdeki trafik kazalarının nedenlerini bireysel-toplumsal bir bağlam birlikteliğinde 
tespit etmeye çalıĢacağız; 

1) Ülkemizdeki trafik kazaları sonucu oluĢan ölüm ve yaralanmalar, değiĢtirilemez kaderi bir takdir 
midir? 
 
2) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, sürücü kusurları mıdır (dikkatsizlik, iletiĢimsizlik, temkin 
tedbir ve öngörü eksikliği, eğitimsizlik, saldırganlık)? 

3) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, yaya kusurları mıdır (dikkatsizlik, iletiĢimsizlik, 
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Temkin tedbir ve öngörü eksikliği, eğitimsizlik, saldırganlık)? 

4) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, yol kusurları mıdır? 

5) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, araç kusurları mıdır?  

6) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, trafik ile ilgili düzenleme ve kanunların yetersizliği midir? 

7) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedeni, bazı trafik dıĢı olay ve olgular mıdır? 

Ülkemizdeki trafik kazalarının oluĢumunda yukarıda sayılan nedenler, çeĢitli derecelerde etkindir. 
ġimdi bu maddelerin her birini bireysel-toplumsal bağlam birlikteliğinde ele alalım; 

1) Ülkemizdeki trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanmalar, Ģüphesiz değiĢtirilemez kaderi bir takdir 
değildir. Ġslam dini her türlü davranıĢında bireye sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle bireyin trafik-
teki davranıĢlarından dolayı oluĢan kendisi veya baĢkalarının mağduriyeti, dinen bireysel sorumluluk 
alanındadır. Yani güvenli olmayan sürüĢ sonucu oluĢan kaza veya güvenli sürüĢ sonucu gidilecek 
yere salimen varıĢ bireyin kendi davranıĢları sonucu oluĢan bir durumdur. Bireysel sorumluluk hürri-
yet/özgürlük (bireyin dıĢtan bir zorlama olmadan kendi iradesiyle seçimi) ile kaimdir. Bu; davranıĢın 
örneğin aynı kalarak Ģöyle/kötü olabileceği gibi, örneğin eğitim ve öğrenme yoluyla düzeltildiğinde 
böyle/iyi olmasını da getirir. Bu durumda kültürlenme, eğitim ve öğrenme yoluyla trafikteki insan 
davranıĢlarının istenilen düzeye getirilebileceği durumu ortaya çıkar. Eğer çalıĢma ve gayret ile trafik-
teki birey davranıĢlarının düzeleceğine inanıyorsak (ki sağduyu buna kanaati, tahmini ve inanıĢı 
gerektirir); trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanmaların kaderi ve değiĢtirilemez bir sonuç olmadığını 
bilmemiz gerekir. Ancak toplumumuzda, trafik kazaları sonucu oluĢan ölüm ve yaralanmaları, değiĢti-
rilemez kaderi bir sonuç olarak görmeye inanıĢ oldukça yaygındır. Bu inanıĢ nedeniyle, bireyin trafik-
teki kendi davranıĢlarını etkin bir Ģekilde denetleyip geliĢtirmediği ve trafik ile ilgili her türlü iyileĢtirme 
çalıĢmalarının gecikmeye uğradığı da ülkemiz bağlamında gözlenen bir gerçektir. 

2) Ülkemizdeki trafik kazalarında sürücü kusurlarının öne çıktığı görülmektedir. ġimdi bu kusurları 
yaratan dinamikleri bireysel-toplumsal bir bağlamda irdeleyelim; 

a) Dikkatsizlik; 

1-Yaz sıcağı, 2-alkollü araç kullanma, 3-dalgınlık (araç sürmeye odaklanamama), 4-yorgunluk ve 
uykusuzluk, 5-araç içindekilerle sohbete dalma, 6-araç kullanırken baĢka Ģeylerle ilgilenme (telefonla 
konuĢma, teyple ve/veya radyo ile meĢguliyet) ülkemizde sürücü kusurlarından dikkatsizliği oluĢturan 
nedenlerin önemlilerindendir. 

1-Yaz sıcağı; Ülkemizde yaz sıcağı hemen her bölgemizde araç içerisinde rahatsızlık vericidir. Klima-
sı olmayan veya kliması çalıĢtırmayan araçlarda sürücünün sıcaktan bunalması, bedeninin gevĢeme-
si ve dolayısıyla dikkatinin dağılarak kaza yapması olasılığı artmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 
gerek benzin fiyatlarının fazlalığından (devletin benzin üzerindeki vergisinin diğer ülkelerden fazla 
olmasından dolayı araç kliması çalıĢtırıldığına daha fazla benzin sarfiyatının olacağı) gerekse sürü-
cünün araç klimasının yarattığı hava cereyanından hastalanma korkusu, kliması olan araçlarda bile 
klimanın yeterli sürelerde çalıĢtırılmamasına neden olmaktadır. 

2-Alkollü araç kullanma; Alkollü araç kullanma, kiĢinin kendi gözünde bir kahramanlık olarak algılan-
maktadır. Alkollü olarak trafiğe çıkan kiĢi çoğu zaman zevkli bir sürüĢle araç kullanmakta, alkolün 
yaratmıĢ olduğu mutlulukla yücelmiĢ ruh haletiyle de bu zevki kendince ikiye katlamaktadır (trafikteki 
gereğinden fazla yavaĢ veya hızlı sürüĢün nedenlerinden biri budur). Alkolün etkisiyle gevĢeyen 
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bedene, mutlulukla kaygıları sıfırlanan bir ruh hali de eklenince, trafikte seyir halinde iken sürücüde 
bir miktar olması gereken endiĢe ve kaygı hali (uyanıklık ve dikkati sağladığı için) tamamen kaybol-
makta ve kazalara davet ortaya çıkmaktadır. 

3-Dalgınlık; Her günkü sosyal yaĢamımızda genelde istenilen seviyede problem çözücü olamamamız 
(ailede ve okullarda aktif ve öğrenci merkezli, problem çözme odaklı bir eğitim anlayıĢı ile yetiĢmedi-
ğimizden) yarı çözülmüĢ ve çözülmemiĢ problemlerimizin kafamızda yığılmasına yol açmakta bu da 
vatandaĢımızı dalgın yapmaktadır. Ayrıca yeterli dinlenme ve beslenmeye özen göstermeyiĢin de 
birey davranıĢlarında dalgınlığa yol açması söz konusudur. Trafikte dalgınlık sürücünün dikkatini 
azaltarak, kaza olma olasılığını artırmaktadır. 

4-Yorgunluk ve Uykusuzluk; trafikte yorgunluk ve uykusuzluğun dikkatsizliği getirerek kazaların oluĢ-
masına neden olduğu açıktır. Atasözlerimizde ―KiĢi eksikliğin bilmek gibi erdem olmaz‖ deyiĢi olması-
na rağmen araç sürerken yorgun ve uykulu halimiz, yanımızdakiler tarafından bize hatırlatılsa ve -
emniyet tedbiri- olarak Ģöyle biraz araç kullanmaya ara vererek dinlenme tavsiye edilse, sanki demir-
den yapılmıĢız gibi yorgunluğumuzu ve uykusuzluğumuzu inkâra yeltenir ve bizim için her ne pahası-
na olsun çok değerli olan araba sürmeye devam etme isteğimizi belli ederiz (bu teknolojiyi abarttığı-
mız açıktır -Ģimdiye kadar on beĢ saat sürekli dikiĢ diktiği ile övünen bir terzi görülmemiĢtir ancak 
tuvalet molaları hariç on beĢ saat sürekli araba kullanmasıyla övünen kiĢilerin az olmadığı görülmüĢ-
tür-). Burada, trafikteki ideal benliğimizi gerçek benliğimizden daha abartılı olarak algıladığımız ortaya 
çıkmaktadır. 

5-Araç Ġçindekilerle Sohbete Dalma; Sözsüz ve konuĢmasız bir birliktelik ortamı her nerede olursa 
olsun bizim insanımız için -belki baĢka toplumların insanları için de- alıĢılmıĢ bir ortam değildir. Aracı 
kullanan kiĢi elbette araç içindekilerle konuĢacaktır. Ancak araç sürücüsü araç içindekilerle konuĢma-
yı sohbet ve muhabbete çevirerek eyleminin merkezini araç sürmeden bu iĢe döndürmeyecektir. Araç 
kaza yaptığında sürücü kadar diğer yolcular da zarar göreceğinden araç sürücüsünün eylem odağını 
değiĢtirmemeyi aracın içindekiler de en az araç sürücüsü kadar gözetmek durumundadır. Bununla 
birlikte her günkü sosyal yaĢamında eylemden daha çok söylemle kendini gösteren ve ifade eden bir 
kültürün ürünü olarak birey, sürücü olduğunda konuĢmasını kısıtlamakta zorlanmakta ve konuĢmaya 
dalmakta; bu da dikkati dağıtarak, kazalara neden olmaktadır. 

6-Araç Kullanırken BaĢka ġeylerle Ġlgilenme (telefonla konuĢma, teyple ve/veya radyo ile meĢguliyet); 
Cep telefonu, toplum olarak zaaf gösterdiğimiz (müptelası olduğumuz, elimizi verirken kolumuzu 
kaptırdığımız) diğer bir teknik araçtır. Bu aracı neredeyse her yerde ve her Ģartta kullanırız. Trafikte 
iki elimizin birden sürüĢle ve dikkatimizin de trafikteki seyirle meĢgul olması gerekirken, çalan telefonu 
acele ile bulup, telaĢ ve heyecanla cevap yetiĢtirmeye çalıĢırız. Trafikte seyir halinde iken, trafiğin 
olanca karmaĢıklığına rağmen, evdeymiĢ gibi uzunca ve sakin konuĢanlarımız da vardır (Bu davranı-
Ģımızla görsel alandaki iktidarımızı bizi seyredenlere ispatlamıĢ oluruz -cebim de var, cipim de; kral 
benim!-). Can sıkıntısından, dertten veya zevkten; hangi nedenle olursa olsun müziksiz de yapama-
yız. Bundan dolayı trafiğin tüm karmaĢasında bile sürekli radyo veya teyple meĢgul olanlarımız vardır. 

b) ĠletiĢimsizlik; 

Türk toplumu olarak genç, orta yaĢlı veya yaĢlı olsun selamı sabahı, gönlü ve mekânı olan bir toplu-
muz. SelamlaĢır, hal ve hatır sorar, yol verir yol gösterir bir toplumuz. Bir mekâna girerken selam 
verir, mekânı terk ederken vedalaĢıp çıkarız. YaĢlıya, kadına ve çocuklara yol veririz. Sokakta, merdi-
vende, çarĢıda pazarda yürürken rahatlığı benimser, baĢkalarının ayaklarına çelme atmayız. ġüphe-
siz bu davranıĢları ayağımız yerde iken yaparız. 
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Ayağımız yerden kesiliverince (hafiflemiĢ, neredeyse yüklerimizden kurtulmuĢ, ayağımızın altındaki 
yükselti ile bir miktar yükselmiĢ, edindiğimiz zırhla mücadeleye rahatlıkla girebildiğimiz, hız ve süratle 
de baĢkalarının takibinden ve gözetiminden sıyrılmıĢ olarak) selam, sabah, nezaket ve kibarlık, ön 
vermeyi bir tarafa bırakırız. Sanki kaplana binmiĢizdir ve kaplan bizi dört ayağıyla yerden kesiverdiği 
gibi kaplan gücünü de vehmederek bizi diğer kaplanlarla meydanın iktidarını kapma ve ―kral kaplan‖ 
olma mücadelesine adeta zorlamaktadır. Ayağımız salimen yere değdiğinde yeniden insani vasıfları-
mıza geri döneriz. Allah korusun! Kaza yaptığımızda, kaplanımızın kâğıttan olduğu anlaĢılır, fakat iĢ 
iĢten geçmiĢtir. 

Araçla trafikteki seyrin, ulaĢımla birlikte diğer yanı gösteriĢle iktidarını kanıtlama olduğunda, trafikte 
bir yere ulaĢmak için salimen akıĢ bozulmakta; mücadele iletiĢimsizliği getirmekte, iletiĢimsiz trafik 
akıĢı güvenli sürüĢü bozarak kazalara davetiye çıkarmaktadır. 

c) Temkin, Tedbir ve Öngörü Eksikliği; 

Önümüze çıkabilecek problemlerin olasılık ve zorunluluk ayırtına vararak, varlıklarından haberdar 
olma haline, öngörü; baĢımıza gelebilecek olası problemleri hesap ederek onları çözmek için madden 
ve manen hazır olma haline, temkin; bu problemleri çözmek için donanımlı olma haline, tedbir diyo-
ruz. Bu üç davranıĢ özelliğinin birbirleriyle iliĢkili olarak problem çözmeye odaklı davranıĢlar olduğu, 
tanımlarından da anlaĢılmaktadır. Problem çözme ise kendi ayakları üzerinde durma isteği ve erkini 
gösteren birey olmaya azmetmiĢ kiĢinin problemlerin varlığı –toplumsal ve bireysel yaĢam yani insan 
yaĢamı sürekli olarak problemler yaratır- karĢısında göstermiĢ olduğu etkin bir davranıĢtır. Toplumu-
muzun büyük bir çoğunluğu toplumcu yaĢam tarzımızın yansımasından doğan ebeveyn/öğretmen 
merkezli eğitim anlayıĢından yetiĢtiği için yeterince problem çözücü değildir. Bu nedenle de problem 
çözmenin iliĢiği olduğu temkin, tedbir ve öngörü toplumumuz insanlarının çoğunda yeterince geliĢmiĢ 
değildir. 

Temkin, tedbir ve öngörü trafikte sürücüde olması gereken davranıĢların baĢında gelmektedir. Yola 
bu aletlerini almadan çıkan sürücü; yolda gördüğünün ötesini –sürüĢte anda görüĢün dıĢında kalan 
çoğunluğu önde, bir kısmı da arkada kalan devamlı bir öte vardır- ve bu ötenin yaratacağı gü-
ven/güvensizlik durumlarını yeterince hesap edemez. Bu hesabı iyi yapamadığı yani yol durumunu iyi 
okuyamadığı için temkinli ve tedbirli de olmuĢ sayılamaz –bu durumda temkin ve tedbirin öngörüyü 
birinci sıraya koymakla değerlendiği anlaĢılmaktadır-. Her günkü sosyal yaĢamında problem çözücü-
lüğü vasıtasıyla kendi ayakları üzerinde durmayı bir yaĢam biçimi olarak yeterince benimsememiĢ 
insanımız, trafikte problem çözücü olmaktan çok problem yaratıcı olmakta, yeterince problem çözücü 
olmadığından yaratılan problemler yığılmaktadır –problemler bireyler tarafından zamanında çözülme-
diğinden tekrarlanmaktadır-. 

d) Eğitimsizlik; 

Toplumumuz insanında okullardaki geleneksel eğitim anlayıĢı ve bunun yansıması olan öğretmen 
merkezli eğitim-öğretim uygulamaları nedeniyle deney, gezi-gözlem ve inceleme, problem çözme, 
buluĢ gibi davranıĢ özellikleri yeterince geliĢmez –bütün okul yaĢamında bir defa bile laboratuara 
gitmemiĢ insan sayımız az değildir-. 

Deney, gezi-gözlem ve inceleme, problem çözme, buluĢ gibi davranıĢ özellikleri bireyi her günkü 
sosyal yaĢamının çeĢitli kesitlerinde aktif kılan özelliklerdir. Aktif kiĢi –çocukluktan beri- denemecidir. 
Denemeciliği onu örneğin maddenin yapısı hakkındaki bilincini doğru olarak geliĢtirir. Araç metaller i-
nin dayanıklılığı konusunda doğru bilgi sahibidir. Denemeci olmayan pasif kiĢi ise araç metalleri ile 
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ilgili olarak doğru bilgiye sahip değildir. Ġdealize benliğin gerçek benlikten yüksek olması ve bu değer-
lendirmenin mala da yansıtılması nedeniyle aracının metal sağlamlığını olduğundan fazla görmeye 
yatkındır. Bu nedenle de örneğin aĢırı hız yapmaktan kaçınmaz. Gezi-gözlem ve inceleme, mekân ve 
zamanda eĢya ve fertlerin iliĢki akıĢ ve salınım bilgilerini bireye doğru –varlığın esas yapısının ger-
çekliği- olarak kazandırır. Aktif kiĢi, ne nerde ve hangi zamanda var, bunların miktarları, iliĢkileri ve 
değiĢebilirlikleri nedir, bilir. Örneğin, Doğu Anadolu‘da araç sürüyorken yolun ötesinde aracın önüne 
hayvan çıkabileceği ihtimalini göz önünde bulundurur. Ġncelemeci olmayan pasif kiĢi ise örneğin 
otluk/ormanlık içinde/kenarında giden yolda aracın önüne yabani hayvan çıkma ihtimalini göz önünde 
bulundurmaz. Problem çözme gücü geliĢmiĢ birey örneğin, trafikte arıza veren aracının güvenli iĢler 
zamanını problem çözme gücü geliĢmemiĢ pasif kiĢiye göre daha iyi tespit eder ve durumun içinden 
çıkılamaz bir probleme dönüĢünü engeller. Her günkü sosyal yaĢamın diğer kesitlerinde olduğu gibi 
trafikte de bazı durumlar bireyin buluĢçuluğu ile ya rahatlar veya daha zora girer; örneğin, dağ yolun-
da aniden bastıran karla mahsur kalan buluĢçu aktif kiĢinin bu duruma bulacağı çözüm ile buluĢçu 
olmayan pasif kiĢinin bulacağı çözüm, durumu normalleĢtirme ve belki hayatta kalma açısından bir 
olmaz. 

e) Saldırganlık; 

1-AĢırı hız, 2-hatalı sollamak, 3-uzun farla sürüĢ, 4-yakın takiple sıkıĢtırma, 5-yaya üzerine sürme, 6-
kırmızı ıĢıkta geçme, 7-emniyet Ģeridinde sürüĢ, 8-çeĢitli kural ihlalleri ülkemizde trafikte görülen 
saldırganlık göstergeleridir. 

1-AĢırı hız, gösteriĢ ve baĢkalarını geçme isteğinin trafikteki somut göstergesidir. Ötekini geçe-
rek/geride bırakarak önde ve ileride olma kısa bir zaman aralığında da olsa, gerçek sosyo-ekonomik 
bakımdan gerçekçi bir önde gidiĢ olmasa da bireye o an itibariyle bir tatmin olma duygusu vermekte-
dir. Bu; gerçek kahraman ile onun rolünü oynayan kiĢinin durumu ile kıyaslanarak örneklendirilebilir. 
Bu durumda aĢırı hız yapma, beleĢ (bedava, gayret göstermeden elde edilen) kahramanlığa talip 
olma ile aynı anlama gelmektedir. 

2-Hatalı sollamak, bir aracın gerisinde olmaktan/kalmaktan rahatsız olan birinin, bulunduğu durumda 
sabır gösteremeyerek, trafikteki düzenli akıĢı ve güvenli sürüĢü bozarak öndeki aracın önüne geçme 
çabasıdır. 

3-Uzun farla sürüĢ, karĢıda sürücü olmadığında özellikle gece sürüĢlerinde kırsal alanda gerekli 
olabilir. YerleĢim yerlerinde, ıĢıklandırılmıĢ ortamlarda, karĢıda da yaya ve/veya sürücüler varken 
uzun farla sürüĢ, ―iĢte arabam da var artık, beni görün, beni fark edin, hatta benden bir miktar da 
çekinin‖ demenin; bir anlamda da karĢıdakini taciz etmenin bir çeĢididir. 

4-Yakın takiple sıkıĢtırma, ―nefesim ensende‖, ―ensesinde boza piĢirme‖ deyimlerindeki ana fikir ile 
aynı paraleldeki bir davranıĢtır. Yakın takiple sıkıĢtırmanın psiko-dinamiği, ―önde gitmek senin ne 
haddine, hemen Ģimdi seni geçip haddini bildireceğim‖ fikridir. 

5-Yaya üzerine sürme, iletiĢimdeki dikeyliğin neredeyse doksan derece olduğunu göstermektedir. Bu 
iletiĢim dili, muhatabına Ģunu söylemektedir; Kudretimi iktidar eyleyen aracımla bu mekânda görün-
mesi ve olması gereken benim, senin burada ne iĢin var! Çekil yolumdan! 

6-Kırmızı ıĢıkta geçme, baĢkalarının geçiĢ önceliğine saygı ve izin vermeyerek kırmızı ıĢığın dur 
ihtarına rağmen sabırsızlıkla karıĢık saldırganlık duygularıyla iĢlenen bir trafik kusurudur. Gidilecek 
yere gecikme endiĢesi, aracı devirden düĢürmeme düĢüncesi, yolun boĢ olması kırmızı ıĢıkta geç-
menin diğer nedenleridir. 
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7-Emniyet Ģeridinde sürüĢ, sabırsızlık ve acelecilik duygularıyla öndeki sürücüleri emniyet Ģeridinde 
sürüĢ ile geçme isteğinin sonucudur. 

8-ÇeĢitli kural ihlalleri, hatalı sağa sola ve geriye dönüĢler, girilmez yola girme, park yasağı olan yere 
park yapma, otomobilde çocuğun ön koltukta taĢınması, aĢırı izdihamla yolculuk gibi göstergelerle 
tezahür etmektedir. Ülkemizdeki kural ihlallerinin en büyük nedeni ―bana bir Ģey olmaz‖ düĢüncesidir. 
Yani ortalama insanımız, kötü ve istenmeyen Ģeylerin hep baĢkalarının baĢına geleceğine dair bir 
kanaat taĢımaktadır. 

3) Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri içerisinde, yaya kusurları da azımsanmayacak orandadır. 
(dikkatsizlik, iletiĢimsizlik, Temkin tedbir ve öngörü eksikliği, eğitimsizlik, saldırganlık)? 

a) Dikkatsizlik; 1-Kalabalığın içerisinde bireyselliğini kaybederek sürü davranıĢı gösterme ve trafik 
akıĢında yürürken sağa sola, önüne arkasına yeterince bakmama, 2-dalgınlık ve araçların sürekli 
akıĢında yeterince uyanık olmama, yaya davranıĢlarında dikkatsizliği meydana getiren nedenlerin 
önemlilerindendir. 

1-Kalabalığın içerisinde bireyselliğini kaybederek sürü davranıĢı göstermenin anlamı, sağı solu, 
arkası önü insanla çevrili yürüyüĢ/duruĢ halindeki birinin gideceği yön kontrollerini kendini saran 
kalabalığa bırakmasıdır. Özellikle bu davranıĢ kendisini, yol kenarında insanların araç geçiĢine mesa-
fesiz duruĢlarıyla veya karĢıdan karĢıya geçiĢlerde yola toplu halde kendilerini atmalarıyla gösterir. 
Trafikteki bu davranıĢın kültürel nedeni, insanımızın çocukluktaki büyütülme tarzıdır. Bebeklikten 
çocukluğa kucaktan kucağa hemen yakın çevresindeki –sülale, akraba ve komĢular- herkesin ilgisiy-
le, koruma ve gözetimiyle büyütülmüĢ/yetiĢtirilmiĢ insanımızda kendisinin daima baĢkaları tarafından 
korunacağına dair bir kanı geliĢmiĢ, bu kanı da kiĢide olası durumlara karĢı yeterli uyanıklığın geliĢti-
rilmesini engellemiĢtir. 

2-Dalgınlık, kiĢinin o anda yoğunlaĢması gereken durum yerine kafası baĢka problem veya problem-
lerle meĢgul olma halidir. Bu hal, trafik akıĢında dikkat gerektiren uyanıklığı bozmakta ve istenmeyen 
durumlarla karĢılaĢılmaktadır. Dalgınlığın sosyo-kültürel nedenlerinden en öne çıkanı, ailede ve 
okullarda problem çözme merkezli birey yetiĢtirmediğimizden insanımızın yapmıĢ/uğraĢmıĢ olduğu 
iĢe/faaliyete yeterli bir Ģekilde odaklanma davranıĢını gösterememiĢ olmasıdır. 

b) ĠletiĢimsizlik; 

Yaya davranıĢlarındaki iletiĢimsizliği, 1-uyarıcı levhalarla iletiĢimsizlik 2-uyarıcı levha olmadığından 
çevre ile iletiĢimsizlik 3-araç sürücüleri ile iletiĢimsizlik olarak üç ana baĢlık altında ele almak isabetli 
olur. 

1-Uyarıcı levhalarla iletiĢimsizlik, yayanın ya a-uyarıcı levhaların anlamlarını bilerek bunlara uyma-
ması ya da b-uyarıcı levhaların anlamlarını bilmediğinden istenilen/belirtilen trafik kurallarına uyama-
ması durumudur. Yayanın uyarıcı levhaların anlamlarını bildiği halde bunlara uymaması, kiĢinin top-
lum içindeki yerini yadsımıĢ olduğunun ve baĢkalarına olan ödev/görev algılarının da zayıf olduğunun 
bir göstergesidir. KiĢi burada kendini baĢkalarından önde tutmakta ve kendini önde tutma, menfaatle-
rini yerine getirme edimini geçerli kurallara rağmen yapmaktadır. 

2-Uyarıcı levha olmadığından çevre ile iletiĢimsizlik, kiĢinin yaya olarak trafik akıĢında doğru davranı-
Ģı yapmakta zorlandığı durumda çevrede olması gereken bir uyarıcı levhanın olmamasından kaynak-
lanan bir engellenmiĢlik durumudur. 
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3-Araç sürücüleri ile iletiĢimsizlik, kiĢilerin özellikle araç geçiĢlerine de açık olan yolu kullanmalarında 
geçiĢ konusunda araç sürücüleri ile olan anlaĢmazlıklarıdır. Gerçi yol levhalarının bir kısmı sürücüler 
ile yayalar arasındaki trafik akıĢını düzenlemektedir. Ancak, Türkiye‘nin birçok yerleĢim yerinde bu 
levhaların yeterli olmadığı görülmektedir. ĠĢte böyle durumlarda yaya ve sürücüler arasında yol geçiĢ-
lerini salimen düzenleyen sağduyulu davranıĢların olması gerekir. Yayaların da kullandığı yolda 
süratli giden sürücülerin bol miktarda görülmesi; araçların da kullandığı yolda kendini hesapsız yola 
atan yayaların çok miktarda görülmesi bu anlamda sağduyulu davranıĢları yeterince geliĢtiremediği-
mizin birer göstergesidir. Trafikteki yayalar ile sürücüler arasındaki bu iletiĢimsizlik ayrıca bize, insa-
nımızın kamusal alanları faydacı bir Ģekilde nasıl kullanacağını çok iyi bilmediğini göstermektedir. 

c) Temkin, tedbir ve öngörü eksikliği; 

Yayalarda, 1-trafikte seyir halinde iken araçlarla olan mesafe ayarını iyi yapamama, 2-olasılık dâhilin-
de düĢünemeyerek korunabilecek kazalardan korunamama, 

3-acelecilik ve sabırsızlığına yenik düĢerek güvensiz yürüyüĢ/geçiĢ gerçekleĢtirme gibi davranıĢlarla 
kendini göstermektedir. Toplumumuz insanında toplumcu bir yaĢam tarzı ve buna uygun düĢen gele-
neksel eğitim anlayıĢı ve uygulamaları nedeniyle kiĢiyi birey yapan problem çözmecilik ve bir sonraki 
adım olan sorumluluk alma davranıĢı yeterince geliĢmeyince; kiĢide problem çözme ve kendi ayakları 
üzerinde duran birey olmanın bir parçası olan öngörü, temkin ve tedbir de yeterli bir Ģekilde geliĢe-
memektedir. Bu durumdaki yayanın kazaları savamayacağı ortadadır. 

d) Eğitimsizlik; 

Yayanın eğitimsizliği bir okuldan mezun olmamıĢlık veya okur-yazarlık yoksunluğu değildir. Eğitimin 
kiĢide üç özelliği iyi geliĢtirmiĢ olması gerekir. Bunlar; nedensel iliĢkilerle bir olayı/durumu açıklaya-
bilme, bir durum veya olaydaki ince ayrıntılara dikkat edebilme ve problem çözme gücüdür. Toplu-
mumuz insanında geleneksel eğitim anlayıĢı nedeniyle bu özellikler yeterince geliĢmemiĢtir. Trafikteki 
yaya davranıĢlarında örneğin, kaldırımda değil de yol kenarında yürüyen kiĢi yoldaki sürücülerin en 
az bazılarının cep telefonu veya yanındaki ile konuĢuyor olmasından dikkatinin dağınık olabileceği ve 
bu nedenle daldırıp kendisine çarpabileceği ayrıntısını atlamaktadır. Yine trafikteki yaya davranıĢla-
rında örneğin, yoldaki bir kazayı seyir için oraya koĢan kiĢiler oradaki olaya müdahale edenlerin 
iĢlerini zorlaĢtırmakta veya yolda baĢka kazalara davetiye çıkartmaktadırlar. Yani problemin çözümü-
ne yardımcı olacakları yerde problemlerin artmasına neden olmaktadırlar. 

e) Saldırganlık; 

Trafikteki yaya davranıĢlarında özellikle karĢıdan karĢıya geçiĢlerde uyarılara uymadan, sağına solu-
na bakmadan yola atlayıĢlar; sürücülerin önceliği olan yollara dalıĢlar ve kurala rağmen geçiĢ önceliği 
almalar saldırganlığın göstergeleridir. Yaya saldırganlığı, sürücü saldırganlığı ile kıyaslandığında 
pasif bir saldırganlıktır. Yani bu saldırganlığın zararı tamamen yayadır. Yaya saldırganlığının kültürel 
mekanizması, yaramaz ve Ģımarık çocuğun kendisini halükarda destekleyen ebeveyni ve yakın çev-
resine göstermiĢ olduğu acımaya ve merhamete sığınılarak göstermiĢ olduğu davranıĢtır. Yayanın 
sürücünün yoluna tecavüz etmesi böyledir; ―nasıl olsa araç göz göre göre bana çarpmaz, sürücü 
frene basacaktır, o halde ben gaza basayım!‖. 

4) Ülkemizde otobanlar hariç tutulmak üzere yol kusurlarının önemlileri Ģunlardır; 1-Kaygan ve bozuk 
satıhlı yollar: Yolun kaygan olması, mevsimsel özelliklere göre yolun uygun hızla güvenli sürüĢe izin 
vermemesi halidir. Bu yoldaki asfalt çakıl oranı standart düzeyde değildir. Yol sathının bozuk olması, 
yol sathının iniĢli çıkıĢlı olması halidir. 2- Cürufu temizlenmemiĢ yollar: Bu yolların ortaları ve kenarları 
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güvenli sürüĢü tehlikeye düĢürecek oranda çakıl taĢlarıyla doludur. 3- Dar ve sert virajlı yollar: Sürü-
cünün dikkatini ve güvenli sürüĢünü zorlayan bu yollar kazalara davetiye çıkarmaktadır. 

5) Ülkemiz trafiğindeki kazalara neden olabilen araç kusurlarının içinde; 1- YaĢlı araçları, 2- TaĢıma 
kurallarına uymayan/uygun olmayan araçları sayabiliriz. Trafikte güvenli sürüĢ kabiliyeti bozulmuĢ her 
aracı, ister motor, ister lastik kusuru olsun yaĢlı araç sınıfına dâhil edebiliriz. TaĢıma kurallarına uy-
mayan ve uygun olmayan araçlar trafikte her an istenmeyen olayların olmasına zemin hazırlamakta-
dır. 

6) Ülkemizdeki trafik ile ilgili düzenleme ve kanunları sürekli denetim, kontrol ve ceza artırımı anlayıĢı 
ile yapmamalıyız. Yapılan zaten çoğunlukla budur ve bunun da trafik kazalarındaki artıĢı önleyemedi-
ği görülmektedir. Ülkemizde trafik ile ilgili düzenlemeleri bir rehberlik anlayıĢı içerisinde yapmalı ve 
yapılan bu düzenlemeleri kitapçıklar yoluyla ilgililere ulaĢtırmalı, sonra da kanunlaĢtırmalıdır. Yani 
vatandaĢ; ―neyin olduğunu bildiğimden sorumlu davranmalıyım!‖ diyebilmelidir. 

7) Ülkemizdeki trafik kazalarının oluĢmasında, bazı trafik dıĢı olay ve olguların dolaylı rolü vardır. 1- 
ġehir merkezlerine yığılma, 2- Evlenme törenlerine koĢma, 3- Cenaze törenlerine koĢmayı bunlar 
içerisinde sayabiliriz. Mesai zamanlarında bile Ģehir merkezleri araç ve insanla doludur. Bu doluluk 
Ģehre geliyorken/giriyorken Ģehir merkezlerinde ve Ģehirden çıkıyorken yığılma, izdiham ve kazalara 
neden olmaktadır. Türk toplumunda evlenme ile ilgili törenler gereğinden fazladır; Söz, niĢan, kına 
gecesi, düğün. Hepsinde insan toplanacak ve bir yerden bir yere gidilecek. Bir de eğlenilmeye gidili-
yor. Heyecanlar yüksek, coĢku fazla. Böylece özellikle yaz aylarında bu yüzden olan oluyor. Toplu-
mumuzda cenaze defin gerekleri de törene dönüĢtürülmüĢtür. Tören demek kalabalık demektir. Kala-
balık bir sayı ile trafikte gece ve gündüz olmasına bakılmaksızın heyecanla koĢuĢturma kazalara 
neden olmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye‘deki trafik olgusu ile ilgili olaylara toplumsal ve kültürel açıdan bakıĢ, trafik olgusunu her 
günkü insan davranıĢlarının değiĢik yönlerinin bütünlüğü içerisinde ele almayı gerektirir. Çünkü bir 
toplumdaki her türlü birey davranıĢlarının ortaya çıkıĢ/tezahür ediĢ zemini köklerini tarihten, coğrafya-
dan, iklimden, rejiminden, toplumdan ve uluslar arası iliĢkilerden alan ve Ģekillenmesi devam eden 
her günkü yaĢanılan kültürdür. Bu kültür bütünlüğünü ve dinamiklerini göz ardı ederek, anlık atıflarla 
trafik olaylarına bakıĢ, toplumsal yaĢamın sürekliliği içerisinde üretilen zaaf ve durumların köklerinin 
ve esas nedenlerin görülmemesine sebep olur. Bu durumda gerekli ve geçerli teĢhis konulamadığın-
dan tedavinin de gecikmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ülkemiz insanındaki trafik ile ilgili birey dav-
ranıĢlarının iyileĢtirilmesinde ve bu iyileĢtirmenin toplumumuzun genel olarak tümünde bir kü l-
tür/yaĢam biçimi olarak her günkü yaĢamda yaĢanılarak görülmesinde aĢağıdaki önlemlerin alınması 
ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi gereklidir; 

1) Aileden okullara bireylerin problem çözücülüklerini ve sorumluluk almalarını artırarak her türlü 
yaĢam göstergesinin ve trafikteki birey davranıĢların kalitesini artıracak olan aktif eğitim anlayıĢ ve 
uygulamalarına geçilmelidir. 

2) Mal ve hizmet dağılımı mekânları, cazibe merkezlerinin yerleĢim yerlerindeki normal dağılımı ile 
sağlanmalıdır. 

3) Her ilde ve nüfusu yirmi binden fazla olan ilçelerde Trafik Teknoparkları kurulmalıdır (Bu tekno-
parklardaki çeĢitli eğitim faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bilim adamlarının iĢbirliği ile 
yapılmalıdır. 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

167 

4) Hedef kitle (sürücüler, çalıĢanlar ve öğrenciler), kendilerine bizzat ulaĢtırılacak periyodik trafik 
yayınlarıyla bilinçlendirilmelidir. 

5) Türkiye‘nin tüm yollarındaki trafik akıĢı simülasyonları çeĢitli mevsimler için gerçeklerine uygun 
olarak bilgisayar programı olarak hazırlanmalı, internette çalıĢılmaları/eriĢimleri kolaylaĢtırılmalıdır. 

6) ―Trafik Psikolojisi‖ ile ilgili bir ders kitabı ilgili öğretmenlerce (Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, 
Kamu Yönetimi mezunlarınca) Sürücü Kurslarında okutulmalıdır. 

7) Trafikle ilgili olarak hazırlanmıĢ olan bu ön rapor, kiĢilerin trafikteki davranıĢlarını iyileĢtirmeleri için 
sürücü, çalıĢanlar ve öğrencilere –ilköğretim öğrencileri için anlatım dili seviyeye uyarlanmıĢ ve re-
simlendirilmiĢ olarak- ulaĢtırılmalıdır. 

8) Trafik ile ilgili her türlü düzenlemelerin yapılmasında –kanun, levha, reklam, yol, dinlenme 
mekânları- ilgili alan uzmanlarının görüĢleri alınmalıdır. 

9) Türkiye‘nin Trafik sorunları ile ilgili geniĢ katılımlı bir uluslar arası sempozyum düzenlenmeli ve 
sempozyum sonuç raporu, icra organlarına sunulmalıdır. 

10) Ülkemiz trafiğinde etkili birey davranıĢlarını oluĢturmak için ülke çapındaki çeĢitli eğitim faaliyetle-
ri, radyo ve televizyon programları ilgili uzmanların iĢbirliği ile planlanmalıdır. 
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SÜRÜCÜ KOġULLANDIRMADA TAVġAN SÜRÜCÜ MODELĠ 

                                                               

Mahir DEMĠR 

 

ÖZET 

Canlıları koĢullandırma tarihin çok eski zamanlarından bu yana insanlarca diğer bazı canlıları kendi 
istedikleri yönde davranmaları için kullandıkları bir yöntemdir. Avcılıkta kullanılan bazı hayvanlarda, 
insanları eğlendirmek için sirklerde bulunan bazı hayvanlar üzerinde ve hatta insanlarda öğrencilerin 
daha verimli ders çalıĢmalarını sağlamak için kullanılan bazı metotlar koĢullandırma olayını sağlama-
ya yönelik yapılır. 

Yazımızda tavĢan sürücü metodu kullanılarak trafikte yer alan sürücüleri trafikte zarar görmeyecekleri 
Ģekilde davranmaya nasıl yönlendirebiliriz sorusu cevaplandırılmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Toplu TaĢıma,TavĢan Sürücü,Araç,Trafik güvenliği,Sürücü Ehliyeti 

 

TAVġAN METODU 

TavĢan Atlet 

Atletizm yarıĢlarında kullanılan bu metot yarıĢ esnasında bir önceki rekor hızında koĢan tavĢan atletin 
diğer yarıĢmacıları rekoru egale etmek için hızlandırması olarak açıklanabilir. 

 

 

Resim 1 

Tazı YarıĢları 

Yine bahis amaçlı düzenlenen tazı yarıĢlarında tazıların daha hızlı koĢmalarını motive etmek amaçlı 
olarak kullanılan tavĢanlar bu metodun bir parçasıdır. 
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Resim 2 

 

TRAFĠKTE TAVġAN MODEL 

Trafik yol sınırları içerisinde yer alan bir kitle hareketidir.Bu nedenden dolayı kitle içerisinde yer alan 
her bir birey diğer bireylerin davranıĢlarından olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilenir. 

Trafikte Birey Kavramı 

Trafikte yer alan her bir araç, sürücüsüyle birlikte bir trafik bireyini ifade eder. Trafik bireyi adını vere-
bileceğimiz bu birey araç ve sürücüsünden meydana gelmektedir. 

Ġnsanların Trafik Ġçinde FarklılaĢmaları 

Normal yaĢamında insan çevresinde doğal olan her Ģey kendi hızına ve yeteneklerine uyum sağladı-
ğından dolayı karĢılaĢtığı olağan olaylara karĢı olağan tepkiler verir.Ancak trafikte durum farklı-
dır.Çünkü trafikte, insan vücudunun yetersiz kaldığı bir hız ve bir anormallik mevcuttur.Ġnsan trafik 
altında normal tepki veremez çünkü dikkati tek bir yöne odaklıdır.o yön içersinde birden fazla değiĢ-
kenle uğraĢır.Birde iĢin içerisine tek baĢına bir Ģey baĢarmanın ve bazı insanlar için normal yaĢamla-
rında tatmin edemedikleri hisleri ve hazzı alma Ģansı verdiği için trafikte insanlar faklılaĢır. 

Trafik Toplumu 

Trafik toplumu yollar üzerinde yer alan trafik bireylerinden oluĢmaktadır.Ġnsanların çoğalmalarına 
paralel bir biçimde Ģehirlerde yoğunluk göstermekte olan trafik toplumu aynı zamanda yoğun bir kitle 
hareketidir.Yol sınırları içerisinde meydana gelen bu kitle hareketinde her birey diğer bireylerden 
etkilenir.Bu etkilenme bizi götüreceği sonuç ise trafik kitle hareketinin farklı politikalar kullanılarak etki 
altına alınabileceğidir. 
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Resim 3 

(Toplu TaĢıma Araçları) 

Trafik Toplumunda Birey Aktiviteleri 

Trafik toplumunu da insanlara benzetirsek nasıl ki her insan davranıĢ olarak birbirinden faklıdır,trafik 
toplumunda da her aracın davranıĢı ve topluma(yollara) karıĢma miktarı birbirinde farklıdır.Örneğin 
toplu taĢıma araçları sürekli trafik akıĢında yer almaktadır.Yine kamu kurum ve kuruluĢlarına ait 
araçlar ve kimi özel sektör araçları sürekli olarak trafik akıĢında yer alan araçlardır. Buna karĢın trafik 
toplumunun çoğunluğunu oluĢturan hususi araçlar trafikte daha az yer alırlar. Ancak sayılarının çok-
luğundan dolayı sanki tüm trafik onlardan oluĢur sanılır. 

 

 

Resim 4 
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Trafik Toplumunda Birey Aktivitelerinin Topluma Etkileri 

Her toplum yapısında olduğu gibi trafik toplumunda da bireylerin davranıĢları toplumu etkiler nasıl ki 
atletizm yarıĢlarında tavĢan atletler rekorlar kırılmasına yön verirler ve yine tazı yarıĢlarında hız için 
tavĢan kullanılır ve bu davranıĢlar canlıların davranıĢlarına performanslarına etki eder trafikte de 
durum böyledir.Trafik dolaĢımında daha uzun zaman geçiren toplu taĢıma araçları,kamu kurumları ve 
özel sektöre hizmet veren araçlar trafik kitlesini yönlendirmede üstün bir etkiye sahiptir.Trafik hareket-
lerinde bu araçlar diğer kitleyi peĢine takıp istediği gibi yönlendirme gücünü büyük oranda elinde 
tutar. 

 

 

Resim 5 

(Trafik Toplumunda Ticari Taksiler) 

 

Trafik Hareketinde TavĢan Sürücüler 

Trafik toplumunda trafik hareketinde daha fazla yer alan araçların trafik toplumu üzerindeki kötü etkisi 
iyi yöne çevrilebilir. Bunun için trafik hareketinin daha fazla olduğu Ģehir merkezlerinde toplu taĢıma 
araçları (belediye otobüsleri,ticari taksiler vs.), kamu kurumları adına hizmet veren araçlar (resmi ve 
kiralık araçlar  vs.)  tavĢan sürücü ilan edilmeli ve bu konuda eğitilmelidirler.Ayrıca devlet kendi ku-
rumlarında görev alan araçlar için kamu kurumlarını uyarmalı ve bu konuda hizmet içi eğitimler ver-
melidir. 
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Resim 6 

 

TAVġAN SÜRÜCÜ KĠTLESĠ NASIL OLUġTURULACAKTIR 

Trafik kitlesi içerisinde tavĢan sürücü olmayı  bir grup bulmak daha önemlisi bu grubu sürekli olarak 
kurallara uyacak Ģekilde  trafiği yönlendirmesi ve kurallara harfiyen uyması farklı bir sorundur. Peki bu 
grubu bu Ģekilde davranmaya nasıl yönlendirebiliriz? Bunun için ehliyet sistemlerimizin sorgulanması 
gerekir. Yapılması gereken tavĢan sürücülük yapacak olan gruba normalden farklı ehliyet verilmesi-
dir. Ülkemizdeki mevcut sürücü belgeleri tabloda yer almaktadır.  

A1 Motorlu bisiklet  kullanacaklar için 

A2 Motosiklet kullanacaklar için 

B Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için 

C Kamyon kullanacaklar için 

D Çekici kullanacaklar için 

E Otobüs kullanacaklar için 

F Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için 

G ĠĢ makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için 

H 
Hasta ve sakatların kullanabileceği Ģekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz 
edilmiĢ motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için 

K Sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için 

 Uluslar arası sürücü belgesi 

Tablo  1 

(Ülkemizde verilen sürücü belgesi türleri) 
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Tablo 1 de gösterilen sürücü belgesi türleri tüm sürücülere eĢit yaklaĢımla verilmektedir. Kanunda 
belirtilen Ģartları sağlayan herkes bu türlerden istediği ehliyeti alabilir.Ancak devamındaki araç kul-
lanma sıklığı ya da sürücünün nerede ne Ģekilde araç kullanacağı sorgulanmamaktadır.Ehliyet sınıf-
landırma sisteminde diğer sürücülerle karĢılaĢma sıklığı kesinlikle göz önüne alınması gereken bir 
etkendir.Sürücü sınıflandırılmasında ve ehliyet verilmesi ve denetimlerinde  hatta trafik cezalarında 
bu ayrım yapılmalıdır.Bu Ģekilde hazırlanan bir sınıflandırma Tablo 2 de verilmiĢtir. 

 

1.Grup Sürücü 
Ehliyeti 

Kanunda belirtilen ehliyet türlerinden herhangi birine sahip mesleği çalıĢma 
saatleri içerisinde hiç durmadan hareket eden araçları idare eden araç kulla-
nıcıları (ġehiriçi ve Ģehirler arası  toplu taĢıma araçları taksiler Kamu kurum 

ve kuruluĢlarının emrinde sürekli veya geçici çalıĢan araç kullanıcıları ve 
günde 200 km den fazla seyahat etmeyi gerektiren mesleklerde çalıĢan araç 

kullanıcıları) 

2.Grup Sürücü 

Ehliyeti 

Kanunda belirtilen ehliyet türlerinden herhangi birine sahip 1.grup Sürücü 
Ehliyeti grubu dıĢındaki tüm araç kullanıcıları 

Tablo 2 

 

Araç sürücülerinin  bir çoğu tablo 2 1.grupta yer alan araç sürücülerinin trafikte bozulmaya neden bir 
grup olduğu konusunda hem fikirdir. Bu gruplandırmadaki amaç ise trafiği sürekli kullanan bu grubu 
ele geçirerek diğer sürücüleri doğru davranma konusunda eğitmektir.1.grup içerisinde yer alan toplu 
taĢıma araçları kullanıcıları ve taksi kullanıcıları tavĢan sürücü ilan edilmeli ve bu gruba özel eğitim 
verilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Araç kullanmak insanın bireysel olarak gerçekleĢtirdiği bir eylemdir. Gerçek toplumdan trafik toplu-
muna adım atan bir insan araç kullanırken çevresindeki diğer trafik bireylerinden büyük oranda etkile-
nir. Sürekli kaos içerisinde yer alan bir toplumda yaĢayan bir birey nasıl ki çevresinde olanlara ayak 
uydurmak zorundadır trafikte de bu durum böyledir.Bu nedenle trafik içerisinde yer alan onlara yol 
gösteren ve doğru hareket eden bir grubun var olması gereklidir.Bu grup üyeleri trafikte sürekli yer 
alan bir grup olmalı ve özel hükümlere tabi olmalı, özel ehliyet sahibi olmalıdır.Ülkemizde bu gruba en 
uygun olanlar toplu taĢıma araçları sürücüleri,ve kamu kurumları adına hizmet veren araç grupları-
dır.Zaten trafikte en çok Ģikayet edilen azınlığı oluĢturan grubun üyeleri de bunlardır. 
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KARAYOLU ULAġIMINDA AġIRI HIZ VE SANAL ULAġIM ġERĠDĠ ĠLĠġKĠSĠ 

Mahir DEMĠR 

 

ÖZET 

Karayolları birçok bilim dalının ortak çalıĢmasıyla oluĢturulur. Ancak yolun trafik kitlesini arkasına alıp 
yönlendiren bilimi geometridir. Tasarımcı yol güzergahını belirlerken yol yatay ve düĢey güzergahını 
çalıĢken ve özellikle kavĢak bölgelerindeki tasarımlarında bu bilim dalından azami ölçüde yararlanır. 
Ancak tasarımcı yol tasarımını yaparken nasıl ki bu bilimi kullanır yolu kullanan  bazı sürücülerde 
tasarımcının kullandığı geometrik kuralların açıklarını bularak yolun olması gereken kullanım Ģeklini 
yine bu bilimi kullanarak değiĢtirir. Bu kullanım Ģekillerinden en yaygın olanı sanal ulaĢım Ģeridi olarak 
tabir edilmesi gereken sürücünün seyahat esnasında hızını azaltmamak için kendisine ait olmayan 
Ģeridinde bir kısmını kapsayacak Ģekilde kendisine yeni bir ulaĢım Ģeridi oluĢturmasıdır. Yazımızda 
ağırlıklı olarak bu konu üzerinde durulacak ve ülkemiz karayollarından örnekler verilecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yol,Araç,Sanal UlaĢım ġeridi,AĢırı Hız. 

 

KISACA KARAYOLU TASARIMI 

Üzerinde her gün milyonlarca aracın hareket ettiği karayolları belli geometrik kurallar çerçevesinde 
hazırlanan projelere göre inĢa edilirler.Bu kurallar sırasıyla yol yatay geometrisi buna bağlı olarak 
oluĢturulan düĢey geometri ve her ikisine bağlı olarak yapılan modelleme iĢleminden ayrıca yol kesi-
Ģimlerinde oluĢturulan kavĢak tasarımlarından oluĢur.KavĢak tasarımları yapılırken ayrıca kendi 
içerisinde bir takım kurallara bağlı kalınarak çalıĢılır.  

Yol Yatay Geometrisi: 

Yol yatay geometrisini belirlemek karayolu tasarımının en zor bölümünü oluĢturur.Zira iki nokta ara-
sında tasarımcının yol yatayını  konforlu ve güvenli  bir biçimde belirlemesinin yanı sıra birden fazla 
değiĢkeni de aynı anda düĢünerek iĢin içinden optimum bir çözümle çıkması gerekir.Ġki nokta arasın-
da yol yatayı çalıĢmak isteyen bir tasarımcı; 

-Arazinin topoğrafik özellikleri 

-Arazinin jeolojik yapısı 

-varsa kültürel değerler 

-Varsa Ģehir geçiĢleri ve imar alanları 

-Yolun güneĢe ve kuzeye göre konumu 

-Yatay düĢey kurb çakıĢımlarının önlenmesi 

-Belli kilometrelerde sürücü uyarılmasını sağlamak amaçlı 

Yatay kurblar vs. 
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Gibi özellileri göz önüne almalı ve tüm bu değiĢkenleri ayrıca bu değiĢkenlere bağlı veya bağımsız 
olarak ortaya çıkabilecek diğer özel durumları değerlendirmek zorundadır. ġekil 1. 

  

    

ġekil 1 

Yol DüĢey Geometrisi 

 

Yol  yatay geometrisi ile ortak düĢünülerek karar verilen düĢey geometri seyehat esnasındaki sürüĢ 
konforunu ve güvenliğini doğrudan etkiler.Yatay güzergahla birlikte düĢünülerek tasarlanır.Modelleme 
anındaki yarma dolgu hacmini yol planlanırken göz önüne alınan konfor ve gereklilik kriterlerine göre 
etkiler.ġekil 2 

 

ġekil 2 

KavĢak Yerleri Tespiti ve Ġki boyutlu Yol Planının Hazırlanması 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

176 

Yol yatayı ve düĢeyi belirlendikten sonra modellemede kullanılacak olan enkesit tipi kullanılarak iki 
boyutlu yol planı hazırlanır ve hazırlanan bu yol planı üzerine ihtiyaç duyulan kavĢaklar yerleĢtirilip 
çizimler yapıldıktan sonra modelleme aĢamasına geçilir. ġekil 3 

 

ġekil 3 

Modelleme AĢaması 

 

Hazırlanan iki boyutlu yol planı düĢey güzergah ve araĢtırma raporları verileri göz önüne alınarak 
yolun 3 boyutlu modellemesi yapılır ve uygulama enkesitleri ile Ģevli planlar oluĢturulur.Yapıma yöne-
lik yol verileri elde edilir.ġekil 4  

 

 

ġekil 4 

BölünmüĢ Yol Enkesit Tipi 
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    Ülkemizde son dönemde yapımı çalıĢmaları hız kazanan bölünmüĢ yolların büyük bir çoğunluğun-
da kullanılan enkesit tipi Ģekil 5 ve resim 1 de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 5 

 

 

 

 

Resim 1 

(Karayolu Enkesit Tipi) 
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KARAYOLUNDA ARAÇ DAVRANIġLARI 

Sanal UlaĢım ġeridi 

Karayolunda seyahat halindeki bir sürücünün karayolu kritik kesimlerinde (kavĢak,keskin kurblar vs.) 
yolun projesinde hesaplanan hız sınırlarını kendine göre güvenli bir biçimde aĢabilmek için güzergah 
üzerinde kendisine sanal olarak oluĢturduğu bir trafik Ģeridi üzerinde hareket etmesi Ģeklinde tanım-
lanır.Bu hareket Ģeklini çizim ortamında aĢağıdaki Ģekillerle açıklayabiliriz. 

 

ġekil 6 

(Proje hesaplarına göre aracın kullanması gereken trafik Ģeridi yüzeyi) 

 

 

 

 

ġekil 9 

(KavĢak alanında yatay kurb üzerinde doğru hareket yüzeyi) 
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ġekil 10 

(Sürücünün Hız azaltmamak için kendisine oluĢturduğu sanal Ģerit) 

 

KARAYOLLARINDA SANAL ULAġIM ġERĠDĠ OLUġMA RĠSKĠNE SAHĠP KRĠTĠK KESĠMLER 

Karayollarında sanal ulaĢım Ģeridi oluĢabilecek kesimler, sürücüye  geometrik anlamda baĢka  hare-
ket Ģekilleri yapabilmesine olanak sağlayan  kesimlerdir. Güzergahta deverin çatı eğimini (-%2) aĢtığı 
kesimler ve KavĢak bölgeleri bu kesimler arasında yer alır. 

KAVġAK TĠPLERĠNE GÖRE SANAL ULAġIM ġERĠDĠ 

Sığınmalı KavĢaklar 

Tasarım özelliklerine uygun bir biçimde oluĢturulan bu tür kavĢaklarda sanal ulaĢım Ģeridi oluĢması 
beklenmez. 

 

 

 

ġekil 11 
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Sığınmalı kavĢaklarda yol kullanım Ģeridi bir kurbla yer değiĢtirmediği için sanal ulaĢım Ģeridi gibi bir 
problemle karĢılaĢılmaz. 

 

10-12 Metre Yarıçaplı Standart Dönel KavĢaklar 

 Karayollarımızda sıklıkla gördüğümüz ülkemize özgü kavĢak  tipidir. KavĢak geçiĢi orta refüj geniĢ-
lemesini sağlayan kurblarla olduğu için sanal ulaĢım Ģeridi oluĢmasına uygundur. 

Ģekil 9 da bu tür kavĢak Ģekli yer almakta Ģekil 11 de ise kavĢakta oluĢan sanal ulaĢım Ģeridi yer 
almaktadır. 

 

 

Resim 2 

(KavĢakta Sanal UlaĢım ġeridi OluĢumu) 

 

Modern Dönel KavĢaklar 

 

  Modern dönel kavĢaklarda orta ada tüm trafik Ģeritlerini tamamıyla kapattığından dolayı sanal ula-
Ģım Ģeridi oluĢması gibi  bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Modern dönel kavĢaklar hızı kanun-
ların ve bilimsel gerçeklerin belirlediği sınırlara çektiği için sürücüler tarafından yoğun olumsuz tepki-
ler almaktadır. 
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ġekil 12 

Keskin Kurblarda Sanal UlaĢım ġeridi 

 

   Genellikle topoğrafyası bozuk arazilerde yol tasarımı yapılırken oluĢan bu tür kurblarda  araçlar yol 
tasarımı yapılırken belirlenen hız limiterini aĢabilmek için sanal ulaĢım Ģeridi oluĢtururlar.ġekil 12 de  
bu durum belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 

ġekil 13 
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SANAL ULAġIM ġERĠDĠ OLUġUMUNUN ÖNLENMESĠ 

Yol Standartlarının Yükseltilmesi 

Sanal ulaĢım Ģeridi oluĢumunun önlenebilmesi için yapılması gerekenlerin baĢında yol tasarımlarının 
düĢünce mantığının değiĢtirilmesi gelmektedir. Araçların teknolojik anlamda çok geliĢtiği  üst hız 
limitlerinin bile sürücülere yetersiz geldiği günümüzde sürücüleri yol tasarımlarını sürücülerin keyfi 
hareket edebilmesine uygun Ģekilde tasarlamak yanlıĢ bir mantıktır. 

Sanal UlaĢım ġeridi Alanlarında Fiziki Sollama Yasağı Getirilmesi  

Yol güzergahında sanal ulaĢım Ģeridi oluĢabileceği düĢünülen yerlerde araçların kendi Ģeritleri dıĢına 
çıkmaları fiziksel olarak önlenmeli bunun için solama çizgisi uygun bir yolla ayrılmalı ya da tek Ģerit 
uygulamasına gidilmelidir.  

KavĢak Tiplerinin Gözden Geçirilmesi 

Sanal ulaĢım Ģeridi oluĢumunun yoğunlukta olduğu yerlerden biride kavĢak bölgeleridir. Bu nedenle 
karayollarındaki kavĢak tiplerinin sanal ulaĢım ġeridi oluĢumunu önleyecek Ģekilde seçilmesi veya 
tasarlanması gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Karayollarındaki tasarım kusurlarının baĢında sanal ulaĢım Ģeridi oluĢumunun önlenmesine yönelik 
çalıĢmaların yapılmaması gelmektedir. Karayolu tasarımı kapsamında sanal ulaĢım Ģeridinin tanım 
olarak eklenmesi ve iki boyutlu yol planı çalıĢmalarında bu tanımın gerektirdiği önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu sayede tasarımın ve kanunların gerektirdiği hız kurallarına uyumun sağlanmasına 
yardımcı olunacaktır. 
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ġEHĠRĠÇĠ EġDÜZEY KAVġAK VE YOL STANDARTLARI VE UYGULAMALARI 

Mehmet SÖYLEMEZ 1 

1. GĠRĠġ 

Bilindiği gibi, trafik kazalarının pek çok sebebi vardır. Sürücü, yaya ve yolcu olarak yol kullanıcılarının 
kural ihlalleri ile yol altyapısı ve denetim yetersizliği pek çok ülke de olduğu gibi ülkemizde de kazala-
rın baĢlıca sebepleri arasında yer almaktadır.  

Ülkemizde yol altyapısının kazalardaki rolü önemli olmakla birlikte, yol kusurlarından kaynaklı kazalar 
istatistiklerde %1‘in altındadır. Bunun sebebi kaza tutanaklarının trafik mühendisliği ve kaza analizi 
bakımından yeterli bilgiye sahip olmayan trafik polisi veya trafikten sorumlu jandarma tarafından 
tutulmasıdır. Kaza Tutanağı düzenlenirken genelde kusur verilebilecek bir kiĢi aranmakta, yol kusurla-
rı olarak da sadece yolda görünen eksiklik ya da yol çökmesi gibi yolun görünür yapısal bozulması 
gösterilmektedir. Dolayısıyla, yol ve çevre özelliklerinin, yol kullanıcılarının kaza öncesi ve kaza sıra-
sındaki davranıĢlarına olan etkisi göz önüne alınmamaktadır. Örneğin, düĢey eğimli bir yolda (rampa-
da) tırmanma Ģeridi yapılması gerekli olduğu halde yapılmamıĢ ise bu durum tehlikeli sollamayı teĢvik 
eden bir yol kusurudur.2 

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢmanın amacı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarını en aza indirilmesine katkı sağlamaktır. 
Trafik kaza unsurları arasında bulunan yol kusurları incelenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Yol kusurları arasında sayabileceğimiz belki de günlük hayatımızda çokta dikkat etmediğimiz Ģehir içi 
yol ve kavĢak standartlarına genel bir bakıĢ ve örneklerle konu anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

3. BULGULAR 

ġehir içi yol ve kavĢaklarla ilgili mevcut en az 28 adet Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırla-
nan standart bulunmaktadır. Bu standartlar aĢağıda liste halinde verilmiĢtir. Mevcut standartlar ince-
lendiğinde bazılarının konu ve içerik bakımından aynı ya da birbiriyle yakın iliĢki içinde olduğu görüle-
bilir.  

 

TSE Standardları (ġehiriçi Yollar ve KavĢaklar) 

S. 
N
o 

TS No Konusu 
Kabul 
Tarihi 

  

1 TS 7249  ġehiriçi Yolları- Boyutlandırma ve Tasarım Esasları 
17.05.19
89 

Yol 
Tasarım 2 TS 8443  ġehiriçi Yollar- Yol Altyapısı 

14.04.19
90 

3 TS 11522  ġehiriçi Yollar- Kurp ve Eğimlerin Tasarımı 10.01.19

                                                           
1 ĠnĢaat Mühendisi, EGM Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara, TÜRKĠYE 
2 H.Onur TEZCAN, Nadir YAYLA ―Yol Güvenliğinde Mühendislik Denetimi‖ 
   http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/12067.pdf (21.03.2012) 

http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/12067.pdf
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95 

4 TS 11781  
ġehiriçi Yollar- Zirve (Pik) Saat Trafik AkıĢ Hesaplama 
Kuralları 

25.07.19
95 

5 TS 12008 ġehiriçi Yollar - Trafik Hizmet Seviyesi ve Yol Kapasiteleri 
01.04.19
96 

6 TS 12126  ġehiriçi Yollar - Tek Yönlü Yollar 
08.02.19
97 

7 TS 6283 Yol Sathı Hız Kontrol Elemanları - Tümsekler (Kasisler) 
01.12.19
88 

8 TS 12254  
ġehiriçi Yollar - Yolda ve Yol Kenarında Yapılan ĠnĢaat ve 
Tamirat ĠĢlerinde alınacak Emniyet Tedbirleri 

14.04.19
97 

9 TS 7769  ġehiriçi Yollar - KavĢaklara Ait Tarifler 
23.01.19
90 

KavĢak- 
lar 

10 TS 8503  ġehiriçi Yollar - KavĢak Tipi Seçim Kriterleri 
30.10.19
90 

11 

TS 11784  
ġehiriçi Yollar - IĢık Kontrolsüz Hemzemin KavĢak Tasarım 
Esasları 

25.07.19
95 

TS 
11784/T1 

ġehiriçi Yollar - IĢık Kontrolsüz Hemzemin KavĢak Tasarım 
Esasları 

18.09.19
97 

12 

TS 11937  
ġehiriçi Yollar-IĢık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin KavĢak 
Tasarım Esasları 

16.01.19
96 

TS 
11937/T1  

ġehiriçi Yollar-IĢık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin KavĢak 
Tasarım Esasları  

18.09.19
97 

 TS 
11937/T2  

ġehiriçi Yollar-IĢık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin KavĢak 
Tasarım Esasları 

11.11.19
97 

13 TS 8252  
ġehiriçi Yollar - KavĢaklarda Emniyet, Kapasite ve Ekono-
mik Kurallar 

03.04.19
90 

14 TS 10155  ġehiriçi Yollar - Refüjler ve "U" DönüĢü Tesisleri 
14.04.19
92 

15 TS 7635  ġehiriçi Yollar- Yaya Geçitleri Seçim Esasları 
21.11.19
89 

Yayalar 

16 TS 7937  
ġehiriçi Yolları- Yaya Kaldırımı Boyutlandırma ve Yapım 
Esasları 

15.02.19
90 

17 TS 12174  
ġehiriçi Yolları- Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım 
Kuralları 

18.03.19
97 

18 TS 7636  ġehiriçi Yollar- Zebra Yaya Geçitleri 
21.11.19
89 

19 TS 7768  
ġehiriçi Yollar- Pelikan Yaya Geçitleri-Yapım ve ĠĢleyiĢ 
Kuralları 

23.01.19
90 

20 TS 8022  ġehiriçi Yollar- Yaya Alt Geçitleri 
27.02.19
90 

21 TS 12716  
ġehiriçi Yollar- Yaya Kaldırımı Koruyucu Engelleri- Tasa-
rım Kuralları 

04.04.20
01 
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22 TS 9827  
ġehiriçi Yollar - Yaya Korkulukları, Yol Kenarı Ġçin (Metal) 
Yer Seçimi ve Tasarım Kuralları 

05.02.19
92 

23 TS 12576  
ġehiriçi Yollar- Özürlü ve YaĢlılar Ġçin Sokak, Cadde, Mey-
dan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve ĠĢaretlemelerin Tasa-
rım Kuralları 

08.04.19
99 

24 TS 11783  ġehiriçi Yollar- Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları 
25.07.19
95 

25 TS 9826  ġehiriçi Yollar - Bisiklet Yolları 
05.02.19
92 Bisiklet-

ler 
26 TS 10839  

ġehiriçi Yollar - KavĢaklarda Bisiklet Yolu GeçiĢleri Tasa-
rım Kuralları 

20.04.19
93 

27 TS 12360  ġehiriçi Yollar - Yol Adı Bilgilendirme ĠĢaretleri 
29.12.19
97 

Yol 
ĠĢaret- 
leri 28 

TS 12136  ġehiriçi Yollar - Yol ĠĢaretleri 
04.03.19
97 

TS 
12136/T1  

ġehiriçi Yollar - Yol iĢaretleri 
06.03.20
08 

 

TSE‘nin Ģehir içi yol ve kavĢaklarla alakalı bu kadar standardı olmasına rağmen Ģehir içi yollar ve 
kavĢaklar acaba bu standartlara uygun mu yapılıyor sorusu akıllara gelebilir.  

Bu konuyu küçük bir örnekle açıklayabiliriz: TS 11937 ―Şehir İçi Yollar-Işık Kontrollü (Sinyalize) Hem-
zemin Kavşak Tasarım Esasları‖ der ki: ―KavĢaklar da yaya sinyali kavĢak kollarındaki yaya geçitle-
rinde yaya ve araca yol veren sinyaller araç DUR çizgisi ile geçit arasında tesis edilmeli ve sinyal 
cepheleri yaya ve araca göre ayarlanmalıdır‖. AĢağıdaki resimlerde de görüleceği üzere kavĢakları-
mız da trafik lambalarının yerleri bile TSE standartlarına uymamaktadır. Bu ve benzeri birçok örnek 
verilebilir. 
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Resim 1 

 

Resim 2 

 

20 

m 

Trafik Işığı Yaya 

Geçidinden sonra 

Trafik Işığı Yaya 

Geçidinden yaklaşık 

20 m ileride 

 

Yaya Geçidi işareti 

yaya geçidinden 

sonra konulmuş 
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Yukarıda ki resimlerde de görüleceği üzere trafik ıĢığı ve yaya geçidi levhası yaya geçidinden yakla-
Ģık 20 m. sonra konulmuĢtur. Özellikle ġehiriçi yol ve kavĢak tasarımı yapmak ve uygulamakla so-
rumlu idarelerin en azından mevcut standartlara uygun tasarım ve uygulama yapmaları ile trafik 
güvenliğinin artacağı değerlendirilmektedir. 

Bu konuda yapılan araĢtırmalara bakıldığında aĢağıdaki bilgilere ulaĢılmıĢtır: 

 Sweroad Raporu (Karayolu Tasarım Raporu, Haziran 2000): 

 Türkiye'deki kavşak tipleri için benimsenmiş ulusal bir standardın olup olmadığı belli 
değildir. Kavşak esaslarındaki (Kavşak Tipleri) kavşak tipleri standart tip değil, olası 
tasarım örnekleri gibi durmaktadır. Bazı planlanan kavşak tipleri, ne temel tasarımı ne 
de detayları bakımından, güvenlik açısından uygun değildir. Buna bir örnek, yüksek 
hızlara davetiye çıkaran çok geniĢ Ģeritlere sahip kesintili dönel (rotary) kavĢaklardır. 

 Mevcut yollarda çok çeĢitli kavĢak tipleri bulunmaktadır. KavĢak alanları genelde çok 
büyük ve eğer kullanıldı ise, trafik adalarının genelde çok küçük olması nedeniyle Ģe-
ritler çok geniĢtir. Aynı zamanda kavĢakların çoğunda kesiĢme açıları küçüktür. Genel-
likle yol iĢaretlemeleri eksik olduğundan, birçok kavĢakta sürüĢün nasıl olacağı çok 
açık değildir. Netice itibariyle, güvenlik açısından önemli detaylar göz önünde bulundu-
rularak bir dizi standart kavşak üzerinde çalışılmalıdır. 

 Karayolu tasarımı yol kullanıcılarının yetenek ve beklentilerine uygun hale getirilmeli-
dir. Sürücülerin tepkileri fiili durumdan ziyade beklenilen duruma göre olmaktadır. Bun-
ların ikisi arasında fark olduğu takdirde, (söz geliĢi tasarım standartlarından dolayı) sü-
rücü karar vermekte gecikebilir veya kazaya yol açan yanlıĢ bir karar verebilir. Netice 
itibariyle, geometrik tasarımın sürücünün beklentisi ile ya da kabul etmeye istekli oldu-
ğu durum ile tutarlı olması gerekir. Tip kavşak kullanımı bu şartın yerine getirilmesinin 
bir yoludur.  

Tip kavĢağın sistematik biçimde kullanılması bu yüzden tavsiye edilir. Güvenli olduğu kanıtlanmış bir 
dizi tip kavşak incelenmeli ve bunlar bütün yeni projelerde kullanılmalıdır. Standart kavşaklarda, 
çeşitli planlama şartlarına (trafik hacimleri, ayak sayısı, vb.) uyarlanan sınırlı sayıda tip kavşaklar baz 
alınmalıdır.  

  ―Trafik Adalarının Geometrik Dizaynı‖ 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 23-25 Kasım 
2005, ĠTÜ- Ġstanbul : 

 Kavşaklarla ilgili şartnamelerimiz olmadığı için ülkemizde bu alanda hizmet veren ku-
rum ve kuruluşlar Alman veya Amerikan şartnamelerinden yararlanmaktadır. Acil ola-
rak Karayolları Genel Müdürlüğü ülkemiz şartlarına uygun şehir içi yollar ve kavşaklar 
hakkında bir şartname hazırlanmalıdır.  

 Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü her konuda olduğu gibi karayolları ile ilgili de 
standart üretmeye çalışmaktadır. Bu standartların konunun uzmanı olan kurum ve ku-
ruluşlar tarafından üretilmesi gerekmektedir. Karayolları ile ilgili konularda sadece Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü standartlar üretmelidir.  
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ―UlaĢtırma Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu Trafik Düzeni, 
Karayollarında Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu‖ 2001, Ankara 

 Tasarımı ve Düzenlenmesi Hatalı KavĢaklar: Bu kesimler karayolları üzerinde önemli 
kaza noktalarıdır. Hemzemin kavĢaklar görüĢ uzunluğunun kısıtlı olduğu yarma içi, te-
pe düĢey kurp ya da yatay kurp içinde yer almamalı ve yan yoldan ana yola giriĢte ta-
Ģıtın mutlaka durmasını sağlayıcı geometrik düzenlemeler yapılmalıdır. Karayollarımız 
üzerinde kaza kara noktası olan ve buralarda kaza olmasının nedeni geometrik düzen-
leme biçimleri olan kavşaklar bulunmaktadır. 

 KavĢak Tasarımının belirlenmesi: Kazaların yaklaşık %25.inin ve ölümlerin önemli bir 
bölümünün hasarlı kazaların çoğunluğunun kavşaklarda olduğu göz önünde tutularak 
kavşakların tasarımı ile ilgili bir tasarım standartlarının geliştirilmesi ve hangi yerde ve 
trafik koşullarında ne tür kavşak uygulanacağının bir el kitabı haline getirilmesi ve kav-
şak tasarımının bu el kitabında belirtildiği gibi yapılması gereklidir. 

 Karayolu altyapısının tasarım, yapım ve bakımında görevli teknik personelin trafik mü-
hendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalıdır. Alt yapı projeleri uygulamaya geçil-
meden önce trafik güvenliği açısından denetlenmelidir. Bu denetimden geçmeyen pro-
jeler uygulanmamalıdır. 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yapılan çalıĢma sonucunda Ģehir içi yol ve kavĢaklarla ilgili TSE standartlarının tek bir standartta (ya 
da Ģartnamede) birleĢtirilmeyiĢi, bir kısmının eski ve trafik güvenliği açısından yetersiz oluĢu tespit 
edilen eksiklikler olarak göze çarpmaktadır. Sweroad Raporunda da belirtildiği üzere trafik güvenliğini 
yükselten, belirli tip kavĢak tasarımlarının ülkemiz koĢulları da düĢünülerek hazırlanması gereği 
ortadadır.  Ayrıca Ģehir içi yol ve kavĢaklarla ilgili standartları da kapsayan tek bir Ģartname ya da 
standart hazırlanması ve yerel yönetimlere bu standartlara uyma zorunluluğu getirilmesi, aynı za-
manda da etkin bir Ģekilde denetlenmesi, yerel yönetimlerin benzer kavĢak ve yollardaki farklı uygu-
lamalarının önüne geçebileceği ve trafik güvenliğini arttıracağı değerlendirilmektedir. 
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ ARTIRMAK ĠÇĠN YOL ÜSTYAPISINDA 
UYGULANAN ÖNLEMLER 

A. Murat  ÖZBEN1 

 

ÖZET 

Karayolunda trafik içerisinde yer alan bir taĢıtın güvenliği esas olarak üç etkene bağlıdır. Araç, sürücü 
ve yol. Bu etkenlerin her birinin ayrı ayrı dikkate alınması ve anlaĢılması gereklidir. Aracın büyüklüğü, 
ağırlığı, teknik sistemleri (özellikle frenler) taĢıtın güvenli bir Ģekilde hareket etmesi ve durması için 
çok önemlidir. Sürücünün performansı ile ilgili insan faktörleri ise özellikle fiziksel yetenek ve psikolo-
jik etmenlerdir. Yol projesine ait geometrik unsurlar, iklimsel Ģartlar, yol üstyapısının durumu ve yüzey 
özellikleri de karayolunda trafik güvenliğine etki etmektedir. Bu bildiride Trafik Güvenliğini artırmak 
için karayolu üstyapısında uygulanan önlemler ele alınmıĢtır. Karayolu üstyapısında yapılacak yapılar 
ile trafik güvenliğini artırmak mümkün olmaktadır. Üstyapıda yapılacak bu uygulamalar; üstyapıda 
aĢınma tabakasında sürtünme direncinin artırılması, yol orta ekseni ve banketler boyunca titreĢim-ses 
yaratarak sürücüleri uyaran yapılar oluĢturulması ve asfalt kaplama kenarlarının Ģevli oluĢturulması-
dır. 

Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, üstyapı yüzey özellikleri, mikro, makro doku, sürtünme direnci, 
titreĢimli-sesli uyarı, güvenli kaplama kenarı 

 

1. GĠRĠġ 

Karayolunda trafik içerisinde yer alan bir taĢıtın güvenliği esas olarak üç etkene bağlıdır. Araç, sürücü 
ve yol. Trafik güvenliğini sağlamak için bu etkenlerin her birinin ayrı ayrı dikkate alınması ve anlaĢıl-
ması gereklidir. Aracın büyüklüğü, ağırlığı, teknik sistemleri (özellikle frenler) taĢıtın güvenli bir Ģekilde 
hareket etmesi ve durması için çok önemlidir. Sürücünün performansı ile ilgili insan faktörleri ise 
özellikle fiziksel yetenek ve psikolojik etmenlerdir. Yol projesine ait geometrik unsurlar, iklimsel Ģart-
lar, yol üstyapısının durumu ve yüzey özellikleri de karayolunda trafik güvenliğine etki etmektedir. 

Yol üstyapısında yapılacak yapılar ve alınacak önlemlerle trafik güvenliğini artırmak mümkün olmak-
tadır. Bu önlemler, yol üstyapısının sürtünme direncinin özellikle yatay kurplar ve kavĢaklarda artırıl-
ması, iki yönlü trafik altında olan yollarda yol orta ekseninde ve banketlerde, tek yönlü trafik altında 
olan yollarda banket boyunca titreĢimli-sesli uyarı yapıları yapılması ve yeni yapılan bitümlü sıcak 
karıĢım kaplamalarda kenarların Ģevli oluĢturulmasıdır. 

2. SÜRTÜNME DĠRENCĠ 

Sürtünme direnci taĢıtların sürüĢ güvenliği için önemlidir. Sürtünme direnci; yolun geometrik özellikle-
rine, çevre koĢullarına, iklim ve yol üstyapısının yüzey özelliklerine bağlı olarak geliĢmektedir. Üstya-
pının yüzey özellikleri ve dokusu aracın güvenli olarak durabilmesi için çok önemlidir. 

Yol üstyapısı sürtünme kuvveti; üstyapı yüzeyi ile taĢıt lastiği arasında geliĢen ve harekete karĢı 
direnç gösteren bir kuvvettir. Üstyapı yüzeyinde taĢıt lastiklerinin dönmesi ile ortaya çıkan bu direnç 

                                                           
1 Dr. Eryol Mühendislik MüĢavirlik Ltd.ġt., Ankara 
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kuvveti aĢağıda ġekil:1 ‗ de gösterilmiĢtir. Kayma direnci; yol üstyapı yüzeyinde dönen araç tekerleğ i-
nin yüzeyde kaymasını önlemesi sırasında geliĢen bir kuvvettir. Bu kuvvet hareket yönüne ters yön-
dedir.  

 

                ġekil-1: Dönen bir taĢıt tekerleğine etki eden kuvvetler (NCHRP 1-43 (2009)) 

Sürtünme direnci kuvveti; sürtünme katsayısı (μ) ile ifade edilir. Tekerlek lastiği ile yatay yönde alınan 
yol arasındaki sürtünme kuvvetinin tanjantı (F);  düĢey kuvvet veya düĢey yük (Fw) arasındaki oran-
dır. 

 

     F 

µ = ------ 

       Fw 

 

Üstyapının sürtünme direnci taĢıtları yolda tutmak için çok önemlidir. Bu kuvvet sürücülere her doğrul-
tuda ve yönde aracı güvenli bir Ģekilde kontrol etmeleri imkanı verir. Bu kuvvet karayolunun geometrik 
projelendirilmesinde ana unsurdur. Minimum duruĢ mesafesi, görüĢ mesafesi, yatay kurp ve düĢey 
kurp yarıçapları buna göre belirlenir. Genel olarak üstyapı ile tekerlek arasındaki sürtünme kuvveti ne 
kadar büyükse sürücünün taĢıtı kontrol etmesi de o kadar kolay demektir.  

2.1. Yol Üstyapısı Yüzey Özellikleri 

Üstyapı yüzey özellikleri trafik güvenliği ve sürüĢ konforu için önemlidir. Yol üstyapısı; yol kullanıcıla-
rının talep ve beklentilerini karĢılayacak Ģekilde iyi sürüĢ konforu sağlamalı ve yeterli sürtünme diren-
cine sahip olmalıdır. Asfalt aĢınma tabakasının yüzey dokusu tekerlek ile kaplama arasında geliĢen 
sürtünmenin ana unsurudur.   

2.2. Üstyapının Sürtünme Direnci ve Yüzey Dokusu Ölçümleri 

Üstyapı yüzey dokusu kaplama tabakasının bir özelliği olup esas olarak araç lastiği ile yol yüzeyi 
arasındaki etkileĢimi belirler. Bu etkileĢim özellikle yağıĢlı havalarda üstyapı yüzeyi ıslak iken mevcut 



3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU / BİLDİRİ KİTABI -3- 
 

191 

olan sürtünme direncinde, tekerleklerden oluĢan gürültüde, su sıçraması ve püskürmesinde, tekerlek-
lerin dönme direncinde ve lastiklerin aĢınmasında belirleyici olmaktadır.  

Üstyapı yüzeyine ait dokularının dalga boylarına göre sınıflandırılması Tablo-1‘de gösterilmiĢtir. 
Üstyapı yüzey dokusu; bileĢenlerin dalga boyuna bağlı olarak dört kategoriye ayrılır. Mikrodoku-
makrodoku-megadoku, dalga boyu megadokunun üst limitinden daha uzun olan doku ise düzgünsüz-
lük olarak tanımlanır.  

 

Tablo-1: Üstyapı Yüzeyi Doku Sınıflandırması 

Yüzey Dokusu Dalga Boyları (λ) 

Mikrodoku λ < 0.5 mm 

Makrodoku 0.5 mm < λ < 50 mm 

Megadoku 50 mm < λ < 500 mm 

Düzgünsüzlük 0.5 m < λ < 50 m 

Sürtünme direnci üstyapı yüzeyinin makro ve mikro dokularına bağlı olarak geliĢmektedir. AĢağıda 
ġekil-2‘de gösterildiği gibi mikrodoku küçük ölçekte üstyapı mineral agregasının bileĢenlerinin doku-
suna ve petrografik özelliklerine bağlıdır. Mikrodoku tekerlek lastiği ile üstyapı yüzeyinin temasını 
kontrol eder. Makrodoku ise büyük ölçekte üstyapının dokusuna, agreganın gradasyonuna bağlıdır. 
Bir bütün olarak bakıldığında; agrega tanelerinin durumunu ifade eder. Makrodokuyu oluĢturan agre-
ga tanelerinin yerleĢtiği düzen ve durum yağıĢlı zamanlarda yol yüzeyinde bulunan suyun tekerlek 
lastiğinin altından uzaklaĢıp uzaklaĢamamasını belirler. Eğer makrodoku bu suyu yol yüzeyinden 
uzaklaĢtıramaz ise yüksek hızla seyir eden araçların kayma direnci kaybolmuĢ olacaktır. 

 

ġekil-2: Üstyapı Yüzeyi Mikrodoku ve Makrodokusu 

 

Sürtünme direnci önemli bir üstyapı değerlendirme parametresidir.  

 Sürtünme direncinin yetersiz olması durumunda kayma nedeni ile oluĢan kazalar olmakta-
dır. 
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 Yol üstyapısında sürtünme direnci ve yüzey dokusu ölçümleri değiĢik metod ve cihazlarla 
yapılmaktadır. 

Üstyapının sürtünme direnci zamanla değiĢmektedir. Yeni yapılan bir yol üstyapısında ilk iki yıl sürtünme 
direnci yüksektir. Daha sonra taĢıt trafiğinin etkisi altında agrega yüzeyleri aĢınır ve cilalanma oluĢur. 
Özellikler KireçtaĢından elde edilen agregalar çok kısa sürede cilalanmaya uğramaktadır. Ancak Bazalt, 
Granit gibi magmatik kayaçlardan elde edilen agregalar sert ve dayanıklı olduklarından cilalanma gös-
termezler. Sürtünme direnci mevsimsel Ģartlara bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.  

Genel olarak bir karayolunun gösterdiği sürtünme direnci performansı; 

 Trafik sayısı, 

 Yol geometrisi (yatay kurp, boyuna eğim vb.) 

 Ġklim (yağıĢlı, kuru) 

 Üstyapı tipi (sathi kaplama, bitümlü sıcak karıĢım) 

 Üstyapının yaĢı, 

 Agrega özellikleri (mikrodoku) 

 Makrodoku‘ ya bağlıdır. 

Tablo- 2: Sürtünme Direnci (SN) ve Değerlendirme 

Sürtünme Direnci (SN) Değerlendirme 

≥ 35 Hafif Trafikli Yollarda (YOGT < 7000) 

31 - 34 Üstyapı sürekli gözlem altında tutulmalıdır 

< 30 
Sürtünme değerini yükseltmek için yapısal önlem 

alınmalıdır 

≥ 45 Ağır Trafikli yollarda (YOGT ≥ 7000) 

41 - 44 Üstyapı sürekli gözlem altında tutulmalıdır 

< 40 
Sürtünme değerini yükseltmek için yapısal önlem 

alınmalıdır 

 

2.3. YağıĢlı Havalarda OluĢan Kazalar ile Yol Üstyapısı Yüzey ġartları Arasındaki ĠliĢki  

Karayollarında oluĢan kazalarla ilgili çok fazla sayıda etken bulunmakla beraber, kaza sonrasında 
yapılan incelemelerde yağıĢlı havalardaki yol koĢullarında üstyapı yüzey özelliklerinin özellikle sür-
tünme direnci ve üstyapı dokusunun önemli olduğunu göstermektedir. 

YağıĢlı havalarda oluĢan kazalar ile üstyapının sürtünme direnci arasındaki iliĢkinin tam olarak ortaya 
konulması mümkün olmamakla beraber yapılan araĢtırma çalıĢmalarında trafik sayısı ve taĢıt hızı gibi 
etkenlerin aynı kalması durumunda bile üstyapı sürtünme direncinin azaldığı yol kesimlerinde yağıĢlı 
havalarda oluĢan kaza sayılarında artıĢ olduğu belirlenmiĢtir. 
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Wallman ve Astrom, (2001) yaptıkları araĢtırma çalıĢmasında, üstyapı yüzeyi sürtünme direnci öl-
çümleri ile kaza oranların arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlar ve yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yol 
yüzeyinin sürtünme direnci yükseldikçe kaza oranında düĢme olduğunu ortaya koymuĢlardır. AĢağıda 
Tablo-1 de bu durum gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-3: Üstyapı Sürtünme Direnci ile Kaza Oranı ĠliĢkisi (Wallman, Astrom 2001) 

Sürtünme Direnci 
Kaza Oranı 

(yaralanma-milyon taĢıt km) 

< 0.15 0.80 

0.15 – 0.24 0.55 

0.25 – 0.34 0.25 

0.35 – 0.44 0.20 

 

YağıĢlı mevsimlerde üstyapı yüzeyinin ıslak olduğu durumlarda sürtünme direnci de azaldığı için 
trafik güvenliği riskli bir duruma gelmektedir. Ayrıca yağıĢlı zamanlarda drenajı yetersiz olan yol ke-
simlerinde; üstyapı yüzeyi ile taĢıt lastiği arasında bir su tabakası oluĢmaktadır. Bu su tabakası yol 
üstyapısındaki sürtünme kuvvetinin kaybolmasına yol açar. Bu nedenle araç sürücünün direksiyon 
kullanımı, fren yapma, hızlanma gibi kontrol iĢlemlerine cevap vermez. TaĢıt bir tür kontrol edileme-
yen kızağa dönüĢür. Aracın yol tutuĢu/teması kaybolmuĢtur. Bu durum hidroplan/aquaplan olarak 
tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle üstyapının sürtünme direncinin ölçümlerle gözlem altında tutulması üstyapının durumu-
nun belirlenmesi ve üstyapıda yapılacak gerekli iyileĢtirmelerin planlanması, belirlenmesi büyük önem 
taĢımaktadır. 

Yatay kurplar yol hattının doğrultusunun değiĢtiği kesimlerdir. Bu kesimlerden gece görüĢ-sürüĢ 
koĢulları ve yağıĢlı havalar dahil her Ģart altında güvenli bir Ģekilde geçiĢ yapmak için sürücünün 
çevre Ģartlarına daha çok dikkat etmesi gerekir. GeliĢmiĢ ülkelerde yapılan trafik kaza analizlerinde; 
yatay kurplarda meydana gelen kazaların, düz yol kesiminde olan kazalardan üç kat daha fazla oldu-
ğu belirlenmiĢtir. Bu istatiksel sonuç karayolunda yatay kurplarda yeni trafik güvenliği önlemleri alın-
masına yol açmıĢtır. Bu nedenle yatay kurplarda ilave trafik iĢaretlemeleri ve üstyapının sürtünme 
direncinin yükseltilmesi için değiĢik yüzey kaplamaları uygulanmaktadır. 

2.4. Üstyapı Sürtünme Direnci Yönetimi 

Karayolu üstyapısının projelendirilmesi, yapımı ve bakımının sürekliliğinin sağlanması güvenli bir 
trafik akıĢı için gereklidir. Bu gereksinimden hareket ederek yapımı tamamlanan ve servis altında olan 
yollarda Üstyapı Sürtünme Direnci Yönetimi (ÜSDY) programı oluĢturulmalıdır. Bu program; üstyapı 
yüzeyinin sürtünme direncinin, mikrodoku ve makro doku seviyelerinin her zaman istenilen düzeyde 
olmasını sağlayacak böylece sürtünme direnci yetersizliği ile oluĢan kaza riskleri minimize edilecektir. 
Üstyapı Sürtünme Direnci Yönetiminin (ÜSDY) amaçları; 
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1. Trafik servisi altında olan otoyol, devlet yolu ve il yollarında sürtünme direnci ve yüzey do-
kusu ölçümleri yaparak değerlendirmek bu yolların durumlarını ortaya koymak, 

2. Bu yollarda sürtünme direncini yükseltmek için mikro yüzey kaplama ve diğer önlemleri al-
mak, 

3. YağıĢlı havalarda oluĢan kazalar ile yol üstyapı sürtünme direnci arasında olabilecek iliĢki-
leri incelemek, korelasyon yapmak, 

4. Üstyapı sürtünme direncini yükseltmek için yeni mikro yüzey kaplamaları tasarım ve uygu-
lama esaslarını araĢtırmak, 

Üstyapı Sürtünme Direnci Yönetimi (ÜSDY) geliĢmiĢ ülkelerde trafik güvenliğini sürdürmek için uygu-
lanan bir sistemdir. Ülkemizde de karayollarında trafik güvenliğini artırmak için uygulanması yerinde 
olacaktır. 

3. TĠTREġĠMLĠ-SESLĠ UYARI YAPILARI  

Yol üstyapısında oluĢturulan ―titreĢimli-sesli uyarı yapıları‖ baĢka bir ifade ile uykudan uyandırıcı 
çizgiler bir yol güvenlik elemanı olup dikkati azalan/dağılan sürücüleri potansiyel tehlikelere karĢı; 
tekerleklerden gelerek aracın tüm gövdesini etkileyen, hissedilen bir titreĢim ve uzun süreli, tekrarla-
nan seslerle uyaran yapılardır.  

TitreĢimli-sesli uyarı yapısı, genellikle trafik akıĢ yönünde banket kenarı boyunca veya yol eksen hattı 
boyunca yerleĢtirilir. Böylece sürücü kendi Ģeridi dıĢına çıktığı zaman tekerleklerin teması ile oluĢan 
titreĢim ve sesle sürücüyü uyarır. TitreĢimli-sesli uyarının uzun süre devam etmesi sürücü için tehlike-
li bir noktaya gelmeden aracın durdurulması gerektiğini belirtir. TitreĢimli-sesli uyarı yapılarının; sürü-
cülerin dikkatinin azalması/dağılması sonucunda oluĢan kazaları azalttığı belirlenmiĢtir. Bu yapılar 
trafik güvenliğini sağlamak için etkili ve maliyeti düĢük imalatlardır. Bazı yol kesimlerinde titreĢimli-
sesli uyarı yapıları yol çizgi boyası ile boyanmaktadır. Bu durumda geceleri ve kötü hava Ģartlarında 
yol ekseninin ve kenarının görünürlüğü artırmıĢ olmaktadır.  

Üstyapı yüzeyinde kaplamayı kazıyarak veya kaplama üzerine yükseltici elemanlar yerleĢtirilerek 
oluĢturulan titreĢimli-sesli uyarı yapılarının iki ana uygulaması bulunmaktadır: 

 Yol orta ekseni boyunca uygulanan yapı: 

Özellikle iki Ģeritli ve çift yönlü trafik altında olan yol kesimlerinde karĢı-karĢıya oluĢan çarpıĢmalar ve 
aracın birbirini geçmesi sırasında oluĢan çarpıĢmaların önlenmesinde önemli bir karĢı önlemdir.  

 Banket boyunca uygulanan yapı: 

Banket boyunca uygulanan titreĢimli-sesli uyarı yapısı taĢıtın yoldan çıkması sonucunda oluĢan 
çarpıĢmaları önlemede etkilidir. Bu yapılar sürücüleri kendi Ģeritlerinden ayrıldıklarını uyarmak için 
kullanılmaktadırlar.  

Bu uygulamaların dıĢında kavĢaklara yaklaĢıldığı zaman, aracın hızının düĢürülmesi istenildiği yer-
lerde, yol yapım inĢaatı kesimlerinde de sürücüleri uyarmak için kullanılmaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar; titreĢimli-sesli uyarı yapılarının kırsal kesimde yer alan yollarda kazaları önemli 
ölçüde düĢürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu uygulama düĢük maliyetli bir trafik güvenliği önlemidir. 
Yasal hız sınırı 90 km/saat ve üzerinde olan tüm yollarda uygulanabilmektedir. 
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ġekil-3: Yol Orta Ekseninde Uygulanan TitreĢimli-Sesli Uyarı Yapısı Plan ve Kesit 

 

 

 

ġekil-4: Yol orta ekseninde ve bankette uygulanan titreĢim-sesli uyarı yapıları 

 

4. GÜVENLĠ KAPLAMA KENARI 

Güvenli kaplama kenarı uygulaması; bitümlü sıcak karıĢım yapılması sırasında, asfalt kaplama kena-
rının banket tarafında yaklaĢık 30 derece eğimle tamamlanmasıdır. Bu yeni teknolojik uygulama trafik 
güvenliği için yararlı olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu Ģekilde banket kenarından dıĢarı düĢen teker-
lekden dolayı aracın kontrolunun kaybolması önlenebilmek, aracın yeniden yol platformuna geri 
dönmesi sağlanabilmektedir. Bu önlem; yol üstyapısının servis ömrü sürecince etkili olan ve trafik 
güvenliğini artıran düĢük maliyetli bir uygulamadır. Daha önceki deneyimlerden bilindiği gibi dik yü-
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zeyli olarak bırakılan kaplama kenarlarının trafik güvenliği için bir tehlike oluĢturduğu ve bu kesimler-
de çok ciddi kazalara, araç devrilmelerine yol açtığı bilinmektedir. Güvenli yol kenarı; A.B.D. de bir 
çok eyalette artık standart bir yapım tekniği olarak uygulanmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda bu uygu-
lamanın iki yönlü yollarda olan toplam trafik kazaları içerisinde % 6 oranında bir azalma yarattığı 
belirlenmiĢtir. 

 

Üstyapı kaplama kenarından veya banket tarafından düĢerek oluĢan kazalar incelendiğinde bu ka-
zaların oluĢumunda etkili olan ve risk yaratan unsurların;  

 

– Aracın hızı, 

– Aracın ve lastiklerin durumu, 

– Sürücünün deneyimi, 

– DüĢülen yükseklik, 

– Üstyapı kaplama kenarının Ģekli olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Banket kesimi granüler malzeme ile oluĢturulan karayollarında zaman içerinde banket malzemesi 
yağıĢlarla vb etkenlerle erozyona uğrayarak malzeme kaybı olmakta özellikle asfalt kaplama ile ban-
ket arasında yol boyunca, uzun tülde devam eden kot farklılıkları oluĢmaktadır.  

Eğer kaplama kenarı veya düĢük banket yüksekliği 5 cm den daha büyük ise aracın devrilme riski 
oluĢmaktadır. Kaplama kenarının eğimli (30 °) olarak teĢkil edilmesi bitümlü sıcak karıĢım malze-
mesini yola seren finiĢere eklenen basit bir aparatla kolayca yapılabilmektedir. 

 

 

ġekil-5: B.S.K. kaplama tabakası kenarının trafik güvenliğini artıracak Ģekilde oluĢturulması 
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ġekil-6: Güvenli kaplama kenarı teĢkil edilmesi (30° eğimli) 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Trafik kazalarının sayısını azaltmak, bu kazalar sonucunda oluĢan yaralanma ve ölümleri minimum 
düzeye indirmek için bir eylam planı hazırlanmalıdır. Bu plan çerçevesinde konu ile ilgili tüm kurum ve 
kuruluĢların koordinasyon ve uyum içerisinde, ortak bir amaç doğrultusunda çalıĢması gereklidir. Çok 
kapsamlı olan bu konuda sürücü- taĢıt- yol üçgeni içerisinde trafik güvenliğini artırmak için yol üstya-
pısında alınması gereken önlemler de yer almaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde yapılan araĢtırma ve çalıĢ-
malar sonucunda trafik güvenliğini sağlamada etkinliği anlaĢılan bu önlemlerin ülkemizde de uygu-
lanması yerinde olacaktır. 

Bitümlü sıcak karıĢımda kullanılan agrega kalitesi, türleri ve karıĢım dizaynı üzerinde araĢtırma ça-
lıĢmaları yapılarak yol üstyapısının yüzey dokusunu ve sürtünme direncinin yüksek olmasını sağlaya-
cak karıĢım tipi belirlenmelidir. YağıĢlı havalarda sürtünme direnci daha da azalan yol kesimlerinde; 
özellikle yatay kurplar, kavĢaklarda bu tip asfalt karıĢımlar yapılmalıdır.  

Yapımı tamamlanan ve servis altında olan yollarda Üstyapı Sürtünme Direnci Yönetimi (ÜSDY) prog-
ramı oluĢturulmalıdır. Bu program; üstyapı yüzeyinin sürtünme direncinin, mikrodoku ve makro doku 
seviyelerinin her zaman istenilen düzeyde olmasını sağlayacak böylece özellikle yağıĢlı havalarda, 
sürtünme direnci yetersizliği ile oluĢan kazalar azalacaktır. A.B.D. Ulusal UlaĢım Güvenlik Kurumu 
tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırma çalıĢması sonucunda; sadece yol üstyapısında sürtünme diren-
cinin artılması ile ıslak asfalt kaplama üzerinde oluĢan kazaların % 70 inin önlenebileceği, bu tür 
kazaların minimuma indirilebileceği ortaya konulmuĢtur.   

Yol orta ekseni boyunca ve banket kenarlarına yapılan titreşim-sesli uyarı yapıları ise özellikle sürücü 
hatalarına karĢı etkili bir önlemdir. Bu yapılar; uzun saatler boyunca araç kullanan bu nedenle dikkati 
azalan, dalgın sürücülerin bilinçsiz olarak yol dıĢına çıkmaları sırasında titreĢim-ses oluĢturarak onları 
uyarmaktadır. Bu yapılar sürücü reaksiyonunun olumlu yönde geliĢmesini sağlamakta ve kaza riskini 
düĢürmektedir. 
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Bitümlü sıcak karıĢım kaplama ve banket kenarlarının eğimli olarak yapılması ile oluĢturulan güvenli 
yol kenarı uygulaması ise düĢük kaplama veya banketten aĢağı düĢen taĢıtların tekrar yola dönmesi-
ni sağlamaktadır. Bu Ģekilde oluĢan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen trafik kazaları önlenebilmekte-
dir. Güvenli yol kenarı yapımı kolay, maliyeti düĢük fakat etkili bir trafik önlemidir.  
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KARAYOLU TRAFĠK DENETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR 

 

     Niyazi DAġDEMĠR1   

 

ÖZET 

GeliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de trafik konusu önemli sorunların 
baĢında gelmektedir. 18 Mayıs 1953 gün ve 8411 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ( KTK ) ile uluslararası ―Trafik‖ sözcüğü ülkemizce de 
kabul edilmiĢtir. Müteakip 18 Haziran 1985 tarihinde 2918 sayılı KTK yürürlüğe girmiĢ, ihtiyaçlara 
binaen 30.12.2009 tarihine kadar 27 kez değiĢik yapılmıĢsa da(Dr. Murat 2010), geliĢmiĢ ülkeler 
düzeyinde istenilen sonuç alınamayarak günümüze gelinmiĢtir. 

 2011 yılında ülkemizde; 16 milyon araç ve 22,7 milyon sürücü, 23.350 personel ile kısmen elektronik 
sistemlerden faydalanılarak ġerit Daraltma Yöntemlerine ĠliĢkin Yönerge esaslarına göre denetlen-
meye çalıĢılmaktadır. Trafik eğitimi; insanlarımızın trafik kurallarına uyma konusundaki tutumlarının 
geliĢtirilmesi açısından son derece önemlidir. Trafikteki riskleri algılama niteliği yeterince geliĢmemiĢ 
yeni sürücülerin eklenmesi ile her yıl sürücü ve araç sayısı 750.000 kadar artmaktadır. 2011 yılında 
meydana gelen 1.238.928 trafik kazasında 238.074 kiĢinin yaralandığı, 3.835 kiĢinin hayatını kaybet-
tiği Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin tetkikinden anlaĢılmıĢtır(E.G.M. Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı 
2011).  

 GeliĢmiĢ ülkelerde karayolundan yük taĢımacılığında faydalanma % 27 oranında iken, ülkemizde % 
94 oranındadır(Dr. Murat 2010). Trafik kazalarının ve sonuçlarının geliĢmiĢ ülkeler seviyesinde olma-
sı için, karayolu üzerindeki kullanım baskısı azaltılmalı, ulaĢtırma amacına yönelik olarak uygulanabi-
lir mahiyette politikaların tespit edilmeli, demiryolları daha aktif hale getirilmeli, karayolu ulaĢımında 
kalite arttırılmalı, deniz ve havayollarının daha fazla kullanılması için teĢvik edici kararlar alınmalı ve 
ivedilikle uygulanmalıdır. Trafikte düzenin sağlanması, kural ihlali yapan sürücülerin caydırıcı nitelikte 
cezai iĢleme tabi tutulması için, denetimlerin yeterli ve eğitimli personel, uygun araç, gereç ve ma l-
zeme ile etkin ve etkili bir Ģekilde yapılması gereklidir. Trafik denetimlerinin amacı; karayolu kullanıcı-
larını cezalandırmak değil, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan trafik kazalarını önlemeye 
yönelik faaliyetlerin etkinliğini süreklilik temelinde geliĢtirmek, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı 
oluĢturmak, trafik sıkıĢıklığını önlemek, enerji tasarrufu sağlamak, alıĢkanlık haline gelen hatalı dav-
ranıĢları değiĢtirmek, eğitime ve bilinçlenmeye katkı sağlamak, trafik kazalarını önleyici güç olmaktır. 
Karayolu trafiğini denetleyenler, sadece ceza yazan bir kamu görevlisi olarak değil, trafik kazalarını 
önleyen bir kamu görevlisi olarak da bilinmelidir. Trafik güvenliği ve düzenini sağlamanın en temel 
koĢullarından birisi trafik kurallarına toplumun tamamının eksiksiz uymasını sağlayıcı mevzuat düzen-
lemesi yapmak ve uygulamaktır(Dr. Murat 2010).  

2006 ile 2011 Yılları Arası Araç, Sürücü, Denetim, Sayıları ile ilgili verileri Tablo 1‘ de gösterilmiĢtir. 
Araç ve sürücü sayısındaki artıĢa oranla denetlemede görevli personelin sayısının da yaklaĢık olarak 
aynı oranda arttığı görülmektedir. Denetimlerin araç ve sürücüler üzerinde geliĢmiĢ ülkelerde olduğu 
gibi etkili olabilmesi için, tüm zamanları kapsayacak Ģekilde Elektronik Denetleme Sistemleri ile ya-

                                                           
1 BaĢkomiser, Ankara- GölbaĢı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
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pılması gerekmektedir. Bu Ģekilde yapılan bir uygulama ile denetleyen ve denetlenen arasında olum-
suz iliĢkilerin yaĢanması ihtimali ortadan kalkacaktır. 

Ülkemizde trafik denetimleri geliĢmiĢ ülkelere göre değerlendirdiğimizde çağın gerisinde kalarak 
insan gücüne dayalı olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde; seyir hâlinde, ihbarlı, sabit ve seçici 
denetim Ģeklinde araç kullanıcılarını trafik polisleri tarafından gerektiğinde durdurmak ve kısa süreli 
de olsa bekleterek, belgelerinin kontrol edilmesi Ģeklinde yapıldığı, bu nedenle eleĢtiri konusu olduğu,  
görevliler ile denetlenenler arasında zaman zaman istenmeyen olayların yaĢandığı bilinmektedir. 
Denetimde etkinliğin arttırılması için yıllardan beri devam eden klasik denetim alıĢkanlıkları terk edil-
meli, geliĢmekte olan ülke olmamız hasebiyle hedef planların gerçekleĢtirilebilme özelliği dikkate 
alınarak tüm araç kullanıcılarını kapsayacak Ģekilde kısa orta ve uzun sürelerde uygulanacak hedef 
planların  yapılması gerekmektedir. Kısa vadeli plan çerçevesinde vakit geçirmeksizin Trafik Tescil ve 
Sürücü Belgeleri Büro Amirliklerinde görev yapan yaklaĢık 5000 polis memurunun yerine daha düĢük 
maliyetli Genel Ġdari Hizmetli memur alınmalı, buradaki personel trafik denetlemelerinde değerlendi-
rilmelidir. Denetim personeli ve ekip sayısı arttırılmalı, denetim personelinin kısa sürede araç ve 
sürücü sorgulaması yapması için kısa sürede arızalanmayan yerli malı tablet bilgisayarlar kullanılma-
lı, hizmet verilen vatandaĢlarımız ile olumsuz iliĢkilerin yaĢanmaması için, ekip otolarına çok amaçlı 
kameralar mutlaka takılmalıdır. Orta ve uzun vadeli çalıĢmalar çerçevesinde geliĢmiĢ ülkelerin kullan-
dığı trafik denetleme sistemleri uygulamasına geçilmelidir. 

Almanya ve Ġngiltere‘de araç ve sürücülerin denetimi yol boyunca yerleĢtirilen, güneĢ enerjisi ile 
çalıĢan, enerji depolama özelliği olan çok amaçlı kameralar ile yapılmaktadır(Dr. Murat 2010). Ülke-
mizde trafik denetimlerinde istenilen baĢarıyı yakalamak için Almanya ve Ġngiltere‘de uygulanan 
denetim modeli sistemi, daha fazla insanımız ölmeden, yaralanmadan ve sakat kalmadan, vakit 
geçirmeksizin yap - iĢlet - devret modeli ile uygulanmaya baĢlanmalı, ekonomik yetersizlikler mazeret 
olarak ifade edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik, Verimlilik, Denetim modeli, Elektronik sistemler. 

 

GĠRĠġ 

Araç kullanıcılarının ihlal ettikleri hatayı tekrarlamaması, akıcı trafiğin sağlanması, ceza faktörünün 
caydırıcı ve objektif olması için, insan unsurunun mümkün olduğu kadar az kullanıldığı, çok amaçlı 
elektronik denetleme sistemleri ile sürekli, etkin ve önleyici bir güç olarak denetimlerin yapılması 
kaçınılmazdır. Elektronik denetleme sistemlerin ülkemiz genelinde kullanılması yüksek maliyetler 
gerektireceğinden öncelikle yerli teknoloji, Trafik Takip ve Denetim Sistemleri, Tablet Bilgisayar, 
Elektronik Denetim Sistemleri üzerinde çalıĢmaların baĢlatılması için Tübitak, Üniversiteler,  Sivil 
Toplum temsilcileri vb. yerlerle görüĢmelere ivedi olarak baĢlanmalı çalıĢmaların teĢvik edici Ģekilde 
yapılması ve gerekli düzenleme mutlaka yapılmalı ve sonuçlandırılmalıdır.  

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde ―trafik kazası sonucu ölümler‖ bilinen tüm ölüm nedenleri 
arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Bu nedenle karayolu kullanıcılarının eğitimi ve denetimleri 
son derece önem arzetmektedir. Trafik denetimlerinin hedef plan dâhilinde arttırılmasını içeren Trafik 
Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projelerinin uygulandığı 2007 - 2009 yıllarını trafik 
kazaları açısından değerlendirdiğimizde; yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda herhangi bir azalma-
nın olmadığı gibi, yaklaĢık % 5 oranında arttığı, ölümlü kazalarda % 13,8, ölü sayısında % 14,2 ora-
nında azalmaların olduğu gözlemlenmiĢtir.  
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2009 ile 2011 yıllarını trafik kazaları açısından değerlendirdiğimizde; yaralamalı ve maddi hasarlı 
kazalarda herhangi bir azalmanın olmadığı, 204.000 adet kaza ve 38.000 kiĢi yaralı sayısının arttığı,   
ölümlü kazalarda % 19,1, ölü sayısında % 19,3 oranında azalmaların olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların artmasında hız kontrolleri ile ilgili yeterince denetim yapılma-
ması ve sürücülerin trafik kurallarını önemsememesinin etkili olduğu düĢünülmektedir. Trafik kazaları 
sonrası ölümlerin sayı olarak azalması ise; BölünmüĢ yolların artması, karĢılıklı çarpıĢma Ģeklindeki 
kazaların önemli ölçüde azalması, bu konudaki denetim faaliyetlerinin sıklaĢtırılması, sonucu ağır 
tonajlı araçların ve M tipi yolcu taĢıyan araçların çok kazaya karıĢmamasına yorumlanmaktadır. Proje 
kapsamında 2007 yılı ve öncesinden farklı olarak, denetlenecek araç sayısının arttırılmasını içeren 
hedef tespit edilerek, bu hedefe ulaĢmak için denetimde görevi olanların etkinliğini arttırmak Ģeklinde 
plan yapılması hedeflenmiĢ ve uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. Trafik denetlemeleri açısından doğru bir 
uygulama yapılmakta,  ancak yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların azaltılması için; kazalara neden 
olan etkenler göz önüne alınarak araç gereç ve personel planlamalarında trafik güvenliği açısından 
risk taĢıyan bölgelere göre etkin bir önceliklendirme yapılmalıdır. Trafik denetlemelerinde esas olan,  
bir an önce insan gücü ile yapılan denetimlerden vazgeçilip,  elektronik sistemler ile denetlemelerin 
baĢlaması için yapılan çalıĢmalar hızlandırılmalı, ekonomik karĢılığı olarak gerekiyorsa yap – iĢlet – 
devret modeli benimsenmelidir.   

Ülkemizde meydana gelen kazaların nedenlerine baktığımızda yaklaĢık % 94 oranında insan kusuru 
olduğu tespit edilmiĢtir. Sürücü Kurslarında eğitim gören ve öncelikle trafikle asli unsur olan sürücü-
nün iyi eğitilmesi trafikle ilgili bütün iĢ ve iĢlemler açısından son derece önemlidir. Ülkemizde T.C 
vatandaĢı olup, belirli suçlardan yargılanıp yasaklı olmayan her kültür düzeyindeki insan, sürücü 
kursu açabilmektedir. Bu da sürücü eğitiminde önemli aksaklıklar meydana getirmektedir. Yeterli 
eğitim almamıĢ sürücüler trafik denetimi ile kontrol altına alınmaya çalıĢılmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerin trafik ile ilgili uygulamalarına baktığımızda: Ülkemiz sürücülerine oranla sürücüleri-
nin daha iyi bir eğitim almak suretiyle, kilometrelerce mesafeyi kapsayan alanlarda, direksiyon sınav-
larının araçta bulunan bütün viteslerin kullanılmak suretiyle 20 ila 80 dakikayı kapsayan sürelerde 
yapıldığı, trafik denetimlerinin ise, tüm zamanları kapsayacak Ģekilde, elektronik denetim sistemleri ile 
yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde değiĢik denetim konularında günlük 2 ila 4 saat süreleri kapsayan 
insan gücüne dayalı yetersiz olan bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Trafik kazalarını bir an önce 
geliĢmiĢ ülkeler düzeyine indirgemek için, geliĢmiĢ ülkelerin kullanmakta olduğu elektronik denetleme 
sistemleri ile trafik denetimleri yapılmalıdır.  

YÖNTEM 

Trafik kazalarının ve istenmeyen sonuçlarının azaltılması için, kazalara % 94 oranında neden olan 
insanın iyi eğitilmesi gerekir. Her geçen gün artmakta olan trafik kazalarının nedeni olan sürücülerin 
eğitimi Milli Eğitim Bakanlığının görevi Ģeklinde savunma yapması doğru bir yaklaĢım değildir. Eğitim 
zor bir süreç olup, yeterince verilmesi durumunda olumlu sonuçları ancak yıllar sonra alınacaktır. Bu 
nedenle yeni sürücü adaylarının iyi bir eğitim almaları için gerekli tedbirler zaman geçirmeksizin 
alınmalıdır. Trafikteki riskleri algılama niteliğini kazanmıĢ sürücülerin yetiĢtirilmelidir. Öncelikle sürücü 
eğitimi verilecek yeri açacak kiĢilerin bir yönüyle eğitimci olmaları yarar sağlayacaktır. 

Avusturya, Almanya ve Ġsviçre‘de bir Ģahsın sürücü kursu açabilmesi için ―makine mühendisi‖ olma 
mecburiyeti vardır. Ülkemizde benzer bir Ģekilde düzenlemenin vakit geçirmeksizin yapılması, sürücü 
eğitimlerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 
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Ülkemizde sürücü adayı eğitimleri ile yazılı ve direksiyon sınavları: 03.02.1987 tarihli ve 19361 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu TaĢıt Sürücü Kursları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Temmuz 2002 tarihli Özel Motorlu TaĢıt Sürücü 
Kurslarındaki Uygulamalar Ġle Sınav Kuralları ve Sınav Esaslarına göre yapılmaktadır( 2010 tarihinde 
kısmi düzenlemeler yapılarak B ve A2 sınıfı sürücü eğitimlerinin verileceği, sınavlarının yapılacağı 
araçlara yaĢ Ģartı getirildi…).  

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Ġngiltere, Ġsveç, Lüksem-
burg, Macaristan ve Monako‘da direksiyon eğitimi ders saati sayısı, teorik eğitim ders saati sayısın-
dan 2 katı oranında fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde, Avrupa Ülkelerinden tam tersi olarak 
teorik eğitim fazla, pratik eğitim (direksiyon eğitimi) az olarak uygulanmaktadır. Sürücü adayı yazılı 
sınavında Avrupa Ülkelerinde genel olarak toplam 100 soru sorulmakta ve 90 soruyu doğru olarak 
cevaplayan baĢarılı sayılmaktadır. 

Ülkemizde sürücü adayı yazılı sınavlarında; 4 seçenekli soru sorulmak üzere; Trafik ve Çevre Bilgisi 
dersinden 50 sorunun 35‘ini, Motor Tekniği ve Araç Bilgisi dersinden 40 sorunun 28‘ini, Ġlk Yardım 
Bilgisinden 30 sorunun 22‘sini doğru cevaplayan 70 puan almakta ve baĢarılı kabul edilmektedir. 
Yazılı sınav baĢarı oranı Avrupa Ülkelerine göre düĢük düzeydedir. Direksiyon sınav süreleri Avrupa 
Ülkelerine göre aynı sürücü belgesi için 1/2 oranında bazı ülkelere göre 1/3 oranında düĢük süreleri 
kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Almanya, trafik ile ilgili uygulamalar konusunda Avrupa Birliği Ülkeleri içerisinde ―model ülke― kabul 
edilmektedir. Almanya‘nın 2008 yıl nüfusu 82,3 milyon ve ülkede 55 milyon araç bulunmaktadır. 1,6 
kiĢiye 1 araç düĢerken,  ülkemizde 5 kiĢiye 1 araç düĢmektedir(Dr. Murat 2010). Kaza sonrası ölüm 
oranlarını incelediğimizde ölü ve yaralı sayısı oranımız Ġngiltere ve Almanya‘dan 3,6 katı oranında 
fazla olduğu görülmektedir(TÜĠK 2008). Almanya‘da trafik denetimleri, objektif, etkin ve sürekli olarak 
yol ortasında bulunan ve 1 yıl içerisinde maliyetinin 26 katı getirisinin olduğu tespit edilmiĢ olan güneĢ 
enerjisi ile çalıĢan elektronik denetleme sistemleri ile yapılmaktadır. Ayrıca, aynı kural ihlalinin tekrar-
lanması durumunda ceza miktarı % 50 oranında artmaktadır(Dr. Murat 2010). Kural ihlali yapanların 
cezalarının tahsilâtına yönelik bütün insanların banka hesabı sahibi olma, yaptığı iĢ ne olursa olsun 
bütün özel firmaların çalıĢtırdıkları kiĢilerin maaĢ ödemelerini bankaya yatırma zorunluluğu bulunmak-
tadır. Kural ihlali yapan sürücünün trafik cezasının tahsilâtı banka hesaplarından öncelikle tahsil 
edilmektedir. Bu Ģekilde tahsilâtı yapılamayan cezalar için bazı kamu hizmetlerinden men cezası 
uygulanmaktadır. Kural ihlalinin karĢılığı sürücüye kısa sürede yansıdığından sürücü üzerinde dikkat 
uyarıcı ve risk algılayıcı bir etki yapmaktadır. Benzer bir çalıĢma Hollanda‘da uygulanmıĢ ve kural 
ihlallerinde % 15 oranında bir azalma olduğu tespit edilmiĢtir(Dr. Murat 2010). Elektronik Denetleme 
Sistemlerinin uygulandığı noktalarda, kural ihlali yapan sürücülerin yakalanma riskleri arttığından, 
daha dikkatli ve duyarlı davrandıkları gözlemlenmiĢtir.  
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Tablo-1: 2006 ile 2011 Yılları Arası Toplam Kaza Sayısı, Yaralı ve Ölü Sayıları ile ilgili verilerin 
değerlendirilmesi( Dr. Murat 2010, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı 

Ġstatistikleri 2011, TUĠK 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 1‘de belirtildiği üzere, ülkemizde 2011 yılında trafik kazaları sonucu 3835 kiĢi ölmüĢtür(Kaza 
sonrası bir ay içerisinde meydana gelen ölüm olaylarının yansıtılıp yansıtılmadığı verilerden anlaĢı l-
mamıĢtır). Denetimin etkinliğinin bir miktar arttırılması ile özellikle ölümle sonuçlanan trafik kazaların-
da % 13 ila % 19 oranında azalmaların olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ülkemizdeki araç sayısı, Almanya‘da olduğu gibi 61 milyon olsaydı¸ verilerin karĢılaĢtırılması sonucu 
2011 yılında trafik kazaları sonrası ölü sayımız 20 bin, yaralı sayımız ise 1 milyon kiĢiyi geçeği tahmin 
edilmektedir. 

2011 yılında Almanya‘nın trafik mevzuatı ülkemizde uygulansaydı: Trafik kazaları sonrası 1300 kiĢi, 
Ġngiltere‘nin trafik mevzuatı uygulansaydı 2100 kiĢi hayatını kaybedecekti. Trafik kazaları sonrası ölü 
sayımız Almanya‘dan 3 katı, Ġngiltere‘den 2 katı fazla oranda olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde, üzerinde önemle durulması gereken bir husus, kural ihlalleri nedeniyle trafiğin nedeni ve 
sonucu olan sürücülerin eğitimi göz ardı edilmemelidir. Çünkü trafik kazalarına % 96 oranında insan-
lar neden olmaktadır. Sürücü adaylarının eğitiminden sorumlu Milli Eğitim Bakanlığınca, sürücü aday-
larının nitelikti olması anlamında: Ġlkokul mezunlarına sürücü belgesi verilmemesi, A 2 ve B direksiyon 
sınavlarının yapıldığı araçlara 10 yaĢ sınırının getirildiği, teorik derslerin sayılarının yeniden düzen-
lenmesinin dıĢında, asıl yapılması gereken; geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi yazılı sınav baĢarı yeter 
puanının 70 puandan 90‘a çıkartılmadığı, en fazla ölümlü kazaların yaĢandığı D ve E sınıfı sürücü 
adayı sınavlarının yapıldığı araçlara yaĢ sınırının getirilmediği, direksiyon sınavlarının değerlendirildi-
ği ve 1987 yılından beri aynı Ģekilde kullanılan ( EK-7 ) formu, trafik kazalarının oluĢ nedenleri göz 
önüne alınarak güncellenmediği, direksiyon sınavlarının yapılacağı yerlerin kaç kilometreden oluĢa-
cağı hususunda düzenlemeler halen yapılmamıĢtır. 

Yetersiz olan eğitime müteakip, yetersiz olan denetimler sonucunda kural ihlali yapan sürücülere 
tahsilâtı açısından caydırıcılık unsuru içermeyen cezai iĢlem uygulanmak suretiyle, karayolu trafiğin-
de düzen sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bir sonraki yıl yapılması düĢünülen trafik denetimleri, Ġl Emn i-
yet Müdürlüklerince tablo halinde yıllık plan olarak hazırlanır ve uygulanılmaya çalıĢılır. Denetim 

 
Sıra No 

 
 

Yılı 

 
Toplam 

Kaza 
Sayısı 

 
Yaralı 
Sayısı 

 
Ölü 

Sayısı 
 

1 2006 728.755 169.080 4.633 

2 2007 825.561 189.057 5.007 

3 2008 950.120 184.468 4.236 

4 2009 1.034.435 200.405 4300 

5 
6 

2010 
2011 

1.104.388 
1.238.928 

211.034 
238.074 

4.041 
3.835 
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konusuna göre sondajlama usulü yapılmakta ve değiĢik nedenlerden dolayı günlük yapılacak dene-
timler dönüĢümlü olarak planlanmaktadır. YerleĢim yerinin durumuna göre koruma aracı hizmetleri 
vb. durumlardan dolayı bazı yerlerde plana uyulamadığı gözlemlenmektedir(TÜĠK 2008). Etkin yapı-
lacak bir denetim için, ekip en az üç kiĢiden oluĢmalıdır. Bir aracın belge veya teknik kontrolü 3 ile 6 
dakika arasında ortalama 4 dakikada yapıldığı tarafımızdan gözlemlenmiĢtir. 

Denetimde etkinliğin arttırılması için yıllardan beri devam eden klasik denetim alıĢkanlıkları terk edil-
meli, geliĢmekte olan ülke olmamız hasebiyle hedef planların gerçekleĢtirilebilme özelliği dikkate 
alınarak biraz önce bahsedil hedef planlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

Öncelikle yerli teknoloji, Trafik Takip ve Denetim Sistemleri, Tablet Bilgisayar, Elektronik Denetim 
Sistemleri üzerinde çalıĢmaların baĢlatılması için TÜBĠTAK vb. yerlerle gerekli görüĢmeler zaman 
geçirmeksizin yapılmalıdır.  

 Kısa vadeli plan çerçevesinde; 3 veya 6 ay süre içerisinde baĢlatılmak üzere, illerin trafik yoğunluğu-
na göre denetim ekipleri ve denetleyenleri sürekli ve etkin bir Ģekilde denetleyecek yetkililerin sayısı 
da arttırılmalıdır. Herhangi bir olumsuzlukla ilgili Ģikâyet gelmeden denetimler sürekli olarak yapılma-
lıdır. Trafik denetimlerinin etkinliğinin arttırılması için, elektronik sistemlerle denetimlere ivedilikle 
baĢlanmalıdır. 

 Orta vadeli plan çerçevesinde; denetim sırasında denetleyenin iĢ yükünün azaltılması amacıyla, 
sigortası olmayan araçların muayenelerinin yapılmaması hususunda gerekli düzenlemelere ivedilikle 
baĢlanmalıdır. 2012 yılı 2. yarısında gerçekleĢecek Ģekilde, mümkün olmaması durumunda 2013 
yılında baĢlamak üzere karayolu trafik denetimini ülke geneline daha etkin bir Ģekilde yaymak ama-
cıyla ek personel ve araç, gereç takviyesi yapılmalıdır. 

Ġlk aĢamada sürücü belgesi verme iĢlemleri, sürücülerin eğitimini yapan Milli Eğitim Bakanlığına 
devredilmeli veya araç tescil, sürücü belgeleri vb. iĢlemleri yapmak üzere Trafik Tescil ġube Müdür-
lüklerine, polis memuruna göre daha düĢük ücretli görev yapan Genel Ġdari Hizmetli ( G.Ġ. H. ) me-
murların alınması için gerekli iĢlemler ivedilikle yapılmalıdır. Buradan boĢa çıkacak görevliler, kara 
noktalar, kural ihlallerinin sıklıkla yapıldığı yerlerden baĢlanmak suretiyle denetimin etkinliği arttırılma-
lıdır. 

Uzun vadeli plan çerçevesinde, 1- 3 yıl içerisinde yatırım planına alınarak: 

a-) Denetim araçlarına uzun süre kayıt özelliğine sahip 360 derece hareketli ABD polis teĢkilatının 
kullandığı çok amaçlı kameralar takılması, yapılan iĢ ve iĢlemlerin kontrolü açısından kayıtların muha-
faza edilmesi, denetleyen - denetlenen arasında olumsuz iliĢkilerin yaĢanmasını önleyecek, persone-
lin verimli çalıĢmasını sağlayacaktır. Ayrıca zamanı verimli kullanmak için her denetim ekibine halen 
uygulanmakta olan tablet bilgisayarlardan mutlaka verilmeli ekonomik yetersizlikler mazeret olarak 
gösterilmemelidir. 

b-) Almanya‘da veya Ġngiltere‘de uygulandığı gibi yol kenarına veya refüj kısmına monte edilmiĢ, 
güneĢ enerjisi ile çalıĢan ve enerjisini depolayan dolu ve boĢ sistemi esaslı çok amaçlı kameralar 
takılmalı, kural ihlali yapanlar elektronik olarak tespit edilmeli, gerekiyorsa finansmanı yap - iĢlet - 
devret modeli ile temin edilmelidir. Almanya‘da 1973, Ġngiltere‘de 1990 yılından itibaren trafik lambala-
rının komutlarına uymayanlar, lamba üzerine yerleĢtirilmiĢ fotoğraf makineleri ile tespit edilmek sure-
tiyle ıĢık ihlallerine karĢı kesin çözüm bulunmuĢtur(Dr. Murat 2010).  
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Trafik kural ihlali yapanlara elektronik sistem dâhilinde otomatik olarak ceza yazılmalı, fotoğrafı ile 
birlikte biliĢim teknolojileri kullanılarak elektronik ortamda(Mail, mesaj vb.) veya Acele Posta Sistemi 
ile gönderilmeli, ücretinin kural ihlali yapandan alınması için yasal düzenleme yapılmalı, sürücünün 
kusurundan kaynaklanan bir konu ile ilgili belge veya fotoğraf gönderileceğinden, bunun bedelini de 
kendisi ödemelidir. 

 Denetlemede görevli personelin verimliliğini arttırmak için; Bölge trafik ġube Müdürlüklerinde 12 gün 
Ģeklinde uygulanan trafik tazminatının miktarının arttırılarak görev yapılan gün sayısı ile orantılı olarak 
verilmesi veya ―elektronik sistemlerle‖ yazılan cezaların tahsilâtından %..... oranında, döner sermaye 
benzeri bir miktarın görevlilere ödenmesi hususunu içeren mevzuat değiĢikliği ile ilgili çalıĢmalara 
ivedilikle baĢlanmalıdır. 

c-)  Karayollarının Elektronik Denetim Sistemleri ile donatılmasına müteakip mümkün olduğu kadar 
araçların durdurulması ile belge kontrolü yapılmamalı, bunun yerine vergi dairelerine araç muayene 
harcı almak için gelen sürücülerden sigortaları olmayanlara muayene harcı verilmemelidir. 

Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası ―sürücü belgesine müracaat edemez‖ Ģeklinde mevzuat 
yeniden düzenlenerek, belgeleri eksik trafiğe çıkan araç kullanıcılarına ağır cezai müeyyideler getiril-
melidir.  

 

2. ÜLKEMĠZDE TRAFĠK DENETĠM SĠSTEMLERĠ 

Mevcut Durum 

Ülkemizde trafik denetimleri, ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı, 
ġerit Daraltma Yöntemlerine ĠliĢkin Yönerge esaslarına göre 4 Ģekilde yapılmakta ve Ģerit daraltmada 
aĢağıdaki ekipmanlar kullanılmaktadır: 

1) Ceza uygulaması amacıyla kullanılan makbuzlar, formlar ve belgeler, 

2) Reflektif Yelek,  

3) Reflektif Trafik Konisi 8 Adet, 

4) Reflektif Trafik Denetim ve Kaza Levhası, 

5) Dominit Lâmba, 

6) El Feneri, 

7) Yardımcı IĢıklar, 

8) ĠĢaret FiĢeği ( Tahsis hâlinde kullanılacaktır ), 

9) Alkol Metre ve Üfleme Çubukları, 

10) Yağmurluk, Eldiven, Çizme, 

11) Emniyet Bandı, 

12) Video Kameralı Radar ve yeterli sayıda kaseti, 
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a-) Seyir Hâlinde Denetim: 

  Amaç; hareket hâlindeki trafiğin denetimidir. Ekip aracının seyir hâlinde olması nedeniyle uzun bir 
karayolu kesimindeki sürücüler üzerinde ―Algılanan Yakalanma Riski ‖ duygusunu geliĢtirerek, kural-
lara uyma oranını artırmaktır. Böylece, sürücüler üzerinde ―kural ihlâli yaparsam polis beni yakalar!..‖ 
Ģeklindeki ―Algılanan Yakalanma Riski Duygusu‖ oranı artacaktır. Seyir hâlinde denetim sırasında, 
denetimle görevlendirilen ekipler; hız sınırlarına uyma, Ģerit izleme, gelen trafikle karĢılaĢma, araçlar 
arasındaki mesafe, yavaĢ sürme ve geçiĢ kolaylığı sağlama, trafik iĢaretlerine uyma zorunluluğu, 
dönüĢ kuralları, geçme kural ve yasakları, geçilen araçlara ait kurallar, takip mesafesi, alkollü içki, 
uyuĢturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı, kavĢaklarda geçiĢ hakkı, 
indirme ve bindirme kuralları, duraklama ve park etme kuralları, araçların ıĢıklandırılması ve ıĢıkların 
kullanılması, araçların yüklenmesi, araç manevralarını düzenleyen kurallar, geçiĢ üstünlüğünün kulla-
nılması, ses, müzik, görüntü ve haberleĢme cihazlarının kullanılması, tedbirsiz ve saygısız araç sür-
me, sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu ve tescilsiz araç kullanma hu-
suslarını incelerler.  

b-) Ġhbarlı Denetim:  

Sürücülerin seyir hâlinde iĢledikleri kural ihlâllerinin belirlenerek cezalandırılması amacıyla sık uygu-
lanan bir yöntemdir. Ġhbarlı denetim, gerek düĢük maliyeti, gerekse sürücüler üzerindeki etkisi bakı-
mından son derece etkili bir yöntemdir. Ġhbarlı denetimler yaygın olarak; ―Radarla Hız Denetimi, 
Kırmızı IĢık Ġhlâlleri ve Hatalı Geçme, Yakın Takip‖ yapanların tespit edilerek cezalandırılması Ģeklin-
de gerçekleĢtirilmektedir.  

c-)  Sabit Denetim:  

Bir ihbar olmaksızın araçların sondajlama usulü seçilerek denetim cebine alınması ve burada, sürü-
cüye ve araca ait belgeler ile Karayolları Trafik Yönetmeliği‘nin  ( KTY )‘nin ek-1 sayılı cetvelinde 
araçta bulunması gereken zorunlu gereçler, ―Araçların Ġmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte 
belirlenmiĢ olan teknik Ģartlar ile tescil ve trafik belgelerine göre aracın uygunluğunun denetimi ama-
cıyla yapılır. Sabit denetimlerde sürücülere ait belgeler, sürücülerin sağlık durumlarında araç kullan-
mayı engelleyici bir durumun olup olmadığı, araçlara ait belgeler, araçların tescil maksadı dıĢında 
kullanılıp kullanılmadığı, araçlara ait trafik ayrım iĢaretleri ve diğer iĢaretleri, araçların teknik Ģartlara 
uygunluğu, araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler, araçların muayene süresi, alkollü içki etkisi 
altında araç kullanılıp kullanılmadığı, taĢıt kullanma sürelerinin aĢılıp aĢılmadığı, araçlardaki taksimet-
re ve takoğraf cihazları, araçlarda bulundurulması zorunlu sigortaların yaptırılıp yaptırılmadığı, Mesle-
ki Yeterlilik Belgesi, araçların ıĢık donanımı ve lâstikleri, araçlarda yolcu ve yük kapasitesinin aĢılıp 
aĢılmadığı ve araçların yükleniĢ Ģekli, dingil ağırlıkları, araçlarda kullanılması zorunlu koruyucu terti-
batın kullanılıp kullanılmadığı, Ģehirlerarası ve ülkelerarası yük ve yolcu taĢımacılığı yapan araçların 
yetki belgeleri Karayolu TaĢıma Yönetmeliği, aĢırı egzoz dumanı ve gürültü çıkaran araçlar incelenir. 

d-) Seçici Denetim: 

Açık ve örtülü denetim Ģeklinde yapılır. Açık denetimde amaç; yol kullanıcıları üzerinde açık ve caydı-
rıcı bir etki sağlamaktır. Açık denetim, trafik polisinin denetim yapacağı yol kesimlerinde kendisini 
gizlemeden, açık olarak denetim faaliyetinde bulunmasıdır. 

Örtülü denetimin amacı ise; genel anlamda ―Gerçek Yakalanma Riski Duygusunu artırmak amacıyla, 
sürücüleri değiĢik yer ve zamanlarda akan trafikte denetlemektir. Böylece sürücü, akan trafikte de 
olsa her zaman izlendiğini düĢünür ve kural ihlâli yapmaktan kaçınır. 
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SONUÇ 

Çözüm Önerileri: 

1-) Karayolu kullanıcılarının (Sürücü, yolcu, yaya ) eğitimlerinin geliĢmiĢ ülkeler düzeyinde yapılması 
ve sürücü adayı yazılı ve direksiyon sınavlarında baĢarılı sayılma değerlerinin yükseltilerek yeniden 
düzenlenmesi, karayolu üzerindeki kullanım baskısının azaltılması amacına yönelik olarak uygulana-
bilir politikaların tespit edilmeli, demiryollarının daha aktif hale getirilmeli, karayolu ulaĢımında kalite 
arttırılmalı, deniz ve havayollarının daha fazla kullanılması için teĢvik edici kararlar alınmalı ve bu 
konuda çalıĢmalar gerekiyorsa özelleĢtirme yapılmak suretiyle çözüm aranmalıdır. 

2-) Denetlemede görevli memurlardan yeterince faydalanılıp faydalanılmadığı, günlük denetleme 
formu ile göreve giden bir memurun veya bir ekibin görev verilen denetim konusu ile ilgili minimum ve 
maksimum kaç araç denetlemesinin gerektiği bilimsel olarak araĢtırılmalı, elde edilen veriler görev 
öncesi bilgilendirme toplantıları ile görevliler ile paylaĢılmalıdır.  

3-)  2001 yılından günümüze kadar Polis Meslek Yüksek Okulları 2 yıl süreli eğitim / öğretim vermek-
tedir. Daha profesyonel görev yapmak amacına yönelik olarak polis Meslek Yüksek Okullarında 
eğitime baĢlamadan branĢlaĢmaya gidilmeli ve 2 yıl trafik eğitimi almıĢ olan personel trafik birimler i-
mizde görev yapmalıdır.  

Denetlemede görevli personelin verimliliğini arttırmak için; Bölge trafik ġube Müdürlüklerinde 12 gün 
Ģeklinde uygulanan trafik tazminatının miktarının arttırılarak, trafik denetlemede aktif görev yapan tüm 
personeli kapsayacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi ve görev yapılan gün sayısı ile orantılı olarak 
verilmesi veya elektronik sistemlerle yazılan cezaların tahsilâtından %..... oranında, döner sermaye 
benzeri bir miktarın görevlilere ödenmesi hususunu içeren mevzuat değiĢikliği ile ilgili çalıĢmalara 
ivedilikle baĢlanmalıdır. 

4-) Trafik denetimlerinin; trafik kazalarına karıĢan araçların cinslerine göre yayımlanan 2011 yılı 
verileri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Tablo 4‘te açıklandığı üzere denetimlerin sıklıkla yapılma 
sırası otomobil, kamyonet, motosiklet, kamyon, minibüs, otobüs, çekici Ģeklinde olmalıdır.  

Tablo-2: 2011 Yılı trafik kazalarına karıĢan araçların cinslerine göre dağılımı( Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik Hizmetleri BaĢkanlığı Ġstatistikleri 2011). 

 

TRAFĠK KAZALARINA KARIġAN ARAÇLARIN CĠNSLERĠNE 
GÖRE DAĞILIMI 

ARAÇ CĠNSĠ 2011 YILI 

Otomobil 93.228 

Kamyonet 30.404 

Motosiklet 21.107 

Kamyon 7.443 

Minibüs 6.307 
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Otobüs 6.014 

Çekici 4.184 

Bisiklet 3.585 

Motorlu Bisiklet 3.243 

 

5-) Trafik kazalarının yaklaĢık olarak % 58‘ i Ģehir içinde meydana gelmektedir. Bu nedenle Ģehir içi 
belediye sınırlarında meydana gelen trafik kural ihlallerinin minimum düzeye indirgenmesi sürekli, 
etkin ve caydırıcı mahiyette denetim için, polis ekip araçlarına kameralar takılmasına müteakip, bütün 
polis ekiplerine, Ģehir içi belediye sınırları içerisinde denetim yetkisinin verilmesi, denetimin etkinliğini 
arttıracaktır. 

6-) Trafik denetimleri sonucu daimi veya geçici sürelerle geri alının sürücü belgesi sayısının yıllara 
göre dağılımını incelediğimizde; son 10 yılda 1.029.122 araç kullanıcısının alkol kontrolü sonucu 
sürücü belgesinin geri alındığı tespit edilmiĢtir. Alkolmetre ile yapılan ölçümlere sürücünün itiraz 
etmesi durumunda sağlık kurumundan alınan rapor geçerli sayılmaktadır. Denetlemelerde alkol aldığı 
tespit edilen sürücünün itiraz etmesi durumunda görevli ekip, denetim görevini bırakıp alkollü olduğu 
tespit edilen sürücüyü alıp kilometrelerce mesafeye sağlık kuruluĢuna götürmektedir. Denetleme 
görevinin aksamaması ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla, gerekli mevzuat değiĢikliği yapılarak, 
ileri teknoloji cihazların kullanılması ( nefesten alkol tespiti vb. ) veya alkol ile ilgili denetimlerde sağlık 
görevlisinin denetim ekibi ile birlikte görev yapmasının sağlanması iĢ ve iĢlemler açısından yararlı 
olacaktır.  

7-) Denetimlerde etkinliğin arttırılması için yıllardan beri devam eden klasik denetim alıĢkanlıkları terk 
edilmeli, geliĢmekte olan ülke olmamız hasebiyle hedef planların gerçekleĢtirilebilme özelliği dikkate 
alınarak, kısa orta ve uzun sürelerde gerçekleĢtirilecek Ģekilde yapılmalı ve uygulanmalıdır. Öncelikle 
yerli teknoloji, Trafik Takip ve Denetim Sistemleri, Tablet Bilgisayar, Elektronik Denetim Sistemleri 
üzerinde çalıĢmaların baĢlatılması için TÜBĠTAK vb. yerlerle gerekli görüĢmeler zaman geçirmeksizin 
yapılmalıdır.  

8-)  Kısa vadeli plan çerçevesinde; 3 veya 6 ay süre içerisinde baĢlatılmak üzere, illerin trafik yoğun-
luğuna göre denetim ekipleri sayısı arttırılmalıdır. Bunun için ilk aĢamada sürücü belgesi verme iĢlem-
leri, sürücülerin eğitimini yapan Milli Eğitim Bakanlığı‘na devredilmeli veya araç tescil, sürücü belgele-
ri vb. iĢlemleri yapmak üzere Trafik Tescil ġube Müdürlüklerine, Genel Ġdari Hizmetli memurların 
alınması için gerekli iĢlemler ivedilikle yapılmalıdır. Buradan boĢa çıkacak görevliler, kara noktalar, 
kural ihlallerinin sıklıkla yapıldığı yerlerden baĢlanmak suretiyle denetimin etkinliği arttırılmalıdır. 
Ayrıca denetleyeni sürekli ve etkin bir Ģekilde denetleyecek yetkililerin sayısı da arttırılmalıdır. Her-
hangi bir olumsuzlukla ilgili Ģikâyet gelmeden denetimler sürekli olarak yapılmalıdır.  

9-) Orta vadeli plan çerçevesinde; 2013 yılından baĢlatılmak üzere, denetleyenin iĢ yükünün azaltıl-
ması, trafik kazaları sonrası mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, sigortası olmayan araçların mua-
yenelerinin yapılmaması hususunda gerekli düzenlemelere ivedilikle baĢlanmalıdır.  

Uzun vadeli plan çerçevesinde, 1 - 3 yıl içerisinde yatırım planına alınarak: 
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a-) Denetim araçlarına uzun süre kayıt özelliğine sahip 360 derece hareketli ABD polis teĢkilatının 
kullandığı çok amaçlı kameralar takılması, yapılan iĢ ve iĢlemlerin kontrolü açısından kayıtların muha-
faza edilmesi, denetleyen - denetlenen arasında olumsuz iliĢkilerin yaĢanmasını önleyecek, persone-
lin verimli çalıĢmasını sağlayacaktır. Ayrıca zamanı verimli kullanmak için her denetim ekibine halen 
uygulanmakta olan tablet bilgisayarlardan mutlaka verilmeli ekonomik yetersizlikler mazeret olarak 
gösterilmemelidir. 

b-) Almanya‘da veya Ġngiltere‘de uygulandığı gibi yol kenarına veya refüj kısmına monte edilmiĢ, 
güneĢ enerjisi ile çalıĢan ve enerjisini depolayan dolu ve boĢ sistemi esaslı çok amaçlı kameralar 
takılmalı, kural ihlali yapanlar elektronik olarak tespit edilmeli, gerekiyorsa finansmanı yap – iĢlet - 
devret modeli ile temin edilmelidir. Almanya‘da 1973, Ġngiltere‘de 1990 yılından itibaren trafik lambala-
rının komutlarına uymayanlar, lamba üzerine yerleĢtirilmiĢ fotoğraf makineleri ile tespit edilmek sure-
tiyle ıĢık ihlallerine karĢı kesin çözüm bulunmuĢtur(Dr. Murat 2010). Kural ihlali yapanlara elektronik 
sistem dâhilinde otomatik olarak ceza yazılmalı, fotoğrafı ile birlikte biliĢim teknolojileri kullanılarak 
elektronik ortamda(Mail, mesaj vb.) veya Acele Posta Sistemi ile gönderilmeli, ücretinin kural ihlali 
yapandan alınması için yasal düzenleme yapılmalı, denetlemede görevli personelin verimliliğini art-
tırmak için elektronik sistemlerle yazılan cezaların tahsilâtından %.... oranında döner sermaye sistemi 
uygulanmalıdır. 

c-)  Karayollarının Elektronik Denetim Sistemleri ile donatılmasına müteakip mümkün olduğu kadar 
araçların durdurulması ile belge kontrolü yapılmamalı, bunun yerine araç muayenelerinde olduğu gibi 
özelleĢtirmeye gitmek suretiyle bir kontrol sistemi oluĢturulmalıdır. Sürücü belgesiz araç kullanmanın 
cezası ―sürücü belgesine müracaat edemez‖ Ģeklinde mevzuat yeniden düzenlenerek, belgeleri eksik 
trafiğe çıkan araç kullanıcılarına ağır cezai müeyyideler getirilmelidir. Elektronik sistem ile kural ihlali 
yapanların para cezalarının tahsilâtını hızlandırmak için döner sermaye benzeri bir yapılanmaya 
mutlaka gidilmelidir. 
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KARAYOLU KULLANICILARININ (SÜRÜCÜ, YOLCU, YAYA) EĞĠTĠMLERĠ, 
KAMPANYALAR, ĠLETĠġĠM VE MEDYA 

 

     Niyazi DAġDEMĠR1 

 GĠRĠġ 

Trafik; ulaĢım amacına yönelik olarak bir uygarlığın, bir medeniyetin, yaĢam kalitesinin, ülkelerin 
geliĢmiĢlik oranı ve eğitim düzeyinin, insanların birbirlerine olan saygısının göstergesi,  değer yargıla-
rının ölçüsüdür.  Bireylerin eğitimi öncelikle ailede baĢlayıp okullarda devam etmekte, belirli yaĢa 
gelindiğinde sürücü kurslarında amaca yönelik olarak pekiĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 

Eğitim bir yaĢam biçimi olarak değerlendirilerek, yeterli imkânların sunulduğu ortamlarda, konusuna 
hâkim görevlilerce kayda alınmak suretiyle verilmelidir. Belirli aralıklarla yapılacak habersiz denetle-
meler ile kontrolü yapılmalı, ilgili alanları uygulamalı olarak gösterilmelidir. Verilen eğitimin daha geniĢ 
kitlelere duyurulması reklam unsuru içeren destekleyici kuruluĢlar ile sağlanmalı, ulusal temelli iletiĢim 
kanalları ile toplumsal duyarlılık ve trafik bilinci oluĢturulmalıdır. 

 

YÖNTEM 

Karayolundan faydalananların eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı‘nca yapılmaktadır( MTSKY, madde 5-
19 ). Karayolundaki olumsuzlukların %90‘ı sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır( TUĠK 2009, 
Tablo 1 ). Sürücülerin geliĢmiĢ ülkeler düzeyinde yeterli eğitimi almalarına müteakip trafik kültürü 
kazanmıĢ bir Ģekilde trafikte bulunmaları istenilen bir durum olup bu konudaki sorunların çözümüne 
büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Ülkemizde her geçen gün trafik kazalarının artmasından anlaĢıla-
cağı üzere;  sürücü, yolcu ve yaya eğitimlerinin ve denetimlerinin önemsenmediği veya yeterli düzey-
de verilmediği görülmektedir. Karayolu kullanıcılarının eğitimleri konusunda geliĢmiĢ ülkelerin uygula-
dığı, birlikteliğin sağlandığı standart bir sistem bulunmamaktadır. Her ülke geliĢmiĢlik düzeyine göre 
tedbirler almaktadır. Bu konuda çağdaĢ uygarlık düzeyini yakalamanın temel kriteri: ilgililere ortak 
alanları birlikte kullanma alıĢkanlığının kazandırılması ve trafik bilinci içerisinde hareket etmelerinin 
sağlanmasıdır. Bu konuda model ülke olarak kabul edilen Almanya‘yı incelediğimizde; Genel olarak 
bütün vatandaĢlarının iyi bir eğitim aldığı, sürücülerin elektronik sistemlerle etkin ve etkili olarak de-
netlendiği, karayolu üzerindeki kullanım baskısının az olduğu, buna rağmen toplu taĢımacılığın daha 
fazla kullanıldığı, sürücülerin trafik bilinci içerisinde hareket ettikleri görülmektedir.  

Ülkemizde trafiğin bir sorun olarak güncelliğini korumasının nedenlerine baktığımızda, karayolu kulla-
nıcılarının sorumluluk duygusunun yeterince geliĢmediği, trafikte empati yapmadan grup bilinci ile 
hareket ettikleri, trafik kazalarının, sürücünün kendi kusurundan değil de karĢısındakinin kusur ve 
ihmalinden kaynaklanacağı düĢüncesinin hakim olunması, 24 saat esasına göre denetlenmediklerinin 
farkında olarak kural ihlallerini bilerek ve isteyerek yapmaları, ihlal edilen kuralın, herkesin yaptığı 
sıradan bir eylem ve kabul edilebilir bir mazeret olarak görülmesi, yaptığım keseme kar kalır düĢün-
cesinin hakim olması, cezaların caydırıcı bir Ģekilde düzenlenmemesidir.  

                                                           
1 BaĢkomiser, Ankara- GölbaĢı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 
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Karayolu kullanıcılarının eğitimi devlet politikası olarak kabul edilmeli, trafikteki olumsuz riskleri algı-
lama yeteneğine haiz, nesil yetiĢtirilmelidir. Trafik konusunda ―model ülke‖ kabul edilen Almanya 
örnek alınarak aynı Ģekilde eğitim verilmelidir.  

Ġlköğretimden itibaren ―Trafik‖ zorunlu ders olarak verilmeli, Trafik Uyarı,  Trafik Düzen ve Trafik 
Tanzim iĢaretlerinin anlamları ve bu iĢaretlerin olduğu yerlerde karayolu kullanıcılarının yapması 
gerekenler uygulamalı olarak gösterilmek suretiyle toplumda trafik bilinci oluĢturulmalıdır.    

Anahtar Kelimeler: Eğitim, ĠletiĢim,  Kampanya, Medya, Çözüm yolları. 

 

Trafik Bilinci: 

Trafik bilincinin yeterince geliĢmemiĢ olması, trafik kazalarının sayısına ve sonuçlarına olumsuz 
olarak yansımaktadır. Yapılan araĢtırmalarda trafik bilincinin geliĢmesi için 5 ana  konu baĢlığının 
gerçekleĢmesi gereklidir: eğitim, trafik kurallarına uyma zorunluluğu, dikkatli araç kullanma, trafikte 
birbirine saygı, elektronik sistemlerle etkin ve etkili denetimdir.  

Ülkemizde trafik eğitimi okul öncesi dönemden baĢlayarak, çeĢitli görsel, iĢitsel materyaller kullanıla-
rak, kısmen trafik eğitim parklarında gerçekleĢtirilen çeĢitli uygulamalarla yapılmaya çalıĢılmaktadır. 
Aile ve Okul ortamında verilen eğitimlerde trafiğin temel amacının "ulaĢım" olduğu ve bunun dıĢında 
bir amacının olmadığı bilincinin yerleĢmesi gereklidir. UlaĢım, dün olduğu gibi bugün de toplumların 
temel ihtiyaçlarından, hatta varlık koĢullarındandır. YaĢam kalitesi yönünde değiĢime uğrayan ulaĢım, 
bazen önemli bir stres nedenine bazen de hayata mal olan yolculuğa dönüĢmektedir. DeğiĢen, dönü-
Ģen ve geliĢen günümüz toplumları, uygarlık düzeylerine göre havayolu, demiryolu, karayolu veya 
deniz yolu gibi ulaĢım seçeneklerinden birisini tercih ederler. Türkiye‘nin 1950 sonrası yıllarda ulaĢım-
la ilgili tercihi değiĢmiĢ, kara yolu kullanımı öne çıkmıĢtır. Bu tarihten günümüze kadar kara yoluna 
önem verildiği için kazalar, yaralanma ve ölümler sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplar 
Ģeklindeki bütün sorunlar, kara yolu ulaĢımı merkezinde ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Türk toplumunda 
bu denli önemli boyuta ulaĢan karayolu ulaĢımına çözüm getirmek için, karayolu trafiğinin geniĢ bir 
perspektifle, uygarlık düzeyi göstergelerine göre değerlendirilmesi gerekir.  

On sekiz yaĢını doldurmuĢ üç kiĢiden birisi sürücü belgesi sahibi olarak trafiğe karıĢmaktadır. Bu 
andan itibaren bir dizi ihtiyaçlar, güvenli trafik merkezinde gündeme gelmektedir. Güvenli trafik orta-
mı, toplumların ekonomik, teknolojik ve kültürel yapılarından eğitim, denetim, kurtarma ve mühendis-
lik hizmetlerinin en üst düzeyde verilerek, trafik bilincinin oluĢmasıyla sağlanır. Bütün bunlar da, o 
toplumun uygarlık seviyesiyle yakın iliĢkilidir. Bu ancak ilköğretimde baĢlamak, ortaöğretimde devam 
edilmek, sürücü kurslarında pekiĢtirilmek, etkin ve etkili bir sınav ve denetim ile olabilir. Toplumun 
bütün bireylerine ilköğretim programlarında yaĢam için önem addeden bazı yeterliliklerin mutlaka 
kazandırılması gereklidir. Bunlardan birisi de bireylerde oluĢması gereken trafik bilincidir.  

Trafik kazaları yüksek oranda insan unsurundan kaynaklanmakta, eğitimsizliğin sonucu olarak, bilgi-
sizlik, dikkatsizlik ve sorumsuzluktan meydana gelmektedir. Trafiğin düzenli ve güvenli iĢlemesinde, 
kurallara uymak insanlık ve vatandaĢlık görevi olduğu unutulmamalıdır. Trafik kurallarına uyulmaması 
halinde karĢılaĢılabilecek bedel insan hayatı olabilmektedir.  

Trafikte sorumluluk   duygusu   içerisinde  hareket   edilmediğinde   bugün   ülkemizde de olduğu   
gibi   çok   tehlikeli   ve   istenmeyen   sonuçlarının   yaĢandığı   bir  durumu dönüĢebilir.   Daha  
ilköğretim    yıllarında    baĢlayacak    etkin    ve   etkili    bir    eğitim    ile   yeni   neslin   bilinçli olması  
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sağlanabilir,  hatta bilinçlenen nesil,   kendinden önceki nesli de uyararak, onların da bilinçlenmesine 
katkıda bulunacaktır.   

Örneğin : "Babacım, neden kırmızı ıĢıkta geçiyorsun? "  diyen çocuğuna karĢılık olarak baba bir 
yanıt veremeyecektir ve yaptığı yanlıĢtan dolayı baba kendini sorgulayabilecektir.  

 Ehliyet alma yaĢı geldiğinde ise, en büyük sorumluluk M.E. B. ´na bağlı Sürücü Kurslarına düĢmek-
tedir. Sürücü adaylarının yeterlilik belgesi alması açısından yetiĢtirildiği sürücü kurslarında eğitim 
zorunluluğu bulunmakta, bu nedenle; Sürücü Kurslarının denetiminin her sınav döneminde en az bir 
defa teorik ve pratik eğitimi yerinde görmek suretiyle mutlaka yapılmalı ve yapılan denetim kayıt altına 
alınmalıdır.  Sürücü kurslarında artık! Derslere gelmesem olur mu?   Ben zaten araba kullanmayı 
biliyorum, Sadece sınava gelsem olur mu? " vb. gibi sürücü adaylarının  taleplerini geri çevirmeleri, 
Trafik bilincini pekiĢtirecek doğru eğitimi sağlamaları ve gerçek sürücüleri trafiğe kazandırmaları 
gereklidir.  

Sürücü Adayı Eğitimleri  

Sürücü kurslarının sınıflarına ve eğitim araçlarına kamera sistemi takılmak suretiyle teorik ve uygula-
malı eğitimin bütün aĢamaları kayıt altına alınmalı, kayıtlar bir yıl süreyle muhafaza edilmelidir. Araç-
ları ve sürücüleri Emniyet, Jandarma ve yetkilileri denetlemektedir. Denetimin etkinliğini arttırmak, 
koordineyi ve konu bütünlüğünü sağlamak için, sürücü eğitiminin bütün aĢamaları yazılı ve direksiyon 
sınavlarını da kapsayacak Ģekilde Milli Eğitim görevlileri ile birlikte denetleyen kurumlardan oluĢan 
komisyonlar tarafından yapılmalıdır. Haftada bir defadan az olmamak üzere görsel ve yazılı kayıtlar, 
detaylı bir Ģekilde incelenmek suretiyle denetim gerçekleĢtirilmelidir.  

Yazılı sınavları 5 seçenekli ve yanlıĢ doğruyu götürecek Ģekilde olmalıdır. Her ders için 75 puan ve 
üzeri alan adaylar baĢarılı sayılarak direksiyon sınavına girmeye hak kazanmalıdırlar. Direksiyon 
sınavları araçta bulunan bütün vitesler kullandırılmak suretiyle 10 km. mesafede, 20 dakikadan az 
süreyi kapsamayacak Ģekilde trafiğin yoğun olduğu alanlarda yaptırılmalıdır. Direksiyon sınav sonu-
cunun değerlendirildiği EK:7-A formu, trafik kazalarına neden olan etkenler göz önüne alınarak,  puan 
durumlarını arttırmak ve tespit edilen kuralları güncellemek suretiyle yeniden düzenlenmelidir.  

Örneğin: Aracı çalıĢtırma, harekete geçirme usul ve kurallarına ile önündeki aracı sollayıp geçme 
kurallarına uymayan,  emniyetli ve rahat kalkıĢ yapamayan, uygun Ģeritten gidemeyen, hızını ayarla-
mayan ve hız sınırlarına dikkat etmeyen, önündeki aracı yakından takip eden, araçların manevralarıy-
la ilgili kurallara uymayan, manevra becerisi zayıf olan, sürücü adayına sürücü belgesi alacak Ģekilde 
form düzenlenmek zorunluluğu vardır. Çünkü bu eksiklikleri olan sürücü adayının eylemlerinin karĢılı-
ğı 29 kötü puan yapmaktadır.  

Ülkemizde 22,7 milyon sürücü bulunmaktadır. Son 10 (on) yılda meydana gelen trafik kazalarında 
45.188 kiĢinin öldüğü ve 1.410.885 insanın yaralandığı tespit edilmiĢtir. Trafik kazalarına neden olan 
etkenlerin baĢında % 97‘lik bir oran ile sürücü kusurları gelmektedir(TÜĠK 2009, Tablo 1).Bu nedenle 
sürücü eğitimleri son derece önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.  
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Tablo–1: Sürücü belgelerinin kapsadığı sınıflar, eğitim süreleri 

 

Ülkemizde sürücü eğitimleri Karayolları Trafik Kanunun 10. maddesi Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu 
Yönetmeliğinin 5, 6 ve 19. maddeleri hükümlerine göre yapılmaktadır. Eğitimlerin 5/1‘inden fazlasına 
katılmayanlar bir sonraki dönemde eğitimini tamamlamaktadırlar. Ayrıca direksiyon eğitiminin % 50‘si 
canlı trafik içerisinde yapılmalıdır. Yazılı ve direksiyon sınavları ise Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarında-
ki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları hükümlere göre yapılmaktadır. Ayrıca Emniyet 
TeĢkilatı ve Silahlı Kuvvetler kendi personeline yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde sürücü kursları 
açarak eğitimlerini vermektedirler. Yolcu ve diğer görevlilere yönelik profesyonel anlamda herhangi 
bir eğitim yapılmamaktadır. M.T. S.K. madde 15: sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak yaĢ, 
öğrenim otomobil, minibüs ve kamyonet, lastik tekerlekli traktör, D çekici, E kamyon ve otobüs, G iĢ 
makineleri ve H sınıfı hasta ve sakatların kullanacağı sürücü belgeleri verilmektedir. C ve F sınıfı 
sürücü belgesi verilmesi uygulaması kaldırılmıĢtır. Yeni uygulama ile kamyon kullanıcıları E, lastik 
tekerlekli traktör kullanıcıları da B sınıfı sürücü belgesi alacaklardır(Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu Yö-
netmeliği, madde 5-19). 

 

Tablo–2: Sürücü adaylarının yaĢ, eğitim durumu ve kullanacakları araçlar ile sürücü belgesi sınıfı 

Sürücü 
Belgesi 
Sınıfı 

 

Hangi araçları süreceği 

VERĠLEN DERSLER 

Trafik ve 
Çevre Bilgisi 

Ġlk Yardım 
Motor Tekniği, 

Araç Bilgisi 
Direksiyon 

eğitimi 

A-1 ve A-
2 

Motorlu bisiklet, Motosiklet 20 12 5 10 

B Otomobil, Minibüs, Kamyonet 35 12 16 20 

C-D-E Kamyon. Çekici, Otobüs 35 12 20 45 

F Lastik tekerlekli traktör 20 12 10 20 

G ĠĢ makinesi grubu 20 12 16 45 

H Hasta ve sakatlar 35 12 20 16 

Sürücü 
Belgesi 
Sınıfı 

 

Hangi araçları süreceği 
Kaç yaĢında alabileceği Eğitim durumu 

A-1 ve  
A-2 

Motorlu bisiklet, Motosiklet 17 Ġlköğretim(8 yıl) 

B Otomobil, Minibüs, Kamyonet 18 Ġlköğretim(8 yıl) 
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Ayrıca uygulamada ilkokul mezunu ve 26 yaĢını tamamlamıĢ 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesi olan birisi, 
55 yolcunun sorumluluğunu alarak Ģehirlerarası otobüsleri kullanmaktadır. Çok önemli bir konu olup, 
ülkemizde, genel olarak hiçbir sektörde ilkokul mezunu olan birisine 55 kiĢinin sorumluluğu verilme-
mektedir. 4925 sayılı karayolu taĢımacılık kanunun bu konudaki yeni düzenlenmesinin uygulayama 
konması yolcu taĢmacılığı açısından son derece önemlidir. 26 yaĢını tamamlayan ve ilkokul mezunu 
olup da D sınıfı sürücü belgesi olan birisi ağır tonajlı araç(TIR) kullanabilmekte ve gerektiğinde yük-
sek tonajlı yük taĢımaktadır. En az lise mezunu birisinin bu hizmeti yerine getirmesi yarar sağlayacak-
tır. Bu konuda düzenleme yapılarak kısa orta ve uzun sürede uygulamaya konmalıdır. Ġlköğretim 
sonrası ulaĢım sektöründe görev alacaklar için branĢlar tespit edilip liselerde ona göre eğitim verilme-
lidir. Bu okullardan mezun olanlar yük ve yolcu taĢımacılığını yapmalıdırlar. 

  

Teorik ve Uygulamalı Eğitim 

Karayolunda trafik güvenliğini istenilen Ģekilde sağlamak için sorunun çözümü olan insan faktöründen 
yani sürücülerin eğitiminden iĢe baĢlamak gerekir. Günümüzde sürücü kurslarının bazıları haksız 
rekabet Ģartları oluĢturmak suretiyle çok düĢük ücretlere sürücü kursu düzenlemektedirler. Bunun 
sonucunda ortak alanları birlikte kullanma alıĢkanlığı olmayan sürücüler yetiĢmekte ve bedelini kaza-
ya karıĢıp da konusunda haklı olan sürücü ve yolcular ödemektedir. Sürücü eğitimi ve denetimi Milli 
Eğitim Bakanlığının görevlerindendir diye düĢünmek sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. 
Sürücü kurslarındaki eğitimin bütün aĢamaları kayıt altına alınmalı ve yıllık olarak muhafaza edilmeli-
dir. 

 Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü Jandarma görevlilerinden oluĢan, yeteri kadar sürücü 
kursları denetim ekipleri kurulmalıdır. Sürücü kurslarına adayın kaydı yapıldıktan sonra sürücü belge-
si alınana kadarki bütün iĢlemleri denetime tabi tutulmalıdır. Denetimler sırasında herhangi bir maze-
ret adı altında eğitimin herhangi bir aĢamasını kayıt altına almayan veya mevzuat hükümlerine aykırı 
hareket ettiği tespit edilen sürücü kurslarına, kanun dâhilinde caydırıcı cezalar verilmelidir. Bu konuda 
gerekiyorsa mevzuatta değiĢikliğe gidilmelidir. 

 Ġl‘de valiliğe ilçelerde kaymakamlığa bağlı olarak sürücü belgesi alacaklardan toplanacak paralar ile 
fon kurulmalıdır. Bu fonun geliri: sürücü belgesi alacak adaylardan sürücü belgesi sınıfına göre alınan 
ücretlerden oluĢmalıdır. Fonda toplanan para ile denetim araçları ve giderleri ile denetim ekiplerinin 
ücretleri karĢılanmalıdır. Denetim ekiplerinin aktif olarak çalıĢabilmesi için hizmet içi ders saati ücreti 
üzerinden para ödemesi yapılmalıdır. Haftada en az bir defadan az olmamak olmak üzere belirsiz 
zamanlarda (hafta sonları dahil) denetim yapılmalıdır. Denetim ekiplerinin görev yerleri dönüĢümlü 
olarak düzenlenmelidir.  

 

C-D-E Kamyon. Çekici, Otobüs 22 Ġlköğretim(8 yıl) 

F Lastik tekerlekli traktör 17 En az ilkokul 

G ĠĢ makinesi grubu 18 En az ilkokul 

H Hasta ve sakatlar 17 En az ilkokul 
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Tablo–3: Direksiyon sınav EK:7-A formu(Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile 
Sınav Kuralları ve Sınav Esasları Temmuz 2002). 

 

Sıra 
no 

Tespit edilen kural 
Kötü puan 

değeri 

1 
Aracı çalıĢtırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor. Emniyetli ve 
rahat kalkıĢ yapamıyor. 

2 

2 
Durakladığı veya park ettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiĢ kolay-
lığı sağlamıyor, kontrolsüz ve iĢaretsiz çıkıĢ yapıyor. 

5 

3 
ġerit izleme kurallarına uymuyor. Uygun Ģeritten gitmiyor. ġerit değiĢtirme 
kurallarına uymuyor. 

5 

4 
Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada baĢarısız bulundu. Hız sınırlarına 
dikkat etmiyor. 

5 

5 
Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı 
hususundaki kontrol metodunu bilmiyor. 

5 

6 Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor. 5 

7 Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili çekilme kurallarına uymuyor. 5 

8 KavĢak yaklaĢımlarında doğrultu değiĢtirme (dönüĢ) kurallarına uymuyor 5 

9 KavĢaklardaki karĢılaĢmalarda ilk geçiĢ hakkı kurallarına uymuyor. 5 

10 
Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulun-
du. 

5 

11 
KarĢıdan gelen trafikle karĢılaĢtığında geçiĢ kolaylığı sağlama kurallarına uy-
muyor. 

5 

12 
Durma, duraklama, park etme, indirme, bindirme, kapıların açılmasıyla ilgili 
kurallara uymuyor. 

5 

13 
Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklaĢımlarında kurallara uymadı, 
geçiĢ hakkı vermiyor. 

5 

14 
Okul taĢıtlarıyla geçiĢ üstünlüğü hakkına sahip araçlarla karĢılaĢtığında ilgili 
kurallara uymuyor. 

5 

15 
Eğimli yolda aracı harekete geçirmede baĢarısız bulundu, eğimli yolda hareket 
etme kurallarına uymuyor. 

5 

16 
Aracı harekete geçirmede, yavaĢlatıp durdurmada, kumanda panellerine yete-
rince intibak edemiyor. Vites değiĢtirme becerisi zayıf. 

10 

17 Genel olarak direksiyon hakimiyeti zayıf. 10 

18 
Ses cihazını ve araçların ıĢıklarını gereksiz yere ve amaçları dıĢında kullanıyor, 
gerektiğinde kullanmıyor. 

2 
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19 
IĢık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin 
yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Soğutma, yağlama, Ģarj ve yakıt göstergele-
rini ve anlamlarını bilmiyor. 

2 

20 AĢırı derecede heyecanlı ve telaĢlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü. 10 

 

Direksiyon eğitiminin de bütün aĢamaları aynı Ģekilde denetime tabi tutulmalıdır. Motorlu TaĢıt Sürücü 
Kursu Yönetmeliğinde sürücü kurslarında direksiyon eğitimleri için kullanılacak araçlara yaĢ sınırı 
getirilmemiĢtir. Bu nedenle günümüzde birçok sürücü kursunun piyasa koĢullarında kullanılmayan 
trafikte kısa mesafelerde dahi hareket etme kabiliyeti olmayan araçlar ile(özellikle çekici ve otobüs) 
direksiyon eğitimini verdiği gözlenmektedir. Bu nedenle ivedilikle söz konusu yönetmeliğin yeniden 
düzenlenerek araçlara 15 yaĢ sınırı getirilmelidir. Aksi takdirde birçok olumsuzluklar yaĢanmaya 
devam edecektir. Ağır tonajlı olan TIR sürücü adaylarının eğitimi sadece Çekici ile verilmemeli, ma-
nevra kurallarını öğrenmek açısından mutlaka dorse ile eğitim verilmelidir. Ayrıca E sınıfı direksiyon 
sınavlarında kullanılan otobüslerdeki koltuk sayası 50‘ ye çıkartılmalıdır.  

Tablo–4: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etken olan sürücü kusurları 2008 yılı 
verileri (KGM,  2009, Tablo 8). 

Sıra no 
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etken olan sürücü 
kusurları 

Tüm kazalar içerisin-
deki % oranı 

1 
Araçların hızını aracın yük ve teknik durumu ile özel, görüĢ yol 
hava ve trafik Ģartlarına uydurmamanın oranının 

% 33,46 

2 Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiĢ önceliğine uymama %15,24 

3 Doğrultu değiĢtirme ve manevraları yanlıĢ yapma %12,56 

4 Arkadan çarpma %9,85 

5 
Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan diğer kural, yasak ve 
zorunlu yükümlülüklere uymamak 

% 6,90 

6 ġerit izleme ve değiĢtirme kurallarına uymamak %5,38 

7 Manevraları düzenleyen genel Ģartlara uymama %4,29 

8 
Kırmızı ıĢıklı trafik iĢaretlerinde veya görevli memurun dur 
iĢaretlerinde geçme 

%2,67 

9 AĢırı hızlı araç kullanma %1,52 

 

Ülkemizde 2008 yılında meydana gelen trafik kazalarına etken olan sürücü davranıĢlarını incelediği-
mizde, araçların hızını aracın yük ve teknik durumu ile özel, görüĢ yol hava ve trafik Ģartlarına uydur-
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mamanın oranının %33,46 olduğu görülmektedir. Bu ve benzeri diğer etkenler göz önüne alınarak 
direksiyon sınavı değerlendirme formu (EK: 7-A) yeniden düzenlenmelidir. Örneğin aracı çalıĢtırma 
ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymayan, Ģerit izleme, Ģerit değiĢtirme kurallarını uygulaya-
mayan,  emniyetli ve rahat kalkıĢ yapamayan, uygun Ģeritten gidemeyen, hızını ayarlamayan ve hız 
sınırlarına dikkat etmeyen, önündeki aracı yakından takip eden, takip mesafesinin yeterli derecede 
ayarlayamayan, önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymayan, araçların manevralarıyla ilgili 
kurallara uymayan manevra becerisi zayıf olan, sürücü adayına sürücü belgesi alacak Ģekilde form 
düzenlenmek zorunluluğu vardır. Çünkü bu eksiklikleri olan sürücü adayının eylemlerinin karĢılığı 29 
kötü puan yapmaktadır. Sürücülerin niteliklerini arttırmak için sınav değerlendirme formu ivedilikle 
yeniden gözden geçirilmelidir(Örnek tablo aĢağıdadır). 

 

Tablo–5: Direksiyon sınavı EK: 7-A tespit formu ve kötü puan durumları 

 

Sıra 
no 

Sınav sırasında değerlendirilecek haller 
Kötü 
puan 

değeri 

1 
Aracı çalıĢtırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor. Emniyetli ve 
rahat kalkıĢ yapamıyor. 

2 

2 
ġerit izleme kurallarına uymuyor. Uygun Ģeritten gitmiyor. ġerit değiĢtirme 
kurallarına uymuyor. 

5 

3 
Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada baĢarısız bulundu. Hız sınırlarına 
dikkat etmiyor. 

5 

4 
Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı 
hususundaki kontrol metodunu bilmiyor. 

5 

5 Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor. 5 

6 
Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bu-
lundu. 

5 

7 
IĢık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin 
yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Soğutma, yağlama, Ģarj ve yakıt göstergele-
rini ve anlamlarını bilmiyor. 

2 

 

Söz konusu sınavların istenilen yeterlilikte yapılmadığı, kısa mesafelerde sınavın yapıldığı, araçtaki 
bütün viteslerin adaya yeterince kullandırılmadığı, 15 dakikada bir adayın sınavının yapılması gere-
kirken birkaç dakikada tamamlandığı değerlendirilmektedir.  

D sınıfı ―Çekici kullananlar için‖ sürücü belgeleri sınavlarının kesinlikle dorse ile beraber yapılması 
gerekmektedir. Adaya sadece çekici ile sınavın yaptırılması son derece yanlıĢtır. 
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SONUÇ 

Çözüm Önerileri 

Motorlu TaĢıt Sürücü Kurslarının Teorik Eğitimlerin yapıldığı sınıflarına ve direksiyon eğitiminde 
kullandıkları araçlarına kamera sistemi takılmalı,  

 Sürücü adaylarına verilen derslerin müfredatı içerisine ―Ortak Alanları Kullanma‖ 
konusu eklenmelidir. 

 Karayolunda kara noktaların olduğu yerlerden baĢlanmak suretiyle sürücülerin 
dikkatini olumlu yönde etkileyecek Ģekilde uyarı amaçlı yazıların elektronik sis-
temle yapılması ayrıca kamera sistemi ile denetimlerin yapıldığının belirtilmesi ve 
yapılması, bu konudaki finansmanın ise “Yap – ĠĢlet – Devret “yolu ile sağlan-
ması  

 Sürücü adaylarının uygulamalı eğitimlerinin yapıldığı bütün araçlara 10 yaĢ sınırı 
getirilmeli, 

 Eğitimlerin bütün aĢamalarını denetlemek amacıyla Emniyet, Jandarma ve Milli 
Eğitim görevlilerinden oluĢan komisyonlar oluĢturulmalı, 

 Direksiyon sınavları değerlendirme formu (EK: 7-A) trafik kazalarının oluĢ neden-
leri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir. Direksiyon sınavlarında baĢarılı 
sayılmak için kötü puan toplamı 25‘ e indirilmeli,  

 Direksiyon sınavlarında bir adayı değerlendirmek için canlı trafikte araçta bulunan 
bütün vitesler kullandırmak suretiyle en az 10 km. yol gidilmeli ve 20 dakikadan 
önce sınavı bitirilmemelidir. D sınıfı sürücü belgesi(ÇEKĠCĠ) sınavları mutlaka 
dorse ile beraber yaptırılmalıdır. E sınıfı direksiyon sınavlarının yapıldığı otobüs-
lerdeki koltuk sayısı sınırı 50‘ye çıkartılmalı, 

 Ticari amaçlı araç kullanıcılarına UlaĢım Meslek Lisesi mezunu olma Ģartı getiril-
melidir. 

 Yapılan ve yapılacak iĢ ve iĢlemlerin ülkemiz genelinde etkin ve etkili bir Ģekilde 
duyurulması ve dikkat çekilmesi amacıyla ulusal bazda yayım yapan kuruluĢlar ile 
iĢbirliğine gidilmesi, yapılacak yayınların hedef kitlenin aktif olarak katılımının sağ-
landığı zamanlarda yapılması için, teĢvik edici ( vergiden düĢülmesi, vb. ) düzen-
lemelerin yapılması.  
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AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ KULLANILARAK ULAġIMDA 
SAĞLANAN FAYDALAR VE TÜRKĠYE‟DE YAPILAN UYGULAMALAR 

Sedat KURBAN 1, Yüksel ÇELĠK 2 

ÖZET 

Her yıl milyonlarca insan bir yerden başka bir yere ulaşmak için yaya, yolcu veya sürücü olarak trafik-
te hareket halindedir. Bu hareketliliğin sonucu olarak trafik yoğunluğu oluşmakta ve buna bağlı olarak 
da trafik kazaları ve trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır. Bu durum insan hayatını ve sağlığını olumsuz 
etkilemekle birlikte yaşanan kazalar ve verimsiz kullanılan yakıtlar ülke ekonomisinde ciddi boyutta 
maddi kayıplara neden olmaktadır. Gelişen bilimsel ve teknolojik çalışmaların ulaşım alanında kulla-
nılması, bu sorunların azaltılması veya önlenmesi adına daha etkin ve kullanışlı çözümler sunmuştur.  

Bu çalışmada Akıllı Ulaşım Sistemleri (Intelligent Transportation Systems) kullanılarak, trafikte mey-
dana gelen kazaların ve sıkışıklığın azaltılması, daha güvenli yolculuk yapılmasına olanak sağlanma-
sı, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, çevre kirliliği ve gürültüsünün azaltılması için gelişen 
ve gelişmekte olan teknolojiler incelenmiş ve Türkiye‟nin bu alanda son durumu hakkında bilgiler 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı UlaĢım Sistemleri, Trafik Güvenliği 

 

AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ 

Günden güne artan araç kalabalığı, trafik sıkıĢıklığı ve trafik kazaları gibi bazı önemli sorunlar doğur-
maktadır. Bu sorunlar büyük zaman kayıplarına, araç ve yaya güvenliğinin azalmasına, yüksek kirlili-
ğe, yaĢam kalitesinin bozulmasına ve yenilenemeyen fosil enerji artıklarına yol açmaktadır. KarĢılaĢı-
lan bu sorunların çözümü, daha güvenli ve daha verimli yolculuk için geliĢmiĢ sistemlere ihtiyaç du-
yulmuĢtur. Bilgi ve iletiĢim teknolojileri, ulaĢım yönetimi ve değerlendirilmesinde birçok yenilikçi uygu-
lamalar ve geliĢmiĢ sistemler sunarak Akıllı UlaĢım Sistemlerini (Intelligent Transportation Systems - 
ITS) ortaya çıkarmıĢtır. 

Akıllı UlaĢım Sistemleri (AUS), trafikte yaĢanan temel sorunların çözümü konusunda geliĢmiĢ tekno-
lojik cihazlar ve uygulamaların birbirine entegre ve uyum içerisinde çalıĢtığı sistemler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması amacıyla ortaya çıkan bu sistemler, 
çoğunlukla trafikten alınan yol ve hava durumuna ait veriler ıĢığında trafiğin otomatik olarak denet-
lenmesi ve yönetilmesi çalıĢmalarını kapsamaktadır. Daha genel bir ifadeyle AUS, birçok etmenin 
kullanılmasıyla araçlar ile yol kenarı donanımlarının iletiĢim içinde çalıĢtığı akıllı sistemlerdir.  

Günümüzde Akıllı UlaĢım Sistemleri, bilgisayar, iletiĢim ve elektronik gibi geliĢmiĢ teknolojiler üzerine 
kurulmuĢ, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaĢtırma konusundaki etkinliği, güvenliği 
ve hizmet kalitesini geliĢtirmek amacıyla daha çok iĢletme, kontrol ve yönetim problemlerinin çözümüne 
yönelik hizmet veren sistemlerin ortak adıdır. Kavramın adında geçen akıllı terimi, bu sistemlerde var 
olan fonksiyonların, bellek, iletiĢim, bilgi analiz yeteneği ve adapte olabilme davranıĢının yanı sıra duyarlı 
bazı özelliklere sahip olmaları sebebi ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan insan ve eĢyaların bir yerden bir 

                                                           
1 EGM, Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, Bilgisayar Mühendisi, E-posta: skurban@egm.gov.tr 
2 EGM, Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi BaĢkanı 
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yere taĢınmasını sağlayan teknolojik ve kurumsal bazdaki tüm ulaĢtırma sitemlerinin entegrasyonu da 
akıllı ulaĢtırma sistemi�kavramının içinde değerlendirilmektedir (Ünal L.). 

BüyükĢehirlerde sürekli artan araç sayısı, trafik tıkanıklıklarına, trafik kazalarına ve bunlara bağlı bazı 
sorunlara sebep olmaktadır. Akıllı ulaĢım sistemleri, bu sorunların çözümü doğrultusunda 5 ana 
baĢlığa odaklanmıĢtır, bunlar; 

 Trafik sıkıĢıklığını azaltmak, 

 Trafikte meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak, 

 Trafiği denetlemek, 

 Çevre Kirliliğini ve gürültüsünü azaltmak, 

 Yakıt verimliliğini artırmaktır. 

AUS altyapı kapasitesini en üst düzeye çıkartırken ek karayolu yapımı ihtiyacını da azaltır. Örneğin, 
ABD‘de gerçek zamanlı trafik verileri trafik lambalarına uygulandığında, trafik akıĢını anlamlı bir bi-
çimde artırdığı, durmaları % 40, seyahat süresini % 25, yakıt tüketimini % 10 ve karbondioksit emis-
yonun % 22 oranında azalttığı görülmüĢtür.  (Ezell S.) 

Mevcut ulaĢım sistemlerinde; trafik sıkıĢıklıkları, yaĢanan kazalar ve bunlara bağlı etmenler (çevre 
kirliliği, stres gibi) insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Akıllı UlaĢım Sistemleri 
getirdiği çözümlerle (Yol süresinin azalması gibi) trafik akıĢını düzenlerken bir yandan da insan ve 
çevre sağlığına katkıda bulunmaktadır. Locke‘a göre, Almanya‘da yapılan bir çalıĢmada 15 dakika 
kadar az seyahat süresi bile kolesterol artıĢında ve kardiyovasküler hastalık faktörlerinin oluĢumunda 
etkili olduğu görülmüĢtür. Ayrıca uzun süreli seyahatlerin kan basıncı artıĢına ve bağıĢıklık sisteminin 
zayıflamasına neden olduğu da ortaya çıkmıĢtır. (Locke D. M.)  

AUS ayrıca, ulaĢım sisteminin performansını ölçmek ve geliĢtirmek için gerekli olan gerçek zamanlı 
verileri toplayarak ulaĢım ile ilgili kurum ve kuruluĢların kullanmasına olanak sağlar. (Ezell S.) 

Son 50 yılda ulaĢım güvenliği alanında yapılan geliĢmeler, kaza durumunda yolcuları korumak üzere 
tasarlanmıĢtır, Günümüzde yapılan ve yapılmakta olan araçtan – altyapıya (VII) ve araçtan – araca 
(V2V) sistemleri, tamamen sürücülerin kaza yapmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmaktadır. 

Akıllı Trafik Sistemleri bir takım geliĢmiĢ teknoloji ve uygulamalar içerir. Bu teknoloji ve uygulamalar 5 
kategori altında toplanabilir; 

1. Sürücü Bilgilendirme Sistemleri: Sürücüler, GPS tabanlı elektronik haritalar ve trafik yö-
netim merkezlerinden elde edilen anlık bilgilerle yoldaki tehlikeler, hava durumu, servis ve 
konaklama istasyonları vs. konularında güncel bilgileri önceden takip edebilmektedir. 

2. Trafik Yönetim Sistemleri: Trafik yoğunluğu ve tıkanıklıklar konusunda yol durum bilgileri 
bir takım yollarla (yol sensörleri, kameralar vs. kullanılarak) toplanmaktadır. Bu bilgiler doğ-
rultusunda trafiğin yönetilmesi sağlanmaktadır (Ör; sürücülerin alternatif hatlara yönlendiri-
lerek trafik sıkıĢıklığının giderilmesi). 

3. Araç Kontrol Sistemleri: Araçların; kırmızı ıĢık ihlali, Ģerit ihlali, hız ihlali, takip mesafesi, 
ana yola girerken veya çıkarken yapılan ihlaller vs. durumları sensörler ve kamera tanıma 
sistemleri yardımıyla tespit edilerek denetlenmektedir. 

4. Entegre Akıllı UlaĢım Sistemleri: Araçtan araca (vehicle to vehicle - V2V) ve araçtan alt-
yapıya (vehicle to infrastructure – VII) entegrasyonları ile ulaĢım sistemi içindeki varlıklar 
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birbirleri arasında anlık haberleĢebilmektedir (Ör; bir aracın öndeki araçla arasındaki mesa-
fenin bildirilmesi). 

5. Yolcu Bilgilendirme Sistemleri: UlaĢım sistemlerinin büyük bir bölümünü oluĢturan yolcu-
lara bilgi sunmak, yardımcı olmak vs. amaçlı yapılan sistemlerdir (Ör; toplu taĢıma araçları-
nın (tren, otobüs vb.) konumlarını bildirerek yolcuların gerçek zamanlı durumlardan (geliĢ 
gidiĢ bilgileri) haberdar edilmesi). 

Araçlar için akıllı yönetim sistemlerinin en önemli noktası, bütün ulaĢım altyapısı içerisinde verimliliği 
artırmak ve güvenli hareket etmeyi sağlamaktır. Bu bağlamda, tasarım ve geliĢtirme süreci öncesinde 
ele alınması gereken bazı gereksinimler vardır; 

 Adaptasyon: Aracın, güvenli ve hızlı bir Ģekilde anlık duruma mümkün olan en yüksek dü-
zeyde uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. 

 KiĢiselleĢtirme: Sadece araç ve çeĢitli sürücü sınıfları için değil bireysel sürücü profilleri 
için uyarlanmıĢ çözümler sağlamalıdır. 

 Yaygın teknoloji desteği: Teknolojik imkanların yaygınlaĢtırılarak daha geniĢ kullanım 
alanları oluĢturulmalıdır. 

 Kaliteli bağlantı: Her ortamda ve durumda fonksiyonların iĢlevselliğini sağlamak için kesin-
tisiz ağ desteği sunulmalıdır. 

 Ölçeklenebilirlik: ĠĢbirliği içinde veya özel ihtiyaçlara bağlı bir Ģekilde hareket edebilmek 
için çeĢitli seviyelerde çözümler sunulmalıdır. (Dimitrakopoulos G. ve Demestichas P.) 

AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN TEMEL TEKNOLOJĠLER 

1. Gps: Araçlarda bulunan dahili GPS alıcıları, aracın konumunu hesaplamak için birkaç farklı 
uydudan sinyal alır. Konum genellikle 10 metre yanılma payı ile tespit edilebilir. GPS, birçok 
araç içi navigasyon ve rota yönlendirme sistemlerinin arkasındaki temel teknolojidir.  

2. Kablosuz Sensör Ağlar (WSN): Kablosuz sensör ağlar iletiĢim için genelde radyo frekansı 
kullanmasına rağmen optik iletiĢim (lazer) ve kızılötesi teknolojileri de kullanabilmektedir. 
WSN‘ler sıcaklık, basınç, nem, hız gibi kesin ölçüm gerektiren yerlerde bulunmaktadır. Bir 
sensör tetiklendiğinde, ilgili bilgiyi tüm ağa iletmektedir.  

3. Kısa Mesafeli Kablosuz ĠletiĢim (DSRC): 5.8 veya 5.9GHz bandında faaliyet gösteren ve 
özellikle araçlarda kullanılan kısa veya orta menzilli kablosuz iletiĢim kanalıdır. DSRC, araç-
lar ve yol kenarı donanımları arasında (dahili sensörler aracılığıyla) iki yönlü iletiĢim sağlar. 
DSRC, pek çok akıllı ulaĢım sistemleri için kilit teknolojidir; araçtan – araca ve araçtan – 
altyapıya iletiĢim, trafik sinyalizasyon zamanlaması, elektronik ücret toplama vb.  

4. Araç Sensörleri: Bu sensörler, iletiĢim ve bilgi alıĢveriĢini sağlamak için çevredeki sensörlerle 
birebir iletiĢim kurma yeteneğine sahiptir. Genellikle bir araç çok sayıda sensör içerebilmekte-
dir. Araçlar arasında bilgi transferi yüksek ve düĢük öncelikli veri olarak sınıflandırılabilir.  

 Yüksek Öncelikli Veri: Bu tip veriler; tıkanıklık durum bilgisi, olası acil durumlar ile ilgili uya-
rı, sürücü davranıĢı, aracın genel durumu (iyi, normal veya kötü), seyir halindeki davranıĢı, 
çevredeki araç bilgisi ve davranıĢları, yol durumu bilgileri (ör: kayganlık) ve konumla ilgili ge-
nel bilgileri (dağ yolu, Ģehir yolu gibi) içermektedir. 
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 DüĢük Öncelikli Veri: Bu tip veriler; araçların doğru pozisyonları (araçlar arasındaki mesa-
fe), hızları ve yönleri, fren mesafesi ve hızlanma bilgilerini içermektedir. Buna ek olarak sü-
rücülerin profilleri, alıĢkanlıkları, yetenekleri ve tercihleri hakkında bilgiler de içerir.  

Edinilen bilgiler, araçla ilgili durumun (konum, yakıt ve motor durumu gibi) öğrenilmesini sağlar. Ayrı-
ca bu bilgiler sürücü modeli oluĢturmada -araç ve sürücü etkileĢimleri sensörlerle ölçülüp yorumlana-
rak sürüĢle ilgili görevlerin tanımlanmasında- kullanılır (örneğin ayak pedallarının yönetimi, vites 
değiĢtirme, aynaları kullanma). Bu iĢlem sürücünün doğal davranıĢ ve tutumunu rahatsız etmeden 
arka planda gerçekleĢtirilir. 

5. Mobil Ağlar: AUS uygulamaları standart üçüncü veya dördüncü nesil (3G ya da 4G) mobil 
telefon Ģebekeleri üzerinden bilgi iletebilir. Mobil ağların avantajı; anayol boyunca ve köy, 
kasaba gibi küçük yerleĢim yerlerinde dahi kullanılabilir olmasıdır.  

Kablosuz Dünya 4. Nesil (4G) diye adlandırılan alana doğru hızla göç etmektedir. 4G teknolojisi daha 
yüksek bant geniĢliği sağladığından verilerin daha hızlı ve kaliteli bir Ģekilde transferinin gerçekleĢ-
mesi mümkün olacaktır. Bu durum, akıllı ulaĢım teknolojilerinin daha etkin ve verimli bir Ģekilde ça-
lıĢmasını sağlarken, yüksek boyutlu verilerin transferi, geliĢmiĢ akıllı sistemler için iyi bir altyapı ola-
nağı sağlayacaktır.  

6. Kamera Tabanlı Tanıma Sistemleri:  Belirli alanlarda veya trafik sıkıĢıklığının olduğu yerlerde 
aracı tanımak veya ihlalleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Kameralı sistemler, tanıma iĢlemleri 
için Optik Karakter Tanıma (OCR) tabanlı otomatik plaka tanıma sistemlerini kullanır.  

7. Akıllı Araç ve Cihazlar: Birçok ülke akıllı araç ve cihazlarla trafik akıĢ durumu, yol durumu 
vs. bilgilerini trafik yönetim merkezlerine iletmektedir. Bu iĢlem, gerçek zamanlı trafik bilgile-
rinin sisteme anlık iletmesiyle sağlanır.   

TÜRKĠYE‟DE AKILLI ULAġIM SĠSTEMLERĠ 

Elektronik Denetim Sistemleri: Anlık hız, ortalama hız, Ģerit ihlali, kırmızı ıĢık ihlali vb. durumların 
denetlenip ölçülebildiği bu sistemler Ģehiriçi ve Ģehirlerarası yollarda kullanılmaktadır. Duruma göre 
DeğiĢken Mesajlı Panolarla sürücülere ilgili bilgiler (yapılan ihlal, hız bilgisi) aktarılarak bilinçlendirme 
de sağlanmaktadır. (Ör: Ankara – Afyon yolu, Ankara – EskiĢehir yolu) Ülke genelinde yaygınlaĢtırma 
çalıĢmaları devam etmektedir. 

  

ġekil 1. Trafikte Ġhlallerini Tespit Etmek Ġçin Kurulan Elektronik Denetim Sistemleri 

Otoyol Ücret Toplama Sistemleri: Türkiye otoyolları giĢelerinin neredeyse tamamında ücretlendir-
me iĢlemleri için Kartlı GeçiĢ Sistemleri (KGS) ve Otomatik GeçiĢ Sistemleri (OGS) kullanılmaktadır. 
Bu sistem, otoyol üzerinde seyreden araçların kat ettikleri mesafe ve araç sınıfına göre ücretlendiril-
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mesi amacıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Ayrıca Ġstanbul Boğaz Köprüleri‘nde (Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü) de bu sistemler uygulanmaktadır 

DeğiĢken Mesaj Panoları: Sürücülere verilmesi gereken her türlü mesaj, uyarı ve trafik iĢaretleri gibi 
bilgiler kontrol merkezindeki operatörler yardımıyla ilgili bütün değiĢken mesaj panolarına gönderi l-
mektedir. Sürücülere anlık bilgi sunan bu sistemler ülkemizde Ģehirlerarası birçok yolda kullanılmak-
tadır. (Ör: Bolu Dağı Tüneli, Aydın – Ġzmir Otoyolu Selatin Tüneli)  

Ayrıca sensörler aracılığıyla yol durumu, tıkanıklık, hava Ģartları gibi bilgiler algılanıp sürücülere anlık 
olarak bilgiler de bu panolarla iletilmektedir. (Ör: Ġstanbul – Ankara, Ġzmir - ÇeĢme otoyolları, Kayseri 
– Erciyes Dağı yolu) 

  

ġekil 2. DeğiĢken Mesaj Panoları 

KavĢak Yönetim Sistemleri: KavĢaklardaki araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi verileri kulla-
narak trafik ıĢıklarının yönetilmesini sağlayan bu sistemler tıkanıklık, yol güvenliği, zaman kaybı gibi 
sorunları ortadan kaldırmaktadır. Tam olarak faaliyete geçmemekle birlik bazı noktalarda deneme 
aĢamasındadır. (Ör: Antalya – Mevlana KavĢağı) 

Web Tabanlı Uygulamalar: Kameralar ve sensörler yardımıyla alınan trafik verileri (trafik yoğunluğu, 
yol yapım çalıĢmaları vb.) ana merkezlerde bir takım çalıĢmalar için iĢlenir (yol yoğunluk haritaları, 
güzergah belirleme, yol yapımı bilgileri). Kullanıcılar, bu iĢlenmiĢ verilere DeğiĢken Mesaj Panoları, 
internet sayfaları, mobil cihazlar yardımıyla ulaĢabilmektedir. (Ör: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‘nin 
internet üzerinden anlık trafik bilgilerini sunması (yoğunluk haritası, yol bilgisi vs.). 

Akıllı Durak Sistemi: Toplu taĢıma araçlarında (Otobüs, tren vb.) bulunan GPS cihazlarından alınan 
coğrafi konum bilgileri GPRS üzerinden akıllı duraklara iletilerek, duraktaki tahmini bekleme süresi 
yolculara bildirilir. Aynı sistem üzerinden araç ile merkez arasında çift yönlü iletiĢim de sağlanır. 
Ayrıca araç içi bilgilendirme sistemiyle yolcular araç içi ekranlarla otobüsün hızını, bir sonraki durağa 
kaç dakikada ulaĢılacağını ve güzergahtaki trafik yoğunluğunu görebilirler. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Akıllı UlaĢım Sistemleri sürücü ve yol üzerinde birçok denetleme ve kontrol imkanı sunmasına rağ-
men mevcut durumda bazı sorunlar halen devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için; 

 Yenilikçi ve çözüm odaklı sistemler, sürekli değiĢen trafik koĢulları göz önünde bulundurula-
rak ele alınmalıdır. Yani, bir taraftan trafik gerçek zamanlı olarak değerlendirilirken diğer 
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yandan sürücü ve yol davranıĢları kontrol edilerek gerekli çalıĢmalar bu bilgiler doğrultu-
sunda yapılmalıdır. 

 Genelde trafik yönetim ve değerlendirme merkezleri tek bir merkeze bağlı yapıdadır. Bu 
yapı kısa zamanda değiĢim yapılması için uygun değildir. Özel durumların kontrolü için özel 
merkezler kurulmalıdır. 

 Bilgilerin toplanması, problemlerinin optimize edilerek çözümü ve yeniden yapılandırma ka-
rarlarının uygulanması uzun zaman ölçeklerinde uygulanan çevrimdıĢı bir süreçtir. Daha 
hızlı ve sonuca doğrudan tesirli eĢ zamanlı bir yapıya odaklanılmalıdır. 

 Araçlarda bulunan akıllı sistemler, düĢük seviyelerde olduğu için trafik durumunu, araç ve 
sürücü davranıĢlarını, yol durumunu kontrol ederek değerlendirebilecek bir seviyede değil-
dir. Daha geliĢmiĢ sistemler üretilerek yaygınlaĢtırılmalıdır.  
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TRAFĠK DENETĠMLERĠNDE VÜCUT/BAġÜSTÜ SES VE 
GÖRÜNTÜ KAYIT CĠHAZLARININ KULLANILMASI 

 

Senem ÇINARBAġ AKIN1, Dr. Fatih VURSAVAġ2, Mehmet Emin FELEK3 

Trafik polisinin, denetimde etkinliğinin artırılması amacıyla görüntü kayıt temelli sistemlerin (Radar, 
EDS, KGYS)  uygulamalarının yaygın olarak kullanılması sonucunda elde edilen faydalar sorun 
yaĢanan diğer alanlarda da çözüm oluĢtururken yol gösterici olmaktadır. Nitekim ses ve görüntü 
teknolojilerinin günümüzde kolay ulaĢılabilirliği, yüksek teknik kapasitedeki uygulamaların, maliyetle-
rindeki azalmaya paralel olarak diğer ülkelerdeki uygulamalar sonucunda elde edilen baĢarılar bu 
çözümlerin yoğun olarak tartıĢılmasına ve hatta geliĢtirilecek stratejiler kapsamında öncelikle ele 
alınmasına neden olmaktadır.  

Bu çerçevede; Ģeffaf, etkin bir denetleme ortamının oluĢturulması ve trafik denetimlerinde yaĢa-
nan/yaĢanabilecek olan sorunların engellenmesi amacıyla trafik polisinin üzerinde ses ve görüntü 
kayıt cihazlarını taĢıması ele alınmıĢtır. Özellikle Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri‘nde yaygın 
olarak kullanılmakta olan bu sistemlerin ülkemizde de trafik polisinin denetimlerde etkinliğini arttıraca-
ğı, görevi esnasında art niyetli yaklaĢımlardan koruyacağı aynı zamanda teknolojik çözümlerle mah-
kemelerde objektif delil niteliği sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Vücut kameralarının Ġngiltere Polisi tarafından kullanılması sürecinin nasıl baĢladığına ve uygulama-
nın nasıl geliĢtirildiğine dair ―GUIDANCE FOR THE POLICE USE OF BODY-WORN VIDEO 
DEVICES‖ adlı Temmuz 2007 tarihli raporuna göre;  

2006 Mayıs ayında kamera kullanımı, teknolojisini ve etkinliğini tamamen sınayabilmek için bir pilot 
proje Ģeklinde geliĢtirilmiĢtir. 6 aylık süre için tasarlanan bu pilot proje özellikle kamu alanlarında 
gerçekleĢen Ģiddet suçları, alkole bağlı suçlar, yerel Ģiddet suçları üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 6 aylık 
pilot proje sonucunda; 

 2007 Mart ayı sonunda yaralama ve Ģiddet olaylarında %12,8 oranında azalma görülmüĢ-
tür. 

 Kamuya açık yerlerde Ģiddet olaylarının tespitinde %26,9 artıĢ olmuĢtur. 

 Kafa kameraları vasıtasıyla kayıt altına alınan olaylarda ofiste rapor ve dosya hazırlama için 
ayrılan zamanda %22,4 azalma olmuĢ, zamandan tasarruf sağlanmıĢtır. 

 Orantısız güç kullanma ve kaba davranıĢ konularında polise yapılan Ģikâyetlerde %14,3 
azalma tespit edilmiĢtir. 

Kafa Kameralarının Temel Özelikleri ise; 

 Kanıt Niteliği 

Geleneksel yöntemde olay akabinde polis memuru olayla ilgili tüm detayları ayrıntılı bir Ģekilde yazılı 
olarak kayıt altına alır fakat vücut kamerası sayesinde olay sırasında eĢ zamanlı olarak kayıt altına 
alındığından kimin ne yaptığı ve ne söylediği konusunda Ģüpheler ortadan kalkar. 

1Erzurum Ġl Emniyet Müdürlüğü, 2Trafik AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü, 3Trafik Planlama ve Destek 
Dairesi BaĢkanlığı  
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 Zaman Tasarrufu  

Kamera kullanımı memurların kanıtlarını sunarken daha tutarlı ve emin davranmalarını sağlar çünkü 
kanıt görseldir ve olayın yazılı olarak kayıt edilmesinden daha az zaman gerektirir. Ayrıca olay yerin-
de davranıĢları sebebiyle Ģikâyette bulunmak isteyen vatandaĢlar kamera görüntülerini izledikten 
sonra Ģikâyetlerini geri almaktadırlar. Böylelikle asılsız Ģikâyetleri araĢtırmakla vakit 
kaybedilmemektedir.  

 Kamu Düzeninin Sağlanması   

Suçlular ve avukatları olaydan bir sonraki gün yapılan soruĢturmada kamera kayıtlarını suç delili 
olarak kabul ederken daha öncesinde suçlular farklı bahaneler uydurarak suçlarını kabul etmemek-
teydiler. Bu yöntemle vakaların kısa bir zamanda çözülmesi, mahkemeye daha az olayın intikal etme-
sinin sağlanması ile bürokrasi azaltılmaktadır.    

 Suistimal Hali  

Vücut kameraları ile mahkeme sürecine dahil olmak istemeyen gönülsüz tanıklar teĢvik edilmektedir. 
Olay sırasındaki konuĢmaların ve hareketlerin, olayın mağdur üzerindeki etkisi tam olarak kayıt edil-
diği için deliller güçlendirilebilmektedir. 

 Anti-Sosyal DavranıĢ 

KiĢilerin olay sırasında polislerin kamera taktıklarını gördüklerinde hal ve hareketlerine daha fazla 
dikkat ettikleri görülmüĢtür. Bu kamera caddedeki ya da araba içerisindeki kameradan daha etkili 
olduğu saptanmıĢtır çünkü Ģahıslar bu durumlarda yer değiĢtirerek kameraların görüĢ alanından 
çıkabilmekteler. Fakat polislerin taĢıdıkları kameraların hem ses hem de görüntü kaydettiklerini bildik-
leri için davranıĢlarını düzelttikleri ortaya çıkmıĢtır.  

 Mesleki GeliĢim 

Vücut kameraları mesleki geliĢim birimi tarafından öğrencilerin eğitiminde kullanılmaktadır. Olaylar 
sonrasında neler olup bittiğini görmek olayların seyrini belirlemektedir. Uzman polisler kayıtları izleyip 
delilleri gördükten sonra daha emin davranmaktadırlar. 

Ülkemizde yürürlükteki mevzuat açısından incelendiğinde; 

Trafik kurallarını, kural ihlallerinin yaptırımlarını ve trafik polisinin görevlerini düzenleyen Karayolları 
Trafik Kanunu incelendiğinde; trafik polisi ile sürücüler arasındaki konuĢmaların ve görüntülerin kayda 
alınmasına iliĢkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Kanunu‘nun 147‘nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendinde ―Ġfade ve 
sorgu iĢlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.‖ hükmü yer almaktadır. Ancak trafik 
polisinin yaptığı kontrolün önleyici nitelikte olduğu ve kontrol sırasında genellikle bir suç olmadığı, 
önleyici nitelikteki uygulamaların CMK‘nın 147/1-h maddesinin kapsamı dıĢında bulunduğu öne sürü-
lebilir. 

Türk Ceza Kanunu‘nun ―KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması‖ baĢlıklı 
133‘üncü maddesi ile ―Özel Hayatın Gizliliğini Ġhlal‖ baĢlıklı 134. maddelerini incelendiğinde; trafik 
polisi ve sürücüler arasındaki görüntü ve konuĢmaların, sürücülerin bilgilendirilmesi sağlanarak kayda 
alınması durumunda bir suç oluĢturmayacağı değerlendirilebilmektedir. 
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Ancak trafik polisi ile sürücüler arasındaki görüĢmenin kayda alındıktan sonra kayıtların nerede, nasıl 
saklanacağı, kimlerin ne Ģekilde eriĢim sağlayacağı, bu kayıtların ne kadar süreyle saklanması gerek-
tiği konularıyla ilgili düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

SONUÇ OLARAK  

Ülkemizde trafik polislerinin bu cihazları kullanması kararı verilmeden önce ve pilot uygulama sırasın-
da hem personelimize hem de vatandaĢa konuyla ilgili  alanda yapılacak anket ile görüĢlerinin alın-
ması fayda sağlayacaktır. Nitekim Ġngiltere‘de alanda yapılan böyle bir çalıĢmanın uygulama bütünü-
ne çok fayda sağladığı görülmektedir. 

Personele güvenilmediği hissiyatı uyandırarak moral ve motivasyonlarının olumsuz etkilenebileceği 
akla gelse de daha ziyade kendilerini korumak amaçlı olduğu bilinci uyandırılmalıdır. Ses\görüntü 
kayıt cihazları ile çekilen görüntüler aynı zamanda eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir. Yapılan 
müdahalelerdeki olumlu, örnek davranıĢlar diğer personele de gösterilebileceği gibi yapılan yanlıĢlar 
da gösterilerek sonraki denetimlerde aynı hataların yapılmaması sağlanabilir. 

Ülkemizde yapılacak olan böyle bir uygulama ile trafik denetimleri sırasında polis-vatandaĢ iliĢkilerin-
de olumlu geliĢme sağlayacaktır. Aynı zamanda trafik polislerimize karĢı oluĢan ön yargılar yıkılarak 
asılsız suç isnatlarından da korunarak olumsuz imaj yıkılmıĢ olacaktır. 
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TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ SÜRÜCÜLERĠNĠN EĞĠTĠMĠ 

 

Serhan KALELĠ1, Ahmet ERBAY2, Melih YEĞĠN3, Can SABUNCU4   

 

ÖZET 

Kimyasal yapıları nedeniyle; serbest kalmaları ya da hatalı kullanılmaları halinde insan sağlığı ve 
yaĢamı ile mülk için tehdit oluĢturan maddelere ―tehlikeli maddeler‖dir. Bu maddelerin sanayileĢme ile 
beraber kullanımlarının artması, maddelerin bir noktadan diğerine taĢınmasını zorunlu kılmıĢtır. Bu 
taĢıma sırasında uyulması gereken güvenlik, paketleme ve eğitim standartları ihtiyacı doğmasıyla 
beraber 1950‘li yılların sonunda BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bir düzenleme hazır-
lamıĢtır. Kısaca ADR olarak adlandırılan ―Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası TaĢımacılığına 
ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road: ADR)‖ 1968 yılında yürürlüğe girmiĢtir.   

AnlaĢmanın Ek B kısmı iki alt bölümden oluĢuyor. Kısım 8 olarak adlandırılan bölüm taĢıt mürettebatı, 
donanımı, faaliyetleri ve belgelemeye iliĢkin Ģartları düzenliyor.  

Ülkemizin de imzaladığı bu anlaĢma 30 Kasım 2005 tarih ve 5434 sayılı kanun ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi‘nce onaylanmıĢtır. AnlaĢma konusunda ulusal otorite UlaĢtırma, Denizcilik ve Haber-
leĢme Bakanlığı‘dır.  

Bu çalıĢmanın amacı ADR çerçevesinde sürücü eğitimi konusundaki ülkemizdeki mevcut yasal ve 
yönetsel durum ortaya konduktan sonra Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye uygulamalarını karĢılaĢ-
tırmaktır.  

Anahtar Kelimeler: ADR, tehlikeli madde taĢımacılığı, sürücü mesleki eğitimi  

 

GĠRĠġ 

Kimyasal yapıları nedeniyle; serbest kalmaları ya da hatalı kullanılmaları halinde insan sağlığı ve 
yaĢamı ile mülk için tehdit oluĢturan maddelere ―tehlikeli maddeler‖ denir.   

Ülkemizde kiĢilerin ulaĢımında ve malların taĢınmasında olduğu gibi tehlikeli maddelerin de taĢınma-
sında çok büyük bir ağırlıkla karayolu tercih edilmektedir. Trafik kazalarının yoğun olduğu ülkemizde 
bu durumun çok büyük olumsuzluklar yaratması da kaçınılmaz bir durumdur. Ülkemizin de taraf 
olduğu ―Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası TaĢımacılığına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (Euro-
pean Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR)‖ bu 
durum karĢısında bir düzenleme getirmenin ve önleyici düzenlemeler yapmanın bir yolu olarak bugün 
karĢımızdadır. 

  

                                                           
1Yüksek Lisans Öğrencisi,  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü TUGAM 
2Komiser Yardımcısı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü UlaĢım Güvenliği ve Yönetimi ABD  
3 Komiser Yardımcısı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü UlaĢım Güvenliği ve Yönetimi ABD 
4 Komiser Yardımcısı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü UlaĢım Güvenliği ve Yönetimi ABD 
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AnlaĢmanın amaçları:  

 Karayoluyla uluslararası taĢımacılıkta güvenliğin arttırılması 

 Tehlikeli maddelerin taĢınmasına iliĢkin BirleĢmiĢ Milletler tavsiyelerine dayanarak tehlikeli 
maddelerin ve atıkların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesiyle il-
gili hükümlerin diğer taĢıma Ģekilleri ile uyumlu olacak biçimde belirlenmesi 

 Karayoluyla tehlikeli mal taĢıyan araçların yapımı donanımı ve iĢleyiĢine yönelik koĢulların 
ortaya konmasıdır.   

AnlaĢmanın genel konularını 17 madde oluĢturur. Teknik detaylar ise dokuz ana kısıma ayrılmıĢ ve 
Ek A ve B‘de belirtilmiĢtir. Ek A ve Ek B bölümleri iki yılda bir yenilenmektedir. Teknik konuları içeren 
bu bölümler Ģunlardır:  

Ek A: Genel hükümler ile tehlikeli madde ve nesnelere iliĢkin hükümler 

Kısım 1 Genel Hükümler 

Kısım 2  Sınıflandırma 

Kısım 3  Tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve sınırlı miktarda ambalajlanmıĢ tehlikeli mallara 
iliĢkin muafiyetler 

Kısım 4 Ambalajlama ve tanka iliĢkin hükümler 

Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri 

Kısım 6 Ambalajlar, orta boy dökme konteynerler, büyük ambalajlar ve tanklar için yapı ve test 
Ģartları 

Kısım 7 TaĢıma, yükleme, boĢaltma ve elleçleme koĢullarına iliĢkin hükümler 

Ek B: TaĢıma donanımı ve taĢıma faaliyetlerine iliĢkin hükümler 

Kısım 8 TaĢıt mürettebatı, donanımı, faaliyetleri ve belgelemeye iliĢkin Ģartlar 

Kısım 9 TaĢıtların yapımı ve onayına iliĢkin Ģartlar 

Uluslararası taĢımalarda uyum sağlanması ve Avrupa Birliği içerisinde serbest ticaretin kesintisiz 
Ģekilde iĢletilmesi amacıyla ADR‘nin A ve B ekleri, Birliğe üye ülkeler tarafından tehlikeli mal taĢınma-
sının düzenlenmesinde ―temel dayanak‖ olarak kabul edilmiĢtir. Karayoluyla tehlikeli mal taĢımacılığı-
na iliĢkili olarak üye ülkelerin uyumlaĢtırılmasına yönelik 21 Kasım 1994 tarih ve 94/55/AT sayılı 
Avrupa Konseyi Yönergesi uyarınca ADR, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren Avrupa Birliği içindeki 
tehlikeli mal taĢımacılığı için geçerli hale gelmiĢtir.  

 

ADR ÇERÇEVESĠNDE SÜRÜCÜ EĞĠTĠMĠ 

Ġki alt bölümden oluĢan anlaĢmanın Ek B kısmı taĢıt, taĢıt mürettebatı, donanımlar ve belgelemeye 
iliĢkin Ģartları düzenliyor. Kısım 8 olarak adlandırılan bölüm taĢıt mürettebatı, donanımı, faaliyetleri ve 
belgelemeye iliĢkin Ģartları düzenliyor.  

ADR kapsamında Ģu eğitimlerin çalıĢanlara verilmesi öngörülmüĢtür: Oryantasyon ve farkındalık 
eğitimi, fonksiyon odaklı eğitim, emniyet eğitimi, sınıf 7 eğitimi. Bu eğitimlerin içeriği ise; BM tehlike 
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sınıflaması, genel prosedürler, tünellerde güvenlik, ilk yardım(uygulamalı), yangın(yangın söndürme 
tüpü uygulaması), tehlikeli mal sınıfları, çevre ve atıklar, tehlikeli mal hukuku, kiĢisel koruyucu ekip-
manlar(uygulamalı), acil durum prosedürleri(uygulamalı), paketleme tipleri ve uygulamaları, paketle-
me operasyonları, tankerler. ADR düzenlemesine göre bu eğitimin sonunda sınav yapılarak baĢarılı 
olanlar sertifikalandırılır. BeĢ yılda bir yenileme eğitimlerinin yapılması da mecburi tutulmuĢtur. Yeni-
leme eğitimi belgenin bitiĢ tarihinden 1 yıl önce baĢlayarak herhangi bir tarihte alınmalıdır. Ancak beĢ 
yıl bittikten sonra yenileme eğitimi alınamaz, tüm eğitimlerin baĢtan alınması gereklidir. ADR‘nin 
8.2‘inci bölümü eğitimle ilgilidir.  

Ülkemizdeki Mevcut Durum: 

Ülkemizde ADR çerçevesinde tehlikeli mal taĢıyan araçların sürücülerinin SRC 5 belgesi alması 
öngörülmüĢtür. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından verilecek bu belge konu-
sunda çeĢitli eğitim kuruluĢları yetkilendirilmekle beraber, bu eğitim kurumlarında eğitmen olarak 
görev alacak kiĢileri yetkilendirecek ulusal bir sistem öngörülmemiĢtir. Eğitmen olarak ders veren 
kiĢiler genellikle Avrupa Birliği Ülkelerinden aldıkları yeterlilik belgeleri ile bu kurslarda eğitici olarak 
görev almaktadır. Bildirinin yazıldığı tarihte 26/9/2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile teĢkilat 
yapısı değiĢtirilen UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı‘nın Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢı-
macılık Düzenleme Genel Müdürlüğü adı altında bir genel müdürlüğü kurulmuĢ olmasına rağmen ilgili 
genel müdürlüğün halen ulaĢılabilir bir web sayfası mevcut değildir. SRC eğitimleri ise Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  

Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye KarĢılaĢtırması:  

2003 yılında Kuncyte ve diğerlerinin yaptığı çalıĢmadan yola çıkarak Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Eğitim 
konusunda Kıta Avrupası ve ABD-Kanada arasında farklılıklar vardır. ġöyle ki ABD ve Kanada‘da 
eğitim almak ve eğitim programlarının yasal zorunluluk durumu, eğitim programları, sınavların takip 
edilmesi çalıĢanların takibine bırakılmıĢken; Hollanda ve Ġsveç‘te, eğitim ve akreditasyonlarda ufak 
farklılıklar da olsa, ADR çerçevesinde uygulamalar yapılmaktadır.     

 Ġsveç Hollanda Kanada ABD 

Düzenleme Yangın yasası ve 
ADR-S 

Tehlikeli malların 
taĢınması yasası 

Tehlikeli malların 
taĢınması yasası 
ve düzenlemeler 

Federal düzen-
lemenin 49 

numaralı bölümü 

ĠĢveren Sorum-
lulukları 

Sorumluluk net 
tanımlanmamıĢ 

Sorumluluk net 
tanımlanmamıĢ 

Eğitimin içeriği, 
uzunluğu, mater-

yal ve sınav 
iĢveren sorumlu-

luğunda 

Kanada ile aynı 

Akreditasyon Eğitmen akredi-
tasyonu 

Eğitim kurumu 
akreditasyonu 

Yok Yok 

Ulusal Otorite 
Tarafından Sı-

nav 

Yok (akredite 
eğitmenler sınav 

yapıyor) 

Var Yok Federal devlet 
sınav yapıyor 

 (Kuncyte, R ve diğerleri; 198)  
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Yukarıdaki tablo baĢlıkları ile Ülkemizdeki uygulamaları karĢılaĢtırırsak Ģu tablo ortaya çıkmaktadır:  

 Ülkemizde tehlikeli madde taĢımacılığı konusundaki eğitimler Tehlikeli Maddelerin Karayo-
luyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik‘in 26. maddesi ile düzenlenmiĢtir. Bu madde ―Kara-
yolu TaĢımacılık Faaliyetleri Mesleki Eğitim Yönetmeliği‖ne atıf yaparak eğitimlerin bu yö-
netmelik çerçevesinde düzenleneceğini öngörüyor. 

 Eğitim konusundaki iĢveren sorumluluğu, araç sürücüsünün SRC 5 belgesine sahip olup 
olmadığının kontrolü ile sınırlı. Bu kontrolü yapmadığı durumda ise Tehlikeli Maddelerin Ka-
rayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ―ihtar‖ cezası ile cezalandırır. 

 Tehlikeli maddelerin taĢınması konusunda mesleki yeterlilik eğitimin verecek kurumlar ak-
redite edilmektedir. Bu kurumlarda eğitim verecek kiĢilerle ilgili özel bir düzenleme yoktur.   

 Tehlikeli madde taĢıyacak araç sürücülerinden istenen SRC 5 belgesine sahip olmak için 
yetkili eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra Bakanlık tarafından açılan sınavda baĢa-
rılı olmak gereklidir. 

 

Kaynaklar 

Kuncyte, R., Laberge-Nadeau, C., Crainic, T.G., Read, J.A., (2003), ―Organisation of truck- driver training for the transportation 
of dangerous goods in Europe and North America‖, Accident Analysis and Prevention, 35,  ss 191-200            

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik, (31.3.2007 26479), Resmi Gazete 

United Nations, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR, Applicable 
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TĠCARĠ TAġIT KULLANAN SÜRÜCÜLERĠN EMNĠYET KEMERĠ 
KULLANMA ALIġKANLIKLARININ ĠNCELENMESĠ 

Aslan ÇOBAN 1, Ahmet DEMĠRER 1, Mesut DURAT 1, Can HAġĠMOĞLU 2 

  

ÖZET 

Bu çalıĢmada ticari araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları incelenmiĢtir. 
ÇalıĢma, Sakarya il merkezinde taksi, dolmuĢ, minibüs, Ģehirlerarası otobüs ve kamyon/tır kullanan 
500 sürücü ile yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneklere çalıĢmıĢ oldukları durakların-
da sorular yöneltilmiĢtir. Sürücülerin kiĢisel bilgilerini, emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıklarını ve bu 
konudaki düĢüncelerini ölçmek için 29 soru içeren bir anket formu kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler 
MS Excel ve SPSS programları ile analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüĢtürülmüĢtür.   

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, ticari araçlar 

 

1.GĠRĠġ 

Dünyada ve Türkiye‘de ticari araçların sayısı, toplam araç sayısı içerisinde önemli bir yekûn tutmak-
tadır. Yolcu taĢımacılığında taksi, dolmuĢ, minibüs, midibüs ve otobüsler; yük taĢımada ise kamyonet, 
kamyon ve tırlar en çok kullanılan ticari araçlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde nüfus artıĢı, kiĢi baĢına düĢen milli gelirdeki artıĢ, otomotiv sektörünün lokomotif sektör 
olması gibi faktörlerden dolayı her yıl trafiğe çıkan yeni araç sayısı 700 binin üzerindedir (tuik.gov.tr, 
2012). Bu duruma paralel olarak ticari araç sayıları da aynı oranda artıĢ göstermektedir. Yıllara göre 
ticari araç sayıları ve ticari araçların toplam araç sayısına oranı Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1.Ticari taĢıtların toplam taĢıtlar içindeki yeri (tuik.gov.tr, 2012) 

Yıllar 
Toplam 

TaĢıt Sayısı 
Ticari TaĢıt 

Sayısı 
Ticari TaĢıt Sayısı/ Top-

lam TaĢıt Sayısı (%) 

2004 10 236 357 874 088 8,53 

2005 11 145 826 912 242 8,18 

2006 12 227 393 985 644 8,06 

2007 13 022 945 1 042 749 8,00 

2008 13 765 395 1 083 609 7,87 

2009 14 316 700 1 088 324 7,60 

2010 15 095 603 1 140 494 7,55 

 

                                                           
1 Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü 
2 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
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Tablodaki verilere bakıldığında, toplam araçların ortalama %8‘ini ticari araçlar oluĢturmaktadır. Ancak 
taĢıt cinsi dikkate alındığında bu oranlar, bazı taĢıt türlerinde ticari taĢıtların lehine değiĢmektedir. 
Tablo 2‘de 2010 yılı itibarı ile Türkiye‘de taĢıt cinsine göre ticari taĢıtların toplam taĢıt sayısına oranla-
rı verilmiĢtir. 

Tablo 2.TaĢıt cinsine göre ticari taĢıtların oranı (tuik.gov.tr, 2012) 

 

TaĢıt Cinsi 

 

Toplam 

TaĢıt Sayısı 

Ticari TaĢıt 
Sayısı 

 

 

Ticari TaĢıt Sayısı/ Top-
lam TaĢıt Sayısı (%) 

Otomobil 7 544 871 115 170 1,5 

Özel Amaçlı TaĢıt 35 492 5 688 16 

Kamyonet 2 399 038 165 564 6,9 

Minibüs 386 973 154 748 40 

Kamyon 726 359 508 386 70 

Otobüs 208 510 163 347 78,3 

 

2010 yılı TÜĠK verilerine göre, otomobillerin %1,5‘i, kamyonetlerin %6,9‘u, özel amaçlı taĢıtların 
%16‘sı, minibüslerin %40‘ı, kamyonların %70‘i ve otobüslerin ise %78,3‘ü ticari araçlardan oluĢmak-
tadır. Ülkemizde yolcu taĢımacılığının çok önemli bir bölümünün minibüs ve otobüslerle; yük taĢıma-
cılığının büyük bölümünün de kamyonlarla yapıldığı dikkate alındığında, ticari araçların önemi daha 
da belirginleĢmektedir. 

Ülkemizde Ģehirlerarası yollarda otobüslerin yaptığı kazalarda can kaybının yüksek oluĢu, kamyonla-
rın sebep olduğu kazaların ise çokluğu dikkat çekmektedir. Benzer Ģekilde Ģehir içi yollarda da özel-
likle minibüsler, öğrenci ve iĢçi servislerinin karıĢtığı kazalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum, 
ticari araç kullanan sürücüler ile ilgili özel bazı çalıĢmaların ve tedbirlerin gerekliliğini ortaya koymak-
tadır. Bunların baĢında yasal düzenlemeler, eğitim, denetim gibi bilinç artırıcı ve caydırıcı hususlar 
gelmektedir. 

Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası esnasındaki ciddi yaralanmaları azaltan en önemli faktörler-
den biridir (Evans, 1996:423-433). Üç nokta emniyet kemerinin sürücünün kaza esnasındaki ölümcül 
yaralanmasını %45 ve orta seviyedeki yaralanma ihtimalini de %60 oranında azatlığı tahmin edilmek-
tedir. Ayrıca emniyet kemeri, sürücü ölümlerini %12, orta ve ciddi seviyelerdeki yaralanmaları da %20 
oranında azaltmaktadır (Farmer ve Wells, 2010: 53-57). Verimliliği ispatlanmıĢ olmasına ve kanuni 
düzenlemelere rağmen ülkemizde emniyet kemeri kullanım oranının düĢük olması ciddi bir trafik 
güvenliği sorunudur (ġimĢekoğlu ve Lajunen, 2008). Ticari araç kullanan sürücülerde ise bu oran çok 
daha düĢüktür. 
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2.YÖNTEM ve UYGULAMA 

Bu çalıĢmada, taksi/dolmuĢ, minibüs, otobüs, kamyonet/kamyon, tır/iĢ makinesi gibi ticari araçları 
kullanan 500 sürücünün emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları incelenmiĢtir. ÇalıĢma; Sakarya il 
merkezinde, farklı demografik özelliklere sahip sürücülerle, sürücülerin çalıĢtıkları duraklarda yüz 
yüze anket yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan deneklere demografik bilgiler, alıĢkanlık-
lar ve düĢüncelerinden oluĢan üç grupta toplam 29 adet soru yöneltilmiĢtir.  Anket formunun ilk bölü-
münde deneklerin eğitim durumu, cinsiyeti, yaĢı, kaç yıllık aktif sürücü oldukları ve kullandıkları araç 
türüne iliĢkin demografik bilgilere yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde; deneklerin Ģehir içi ve Ģehir dıĢı 
emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları, üçüncü bölümde ise deneklerin emniyet kemeri ve diğer 
güvenlik unsurları ile ilgili düĢünceleri sorulmuĢtur. Elde edilen veriler MS Excel ve SPSS istatistik 
analiz programında analize tabi tutulmuĢtur. 

ÇalıĢmaya katılan sürücülere ait demografik bilgiler Tablo 3‘te detaylı olarak verilmiĢtir.  

 

Tablo 3. Demografik bilgiler 

  Sayı Yüzde (%)  

EĞĠTĠM DÜZEYĠ     

Ġlköğretim 278 55,6 

Lise 217 43,4 

Üniversite 5 1,0 

YAġ     

18-25  2 0,4 

26-33  48 9,6 

34-41  219 43,8 

42+ 231 46,2 

MEDENĠ DURUM     

Evli 452 90,4 

Bekâr 27 5,4 

Diğer 21 4,2 

ÇOCUK SAYISI     

0 43 8,6 

1 119 23,8 

2 204 40,8 

3 105 21,0 

4+ 29 5,8 
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ARAÇ MÜLKĠYETĠ     

Araç Sahibi 278 55,6 

ġoför 221 44,2 

ARAÇ TĠPĠ     

Otomobil 100 20,0 

Minibüs 150 30,0 

Otobüs 49 9,8 

Kamyon/Kamyonet 140 28,0 

Tır/ĠĢ Makinesi 61 12,2 

AKTĠF SÜRÜCÜLÜK SÜRESĠ     

1-5 Yıl 3 0,6 

6-10 Yıl 45 9,0 

11-15 Yıl 219 43,8 

16+ 233 46,6 

 

Bu çalıĢmada, ticari araç kullanan deneklerin demografik özelliklerine bakıldığında, dikkat çeken bazı 
özellikler aĢağıda belirtilmiĢtir; 

 Eğitim düzeyi çok büyük oranda (%99) ilköğretim-lise düzeyindedir. 

 30 yaĢ ve üzerinde olan sürücülerin oranı %90‘ın üzerindedir. 

 Sürücülerin %90‘ından fazlası evli ve çocuk sahibidir. 

 Sürücülerin %90‘ından fazlası 10 yıl ve üzeri sürücülük tecrübesine sahiptir. 

 

ġekil 1‘de ticari araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları genel olarak göste-
rilmiĢtir.  
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ġekil 1. Ticari araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanma alıĢkanlığı 

 

ġekil 1 incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar üzüntü ve endiĢe vericidir. Çünkü ticari araç kullanan 
sürücülerin yarısından fazlası (%50,2) emniyet kemerini hiç kullanmamaktadır. Sürücülerin sadece 
%12,8‘i emniyet kemeri kullanmakta, %37‘si ise bazen kullanmaktadır. Ticari araç kullanan sürücüle-
rin emniyet kemeri kullanma oranları, Türkiye‘de genel olarak emniyet kemeri kullanma alıĢkanlığının 
çok altındadır.  

TaĢıt türüne göre emniyet kemeri kullanımı ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. Bu grafik oluĢturulurken, ―kesin-
likle kullanırım‖ ve ―kullanırım‖ seçenekleri, ―kesinlikle kullanmam‖ ve ―kullanmam‖ seçenekleri birleĢ-
tirilmiĢtir.  

 

 

ġekil 2. TaĢıt cinsine göre ticari araçlarda emniyet kemeri kullanımı 
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TaĢıt cinsi farklı da olsa, ticari araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları ben-
zerlik göstermektedir. Farklı olarak, tır-iĢ makinesi kullanan sürücülerde ―bazen kullanırım‖ seçeneğini 
iĢaretleyenlerin oranı oldukça yüksek (%80,3), kamyon-kamyonet kullanan sürücülerde ise emniyet 
kemeri kullananların oranı yok denecek kadar azdır (%0,7).  

ġimĢekoğlu (2009), taksi veya özel araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanmama sebeplerini genel-
likle konfor problemi, alıĢkanlık olmaması ve kısa mesafe sürüĢ Ģeklinde olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu 
çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, yukarıda bahsi geçen çalıĢmaya paralellik göstermektedir.  

Ticari araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanmama nedenleri ve elde edilen sonuçlar ġekil 3‘te 
gösterilmiĢtir. Araç cinsi farklı da olsa, ticari araç kullanan sürücülerin neredeyse tamamı emniyet 
kemerinin koruduğuna inanmaktadır. Benzer Ģekilde, sürücülerin ezici bir çoğunluğu emniyet kemeri-
nin gereksiz olduğu fikrine katılmamaktadır.  Fakat bu sürücülerin büyük çoğunluğu aynı zamanda 
emniyet kemeri de kullanmamaktadır. Bu durum bir çeliĢkiyi ifade etse de ticari araç sürücüleri, emni-
yet kemeri kullanmalarını kısıtlayan nedenleri; 

 Rahatsız etmesi (%45), 

 AlıĢkanlık olmaması (%24), 

 Kısa mesafe gidilmesi (%18), gibi nedenlere bağlamaktadırlar. 

Pratikte uygulamasalar bile sürücülerin, emniyet kemerinin koruduğuna inanmaları ve takılmasının 
gerekli olduğunu düĢünmeleri gelecek açısından umut vericidir. Çünkü bu durum, eğitim, teĢvik, 
kontrol gibi faktörlerle zaman içerisinde giderilebilir. 

 

ġekil 3. Ticari araçlarda emniyet kemeri kullanımını kısıtlayan nedenler 

 

Bu çalıĢmada, emniyet kemeri kullanan sürücülerin, emniyet kemeri takma ihtiyacını ne zaman ve 
neden hissettikleri ile ilgili sonuçlar ġekil 4‘te verilmiĢtir. 
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ġekil 4. Ticari araçlarda emniyet kemeri takma zamanı ve nedenleri 

Yukarıdaki sonuçlardan en dikkat çekici olanı, polis veya jandarma kontrolünün emniyet kemeri tak-
mada çok etkili olmasıdır (ortalama %60). Sürücülerin %24,2‘si de emniyet kemeri takmada emniyet 
kemeri sinyalinin etkisi ile kemer taktıklarını ifade etmektedirler. Bu çalıĢmanın denekleri arasında yer 
alan ve kamyon/kamyonet kullanan sürücülerin %7,1‘inin, araçlarında emniyet kemeri bulunmadığını 
ifade etmeleri ise endiĢe verici bir durumdur. 

Emniyet kemeri kullanma/kullanmama alıĢkanlıklarının yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, sürücülük 
tecrübesi, araç tipi gibi faktörlere bağlı olup olmadığını tespit etmek için anketten elde edilen veriler 
SPSS istatistik programı ile analiz edilmiĢ, sonuçlar bu çalıĢma için istatistik açıdan anlamlı bulun-
mamıĢtır. Yani emniyet kemeri kullanma/kullanmama alıĢkanlığı üzerinde, yukarıdaki faktörler etkili 
değildir. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Ticari araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri kullanma alıĢkanlıkları üzerine yapılan bu çalıĢmadan 
elde edilen sonuçların en kayda değer olanları aĢağıda sıralanmıĢtır; 

 Ticari araç kullanan sürücülerde emniyet kemeri kullanma oranı son derece düĢüktür. Sü-
rücülerin sadece %12,8‘i emniyet kemeri kullanmakta, %50,2‘si kullanmamaktadır. Otomo-
bil, minibüs ve otobüs gibi yolcu taĢıyan araçlar için de aynı durum söz konusudur.  

 Sürücüler, emniyet kemeri kullanmasalar bile, emniyet kemerinin sürücü ve yolcuları koru-
duğuna  (%99) ve takılması gerektiğine (%93) inanmaktadırlar. 

 Sürücüler emniyet kemeri kullanmama gerekçesi olarak, emniyet kemerinin rahatsız etme-
sini (%45), emniyet kemeri takma alıĢkanlığının kazanılmamıĢ olmasını (%24) ve kısa me-
safede emniyet kemerine gerek duymadıklarını (%18) ifade etmektedirler. 
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 Polis ya da jandarma tarafından yapılan kontrollerin, sürücülerin emniyet kemeri kullanma-
sında caydırıcı bir faktör olması dikkate alınmalıdır. Daha sık ve sistemli yapılacak kontrol-
ler, emniyet kemeri kullanım oranını artıracak ve bu durum zaman içerisinde bir alıĢkanlığa 
dönüĢecektir. 

 Oranı az da olsa bazı araçlarda hala emniyet kemeri bulunmaması, ilgililerce dikkate alın-
malıdır. 
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